KOLONIAAL VERSLAG VAN 1920. I. NEDERLANDSCH (OOST-) INDIË

GRONDGEBIED EN BEVOLKING.
De jongste opgaven omtrent den omvang van liet grondgebied van Nederlandsch-Indië komen voor in bijlage A van
bet verslag van 1894 en die omtrent bet zielental aldaar,
volgens de in 1905 gebouden volkstelling, in bijlage A van
dat van 1907 (zie ook kol. 301/303 van K. V. 1908).
Voor eene opgave van het zielental in Nederlandsch-Indië
op uit. 1917, samengesteld uit administratieve gegevens, zie
men bijlage A* van K. V. 1918.
Bij Ord. van 2 Maart 1920 (Ind. St. n°. 117) zijn alge-

meen e regelen vastgesteld betreffende bet houden in 1920
van eene algemeene volkstelling in Nederlandsch-Indië
(volkstelling-ordonnantie 1920), terwijl bij Gouv. Bt. 13
Maart 1920 n°. 2 (Ind. St. n°. 162), juncto Gouv. Bt. 10 J u n i
1920 n°. 69 (Ind. St. n°. 453), de tijdstippen van aanvang
en beëindiging der volkstelling, de instructie voor de gewestelijke leiders der volkstelling, zoomede de noodige uitvoeringsvoorschriften zijn vastgesteld.

1*.
REGEERING EN HOOGE COLLEGES.
De Gouverneur-Generaal maakte van 31 Mei tot 5 J u n i
1919 eene dienstreis naar het gewest Kediri, van 5 October
tot 5 November 1919 naar Célebes en de Molukken. van 18
tot 23 Februari 1920 naar het pestgebied in Kedoe en van
26 tot 29 April" 1920 naar het gewest Rembang. Voor den
duur zijner afwezigheid van den zetel des bestuurs werd,
ingevolge art. 13 van het Regeeringsreglement, bet dagelij ksch beleid der zaken opgedragen aan den vice-president
van den Raad van Nederlandscb-Indië (zie Ind. St. 1919
nos. 251 en 266 en 652 en 744 en 1920 nos. 64 en 97 en 310
en 332).
Bij K. B. 7 Juli 1919 n°. 13 is aan het lid van den Baad
van Nederlandsch-Indië, den beer mr. W . SOXXEVELD, op
zijn verzoek, met ingang van 2 Juli 1919, eervol ontslag uit
's lands dienst verleend, terwijl bij K\ B. van denzelfden
datum n°. 14 als zoodanig is benoemd de beer mr. L. J .
DIJKSTRA, tot dusver raadsheer in het Hooggerechtshof van
Nederlandsch-Indië.
Aan den voorzitter van den Volksraad, den beer dr. J . C.
KOXIXGSBERGER, is, met ingang van 3 September 1919, op zijn
verzoek, eervol ontslag verleend, terwijl, met ingang van
dienzelfden datum, als zoodanig is benoemd de heer mr. dr.
W . M. G. SCHUMAXX, lid van dien raad (K. B. 12 Aug. 1919
n°. 32).
Aan de leden der Algemeene Rekenkamer, de heeren \V.
BftOTTWXX, H . M. L A CHAPELLE en A. SUERMOXDT is bij
K. Bn. 8 April 1919 n°. 27, 26 J u n i 1919 n°. 47 en 2 Oct.
1919 n°. 20 op bun verzoek eervol ontslag verleend, terwijl
bij K. Bn. 12 Mei 1919 n°. 52, 15 Juli 1919 n°. 62 en 13 Nov.
1919 n°. 52 in hunne plaats tot leden zijn benoemd de heeren
O. A. UHLEXIIECK, G. J . POOL en R. F . TRIVELLI, allen tot
dusver tijdelijk lid. In de plaats van den eervol ontslagen
voorzitter, den heer L A CHAPELLE voornoemd, is, met ingang
van 2 Juli 1919, als zoodanig benoemd het lid, de heer B.
T H . W.

VAX HASSELT (K.

B. 15 Mei

1919

n°.

28).

De wet van 8 Mei 1915 (Ned. St. n°. 215. Ind. St. n°. 542)
houdende wijziging van art. 111 en intrekking van art. 68c
van het Regeeringsreglement van Nederlandsch-Indië (zie
K. V. 1915. kol. 2), is in werking getreden op 1 September
1919 (K. B. 23 Juli 1919 n°. 77 in Ind. St. n°. 561). terwijl
bij K. B. 7 Oct. 1919 n°. 78 (Ind. St. 1919 n°. 816) de inwerkinirtreding van de wetten van 31 Dec. 1906 (Ned. St.
nos. 346 en 347; Ind. St. 1907 nos. 204 en 205) tot wijziging
van de artt. 75, 85 en 109 en intrekking van art. 86 van het
Handelingen der Stater.-Generaal.

Bijlogen.

Regeeringsreglement — zie K. V. 1907, kol. 3/4 — bepaald
is op 1 Januari 1920.
Door den Gouverneur-Generaal werden bij den aanvang
van de voorjaarszitting van 1920 aan den Volksraad aangeboden de volgende, op 1 Januari 1920 afgesloten:
MEDEDEELIXGEX OMTREXT EXKELE ONDERWERPEX'
VAX A^GEMEEX BELANG.

Stroomingen onder de inlandschc bevolking.

Voor het

politieke leven in Nederlandsch-Indië was 1919 een jaar van
beteekenis, voornamelijk doordat het streven der onderscheiden groepen zich meer bewust en onverbloemd op scl erper
dan tevoren gestelde doeleinden richtte, waardoor teekening
kwam in bet samenstel van acties en verhoudingen. De weerslag der gebeurtenissen in Europa dwong tot bepaling van
het standpunt. De snelle en sterke stijging van do prijzen
van letterlijk alle, niet het minst de voornaamste, levenslienocdigdheden vormde een krachtige stimulans en gaf aanleiding tot verhoogde werkzaamheid op economisch gel ied,
waarbij de meest links staande groepen in het politieke leven
zich beijverden om een meer of minder belangrijk aandeel
in de leiding te veroveren. E r heerschte groote bedrijvigheid.
De geest der massa bleek meer dan vroeger vatbaar voor den
invloed van fevolutionnaire propaganda; en zij di» het hun
taak noemen, die massa duidelijk te maken dat zij onder
ellendige maatschappelijke verhoudingen te lijden heeft,
lieten niet na, daarvan te profiteeren. De „bewustmaking"
van de massa werd het doel van verhoogde krachtsinspanning.
Ondanks hetgeen scheidt, werkten de in het politiek leven
aan de linkerzijde staande groepen meer clan vroeger ten
aanzien van bepaalde vraagstukken samen. Met name verdient in verband daarmede de politiek van Boedi Oetomo de
aandacht.
Deze oudste onder de inlandsche organisaties die in het
openbare leven een rol spelen, besloot op haar bondsvergadering in J u n i 1917 te Batavia om actief deel te nemen
aan den strijd voor politieke rechten en formuleerde dit in
haar beginselverklaring aldus:
,.De B. O.-partij streeft naar de totstandkoming van een
parlementairen regeeringsvorm in nationalen geest en te dien
einde n a a r de invoering eener kieswet en naar gelijkheid en
uniformiteit van het recht.
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,,De B. O.-partij spreekt als beginsel uit, dat door eene
nationale wetgeving moet worden aangestuurd op het wegnemen van de maatschappelijke oorzaken, welke tusschen de
leden n a het volk ongelijkheid scheppen of versterken ten
aanzien van hunne ontwikkelingsvooi-waarden."
Aan den strijd om zetels in den Volksraad nam Boedi
Oetomo deel aan de zijde van Europeanengroepen: den Vrijzinnigen Bond en de Evolutionnoire Kiesvereeniging; maar
de vertegenwoordigers der organisatie die zitting - kregen in
het college, zonderden zich onmiddellijk met de regenten, de
inlandsche ambtenaren, S. I.-ers, Sumatranen en Minahassers
af in de „Inlandsche werkclub" en stemden naar eigen zelfstandige inzichten. Toen in November 1918 de Radicale
Concentratie tot stand werd gebracht, teeken de ook de vertegenwoordiger van den rechtervleugel van Boedi Oetomo
de motie bij welke gevraagd werd om instelling, na beeindiging van bet mandaat van den huidigen Volksraad in
1921, van een uit en donr het volk gekozen parlement met
volledige wetgevende bevoegdheid, en om instelling van eene
aan dat parlement verantwoordelijke regeering.
Hiermee «Bi het verbond bezegeld. Toen in Februari 1919
in liet Decapark t e Weltevreden eene meeting plaats had,
belegd met het doel te protesteeren tegen de weigering der
Regeering om tot inkrimping van bet suikerrietareaal over
te gaan, en toen, in Juli d. a. v., een soortgelijke bijeenkomst
plaats had om te protesteeren tegen het gebeurde te Tjiniarémé, stond Boedi Oetomo schouder aan schouder met Sarekat
Islam, Insulinde, Pasoendan, Sumatranenbond en S. D. A. P .
(later Indische Sociaal-Democratische Partij). Dit, en het
mede-aanheffen, in sommige gevallen, van anti-kapitalistisebe leuzen, maakt den indruk van eene opschuiving der
vereeniging naar links. Hiermee is echter in strijd dat Boedi
Oetomo met groote beslistheid stelling n a m tegen de actie
Aan den beer Tjipto Mangoenkoesoemo in de „Panggoegah"
tegen de Javaansche vorstenhuizen. Het denkbeeld van instelling van een gemeenteraad te Djokjakarta. door S. I. en
Insulinde gepropageerd, vond dan ook geen steun van de
zijde van Boedi Oetomo, zoodat de organisatie heftige verwijten te booren kreeg.
Qver het geheel schijnt zij, met inachtneming van hetgeen
waartoe zij zich in November 1918 door mode-onderteekening
van de motie der Radicale Concentratie verbond, zich voor
het overige volkomen vrijheid van handelen voor te behouden.
De leiders blijken doordrongen te zijn van het besef, dat
ernstig gewerkt en het hoofd koel gehouden worden moet.
Gestreefd wordt naar loyale medewerking met de Regeering
en hare organen, ofschoon, indien zulks gewenscht wordt geacht, vrijelijk critiek geoefend wordt.
Van radicale zijde is Boedi Oetomo herhaaldelijk verweten,
dat zij in overwegende mate de belangen van den adel in het
ootr hield en daardoor den vooruitgang remde; de adel toch
beet de historische vijand van ontwikkeling der Javaansche
maatschappij in modernen zin. I n verband hiermede verdient
de aandacht, dat de bondsvergadering te Semarang zich. op
voorstel van d e afdeeling Solo, uitsprak voor de wenschelijkheid, .,dat aan de afdeelingen onzer vereeniging de bevoegdbeid wordt toegekend om kringen te vormen en zulks, ter
verbetering van ons contact met de breede massa der bevolking". De motie werd met 47 tegen 46 stemmen aange>uomen. Zij was voorgesteld en verdedigd door de afdeeling
Solo. In Solo trachtte de vereeniging Insulinde zich, door
actieve propaganda onder de massa, vasten voet te verwerven.
Die pogingen schenen succes te belooven, en het vermoeden
dat de voormannen van Boedi Oetomo aldaar, die dezen gang
van zaken met bezorgdheid gade sloegen, dien invloed gekeerd
wensebten door een actie onder de bevolking van de zijde van
Boedi Oetomo zelf. Hert voor de band. De meerderheid van
één stem, met welke het voorstel der afdeeling Solo aangenomen werd, duidt overigens niet op eene krachtige overtuiging te dezer zake. Of inderdaad op eenigszins beteekenende school kringvorming plaats zal hebben, is af te wachten.
Boedi Oetomo draagt ontwijfelbaar bet karakter eener
nationalistische organisatie, en draagster van de nationale
gedachte is niet de massa der minder-ontwikkelde bevolking,
maar de klasse der meer-gegoeden, het intellect en de zich
ontwikkelende ondernemersstand.
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I n verband hiermee verdient dan ook de aandacht, dat
Boedi Oetomo ten aanzien van werk sta kin «ren een veel gematigder standpunt inneemt dan de bij de Radicale Concentratio aangesloten partijen en politieke vereenigingen. Op' de
bondsvergadering te Semarang ba<l het hoofdbestuur zich
zelfs t© verweren tegen het van de zijde der S. I . gedaan
verwijt, dat het tegen stakingen zou zijn: het is, zoo werd
met nadruk verklaard, niet tegen stakingen in het algemeen,
maar tegen stakingen die niet „gepast" zijn, d. w. z. die niet
geproclameerd worden terwille van gemotiveerde loonsverhooging en onder beschutting van eene stevige weersta 11 dskas. Tegenover het kapitalisme staat de organisatie ook geenszins principieel vijandig, en, ofschoon eenige haref leiders
heil meenen te zien in wijziging van de exploitatie van Indië's
schotten door huitenlandsoh kapitaal in exploitatie doof
Indisch kapitaal, maakt dit denkbeeld allerminst deel uit
van Boedi Oetomo's program van beginselen.
Omtrent de actie der vereeniging Insulinde — die op
haar congres te Semarang, het 8ste Nationale Indiërscongres, van begin Juni 1919, omgedoopt werd in de Nationaal Indische Partij — in Solo worden hierna (zie blz. 19)
eenige mededeelingen gedaan. Die actie liet geen ruimte
voor de veronderstelling dat de vereeniging, bezield van oprechte, gevoelens ten aanzien van de massa der bevolking,
zich ten doel stelde om mede te werken tot verbetering van
het lot dier massa. Integendeel! Het plegen van overleg
werd zelfs niet ernstig beproefd; onder de opgezetenen werd
eene propaganda gevoerd die er op gericht was, de belangen
dief leden onmiddellijk en geheel in de waagschaal te
stellen.
De houding der vereeniging Insulinde ten aanzien van de
verzetsbeweging in Solo maakt niet aannemelijk, dat de
leiders der organisatie verbetering van maatschappelijke toestanden, en niet versterking van de machtspositie der vereeniging in de eerste plaats op het oog hadden. Door de
woordvoerders is t e dikwijls en met te veel klem betoogd dat
het doel van Insulinde's streven uitsluitend nationalistisch
is en de organisatie haar reden van bestaan verloren zal
hebben zoodra het einde van de overheersching van dit land
door een ..vreemde" mogendheid bevochten zal zijn, terwijl
vraagstukken als dat van de verhouding tusschen kapitaal
en arbeid eerst daarna aan de orde zullen komen, dan dat er
grond zou bestaan voor de meening dat steun aan of opwekking tot stakingen, van die zijde, werkelijk uitvloeisel is
van oerlijk-beleden democratische beginselen. Het zijn veeleer
pogingen tot vormen van de macht die in de politiek onontbeerlijk is ter bereiking van het nationalistische doel dat de
vereeniging nastreeft. De arbeiders, die tot actie opgeroepen
worden, zijn hulptroepen ; maar om hunne 'belangen gaat het
niet, althans friet vóór alles
Op het op 7, 8 en 9 J u n i 1919 te Semarang gehouden
congres der vereeniging Insulinde werd, zoowel door den voorzitter als door eenige sprekers, nadruk gelegd op den afkeer
van geweld, van welken men zich bezield' noemde. Men wil,
heette het, geene andere revolutie dan die van den geest, van
de denkbeelden. De Regeering acht de hier aangehaalde, ten
congresse aangeheven leuze bij uitstek vaag en niets-zeggend.
Het kunstmatig en stelselmatig aankweeken van ontevredénheid is, wel beschouwd, niets anders dan revolteeren van de
gedachten wereld der massa, doch kan regelrecht leiden tot
bet plegen van geweld.
Dat eene omwenteling in de gedachtenwereld der „overheersebers" zou worden bedoeld, is niet zeer waarschijnlijk.
De toon van het partijblad „De Beweging" toch is doorloopend van dien aard, dat een streven naar overtuiging van
de Regeering en hare medestanders van het onrecht der „overheersebing" niet kan worden verondersteld. Bedoeld orgaan
wendt zich integendeel klaarblijkelijk uitsluitend tot de
„onderdrukte" massa, aan welke juist de overtuiging van de
verdorvenheid van het , .overheerschende r a s " in het gemoed
gebrand wofdt.
Leuzen als: dat gestreefd moet worden naar „revolutie van
het denken", dat uitsluitend „moreel geweld" mag worden
aangewend e. d. missen, naar het oordeel der Regeering, in
de sfeer der politiek eiken redelijken zin. Zij beteekenen in
den gTond der zaak, dat men het denkbeeld eener gewelrb
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dadige omwenteling niet principieel verwerpt, maar zich
ervan bewust is, de maatschappelijke machtsverhoudingen
nog in het nadeel te hebben eu die gedachte derhalve niet te
kunnen verwezenlijken. De llegeering let dan ook, ter beoordeeling van standpunt en streven eener politieke organisatie, bij voorkeur op daden en feiten. Bezien in het licht
harer actie in Solo kan de Nationaal Indische Partij niet
worden ingedeeld bij de politieke partijen die eene geleidelij ke en waarlijk vreedzame ontwikkeling dezer samenleving
voorstaan.
Het standpunt der voornaamste inlandsche organisatie, de
SaTekat Islam, won in den loop van het joar 1919 aan duidelijkhoid van omlijning: het streven der vereeniging kreeg
eene meer l>esliste anti-Nederlandsche strekking en Avekte den
indruk, dat het denkbeeld, afbreuk te doen aan de kracht
van het Nederlandsen bewind en aan do belangen van nietIndiërs 1 bij de exploitatie van dit land, eene overwegende
bekoring op de geesten van een aantal leiders uitoefende.
In de tegen alle redelijkheid' in doorgezette actie voor
inkrimping van de met suikerriet beplante oppervlakte, in
welke de voormannen der S. I . een leidende rol speelden,
openbaarde zich veel sentiment, maar geringe neiging tot
gezette overweging" van de eventueele gevolgen van den gewenschten maatregel. Het denkbeeld der inkrimping van
het suikerrietareaal werd onderwerp eener louter-politieke
agitatie.
Andere vraagstukken en toestanden ondergingen eene overeenkomstige behandeling; verwezen zij naar hetgeen hierna
wordt medegedeeld omtrent de actie der S. I . in de residentie
Menado.
Toch brandmerkt de Regeering niet elke actie en elke
poging van genoemde organisatie als verpolitieking van een
maatschappelijk vraagstuk. In den loop van het jaar 1919
werd eene actie op economisch terrein voorbereid, welke haar
verklaring en rechtvaardiging, althans voor een deel, vindt
in de ongunstige levensvoorwaarden van de lagere klassen
der bevolking, voorzoover die uitsluitend in loonarbeid haar
bestaan "vindt. Op het congres van den PandhuispeTsoneelbond te Bandoeng, in de maand Mei, hadden voorloopige besprekingen plaats van het voornemen tot oprichting van een
centraal verbond van bestaande en nog op te richten vakorganisaties, met het doel, AA-ederkeerig steun te verleenen
in den strijd om verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Op
het congres der vereeniging Centraal Sarekat Islam, dat van
26 October tot 2 November 1919 te Soerabaja plaats had,
kwam men met meer gepreciseerde voorstellen voor den dag,
terwijl de Vakcentrale tenslotte op 25 en 26 December te
DjokJakarta definitief tot gfa nd kwam.
De toekomst zal omtrent de beteekenis der stichting van
dit orgaan uitspraak doen. Stelt de Vakcentrale zich inderdaad tot taak, steun te bieden aan vakvereenigingen in
afzonderlijke bedrijven, die eene actie voeTen voor lotsverbetering voor hare leden, dan kan haar streven gezond zijn,
al kleven haar geboorte fouten van gedachte en opzet aan.
I n geheel de z.g. „Inlandsche beweging" openbaart zich
echter met steeds grooter duidelijkheid eene neiging tot
vereenzelviging van .,het buitenlandsche kapitaal", met de
,,vreenid-nationale overbeersching", en uit den aard der zaak
kan deze zienswijze den voedingsbodem vormen voor een
streven om de economische macht der vakorganisaties te
exploiteeren ten bate van politieke doeleinden. Voor het
politieke zoowel als voor het sociaal-economisch leven hier
te lande schuilt in die mogelijkheid een gevaar welks ernst
niet mag Avorden onderschat. In verband hiermee is van beteekenis, dat in het „werkprogram" der Vakcentrale, zooals
het te Djokjakarta werd A-astgesteld, het streven naar een
door verkiezin<r door geheel het volk gevormd vertegenwoordigend ! lichaam als eerste punt vooropstaat. Daarop volgt de
eisch van socialiseering van alle moderne bedrijven, met als
overgang exploitatie door het Gouvernement. Ook verdient
de aandacht, dat de actie voor lotsvefbetering zich geheel of
nagenoeg geheel beperkt tot niet-inlandsche bedrijven. „Wij
moeten", verklaarde de heer Tjokroaminoto dan ook op het
congres der C. S. I . te Soerabaja. naar aanleiding van eenige
uiteeOBPttHlgen A-an den heer E. F . E. DOUAVES DKKKF.H. over
de beteekenis A-an het buitenlandsch kapitaal voor Neder-
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landsch-Indië, ,,Avij moeten allereerst de overbeersching bestrijden. Wij Avillen gelijk behandeld worden als de Europeanen. Het is niet noodig een bepaalde richting (haloean)
voor te staan, doch wel het toonen van kracht
Later
zullen wij wel zien of wij ,,socialistisch z i j n " . "
Het is duidelijk, dat hiermee aan de vakactie onder de
inlandsche arbeiders in westersche bedrijven hier te lande
eene geheel andere beteekenis wordt gehecht dan die welke
het Aak vereen igingswezen in Europa en Amerika heeft. Men
is hier, vóór alles, uit op de vorming van macht, met de meer
of minder duidelijk uitgesproken bedoeling, die macht op
economisch en op politiek terrein aan te wenden tegen de
„overheersehers" en hun bewind. Deze bestrijding van „het
kapitaal" heeft met socialisme niets te maken: in Avezen is
de actie niet anti-kapitalistisch en ook niet socialistisch, maar
gericht tegen de in beteekenis OA'erwegende niet-inlandsche
invloeden op den gang van zaken hier te lande.
Dit streven houdt nauw verband met de behoefte aan sneller
ontwikkeling, welke zich in de laatste twintig jaren in de
inlandsche maatschappij hier te lande openbaart. Deze behoefte bestond in de tweede helft der vorige eeuw niet, of
was in elk geval veel minder sterk dan thans, doordat de zich
in aantal en omvang snel uitbreidende westersche cultuuren niJA'erheidsondernemingen in korten tijd de bestaansvoorAvaarden der beA'olking enorm verruimden. Uit den aard der
zaak neemt, ook al blijft de bloei van die bedrijfstakken aanhouden, het percentage der uitbreiding, na de sprong in de
eerste jaren of tientallen A-an jaren A'an het bestaan dier
ondernemingen, geleidelijk af. Wordt deze afneming, die
eene verminderde verruiming van de door de ondernemingen
geschonken bestaansA-oorwaarden beteekent, Aoelbaar, dan
openbaart dit zich in het verschijnsel der groeiende behoefte
aan maatschappelijke ontwikkeling. Inderdaad A_alt dit verschijnsel in de inlandsche maatschappij hier te lande allerAvegen waar te nemen. In den drang tot ontwikkeling komt de
noodzakelijkheid A'an A-erhooging van het productievermogen
der inlandsche samenleving tot uiting.
Hoezeer deze noodzakelijkheid inderdaad als stimulans tot
maatschappelijke ontwikkeling werkt, blijkt o. a. uit de hierna
vermelde gegevens omtrent den groei van inlandsche nijverheidsbedrijven. Het is echter zonder meer duidelijk, dat de
behoefte A'olstrekt niet uitgaat naar de modern-westorsche bedrijfstechniek met de daarbij behoorende productieA-erhoudingen. Let men op geheel het complex van uitingen van inlandsch sociaal leven in de huidige ontwikkelingsfase der
inlandsche samenleA'ing, dan blijken deze maar zeer weinig
gemeen te hebben met hetgeen in West-Europa eenige tientallen jaren geleden in dat opzicht waarneembaar was. De
verhoudingen in het voortbrengingsproces, de uitingen der
Indische maatschappij op politiek, religieus, ethisch gebied,
de wijze op welke in bet algemeen de inlandsche mentaliteit
zich uitspreekt, doen veeleer denken aan de kenmerken der
periode A-an opkomst, in West-Europa, van de klasse deikleine ondernemers als draagster van vooruitgang en bescha\-ing. W a t zich hier in de inlandsche wereld voltrekt vertoont
treffende punten van overeenkomst met de verschijnselen van
het tijdA-ak van overgang, in West-Europa, van het productiestelsel der feodale middeleeuwen naar het kapitalistische.
Op eenige A-an de voornaamste dezer punten van OA'ereenkomst moge hier worden gewezen.
In de eerste helft der zestiende eeuw was in West-Europa
het kapitalisme nog in de eerste periode van zijn opkomst.
Het had nog maar weinig in te brengen en was in vele steden
nog volstrekt onbeteekenend. De gewone heerschende ondernemingSA-orm was het handwerk; de stadsburger AA-as de meer
of minder rijk geworden ambachtsman. De textielnijverheid
vormde feitelijk het eenige op kapitalistischen voet ingericht
en geleid Indrijf, ofschoon eerst in het laatste tiental jaren
vóór hot uitbreken van den opstand tegen Spanje in de Noordel ij ke Nederlanden vrij algemeen een begin gemaakt werd
met overbrengen A'an de in dienst van handelaars voor loon
werkende arbeiders in Averkplaatsen — het stelsel der manufactuur, dat in de Zuidelijke Nederlanden reeds jaren teA-oren
w;rs ingevoerd. De meeste ondemeniersbedrijven werkten met
niet meer dan twee of drie arbeiders, die in de meeste gevallen
thuis werkten met eigen werktuigen en de grondstoffen A-an
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den handelaar ontvingen. Het in dergelijke bedrijven gestoken kapitaal had ook in het licht der toenmalige begrippen
van rijkdom weinig te l>eteekenen.
Uit de gegevens, hierna vermeld, blijkt, dat hier eene
klasso van kleine ondernemers p^roeit, wier sociale positie
echter zeker nog niet meer beteekenis heeft dan die der kleine
baasjes in West-Europa in de eerste helft der zestiende eeuw.
Van ,,kapitalisten" mag1 eigenlijk nog niet gesproken worden; zij zijn de prototypen ervan. En ook hier treft men,
evenals destijds daarginds, een tak van nijverheid aan
die als het ware de kern vormt om welke de andere zich
groepeeren: de batikindustrie, voornamelijk die te Solo.
Deze zette vóór den oorlog voor ongeveer tien millioen
gulden per jaar om, de ondernemers zijn handelaren
in wier dienst de arbeiders werken, en reeds gingen zij er in
de laatste jaren meer*en meer toe over, de werklieden in
werkplaatsen gezamenlijk onder te brengen. Evenals eeuwen
geleden' in de Nederlanden de drapenier, is in de batiknijverheid op Java de eigenaar der onderneming zoowel de broodheer der werklieden als de man die het product verhandelt.
Vergelijking van de toestanden en verhoudingen in dezen tak
van inlandsen bedrijf met die welke POSTHUMUS in zijne
bekende dissertatie over ,,De geschiedenis der Leidsehe 1 akenindustrie" beschrijft, doet een aantal punten van treffende
overeenkomst ontdekken.
Dat het aantal dezer inlandsche ondernemingen nog betrekkelijk gering1 is, doet geen afbreuk aan de beteekenis van
dit betoog. Het feit laat zich aannemelijk verklaren uit de
concurrentie van het westersche kapitaal. W a t in verband
met het hier besproken vraagstuk in de eerste plaats van
belang is, is niet de omvang, maar de vorm van het inlandsen
bedrijfsleven, omdat de fase van maatschappelijken groei
vooral door dezen laatste gekenmerkt wordt.
Minstens even merkwaardig en veelzeggend als deze overeenkomst in bedrij f «verhoudingen is die tusseben de wijzigingen welke de gevoels- en gedachtenwereld van den inlander
ondergaat met de veranderingen in de opvattingen der toenmalige bewoners van West-Europa ten aanzien van fundamenteele onderwerpen. Ook hier schijnt de ethiek der middeleeuwen rdaats te maken voor die van de periode der .,nieuwe
ireschiedenis" ; meer en meer wordt nadruk gelegd op de
beteekenis van een gedrag en eene geesteshouding als destijds
daarginds door de groote humanisten en door mannen al*
Luther en Calvijn gepropageerd werden.
Ten bewijze zij allereerst verwezen, naar de veranderde
opvatting omtrent den arbeid en de plicht tot arbeiden. De
mensch der middeleeuwen nehtte, in het algemeen, den arbeid
volstrekt niet begeeronswaard of zedelijk goed; te werken
was hem niet eene moreel e verplichting, maar eene noodEakelijkheid, het middel tot leven. En dan eene noodzakelijklioid uitsluitend voor hen wier bestaan van eigen persoonlijken
arbeid afhankelijk was; wie, als de edelman, zonder arbeid
leven kou. profiteerde, vond men, van een toevallig verkregen
recht, was in zooverre gelukkiger dan het gros der medemenschen, maar niet te laken indien hij zich dan ook van
allen arbeid onthield.
Tn de tweede helft der vijftiende en de eerste helft der
zestiende eeuw onderging deze opvatting eene fundamenteele
verandering. Toen de verhoudingen van het gildewezen doorbroken werden, kwam een einde aan de gebondenheid van
den arbeid, manr tevens aan de zekerheid dat althans over
voldoende middelen tot levensonderhoud kon worden beschikt. Er groeide een productiestelsel dat berustte op het
beginsel vnu samenwerking in onderlinge mededinging, zoodat eeuerzijds het besef geboren werd dat men voortaan, op
zichzelf aangewezen, alleen door harden arbeid in de wereld
slagen kon. anderzijds de overtuiging dat die arbeid ten
goede kwam aan crehoel de cemeonsohap en door de belangen
dier gemeenschap onverbiddelijk werd geëischt. Het woord
..beroep" voor iemands dagelijksohe werkzaamheden stamt
dan ook uit de eerste helft der zestiende eeuw; Luther was
de eerste die het bezigde.
Zoo weid destijds de ethiek der kleine ondernemertjes geboren, de ethiek der maa1schappelijke_ kla«se die zich uit de
gebondenheid der verhoudingen van bet gildewezen vrijvocht
en de toekomst voor zich had. De leer v:m Calvijn, r a n welke
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de nieuwe opvattin«j van den arbeid een integreerend deel
vormde, vond vooral ingang in de steden en streken der klbinburgerlijke ambachtslieden: Dordrecht, Alkmaar, Friesland,
Gent, Brugge, Genève, Bazel.
Vergelijkt men de hier geschetste middeleeuwsoho opvattingen niet die der inlanders van het huidige Java, zoo blijkt
een merkwaardige overeenkomst te bestaan. De eigenschappen
van den koelie die menigen westerschen ondernemer tot
wanhoop drijven en op welke het oordeel over den inlander
in zoo overwegende mate steunt, spruiten voort uit ongeveer
dezelfde geesteshouding ten aanzien van den arbeid: de arbeid
is den Javaan geen plicht of zegen, maar een noodzakelijk
kwaad.
Intusschen staan ook hier propagandisten op voor de
opvatting, die arbeid ten plicht stelt. De verwijten, door den
heer Raden Kamil tot zijne landgenooten gericht, zijn te
dezen aanzien veel-beteekenend. Op het eerste congres der
S. J. te Bandoeng, in 1916, weiden ,,de zorgeloosheid en
nalatigheid" van den inlander door de leiders scherp gegispt.
De heer Semaoen veroordeelde in felle woorden "tvat hij de
lamlendigheid van zijne landgenooten noemde. I n eene lezing
van den heer Said Abdoellah Baragbah op het S. I.«congres
van 1917 heet het o. m.:
„De godsdienst beveelt de menschen hun best te doen bij
de uitoefening- van geoorloofde bedrijven, als: den landbouw,
de ambachten, den handel e. a. en verbiedt ten strengste
luiheid, ledigheid, het berusten in armoede en het leven van
liefdadigheid van anderen".
„De godsdienst gebiedt", zegt de heer Abdoel Moeis in
een op liet zelf de congres gehouden lezing, „alle menschen,
zich in te spannen om op eerlijke wijze hun levensonderhoud
te verdienen, b.v. door middel van landbouw, ambacht of
handel. Hij verbiedt daarentegen om lui te zijn, met de
handen in den schoot te zitten en te berusten in de armoede
(d. i. slechts te hopen op den steun en de giften van anderen).
Hij gebiedt alle menschen om zich kennis te verwerven en
de wetenschappen te beoefenen".
Uitlatingen als deze treft men links en rechts aan; zij
nem.en toe in aantal en beslistheid. Dat het betoon van ijver,
van spaarzaamheid e. d. niet slechtsi verstandig is, maar door
de zedeleer geboden wordt, dat de godsdienst die eigenschappen eischt, arbeid beveelt en luiheid en verwaafloozing veroordeelt, wordt ontdekt nu die eigenschappen de onvermij delijke voorwaarden vormen tot de volstrekt noodzakelijk geworden ontwikkeling der inlandsche maatschappij tot hooger
plan, d. i. tot het productiestelsel der aanvankelijk kleine,
maar in en door de onderlinge mededinging tot macht en
aanzien komende ondernemers.
Buitengewoon merkwaardig is, dat nu ook klachten rijzen
over verwaarloozing 1 van de godsdienstige plichten, over de
geringe kennis omtrent de godsdienstige voorschriften. W a t
de ffodsdienst tot dusver niet gaf doch thans van hem geëischt
wordt, heet hij wel altijd te hebben gegeven; — maar, zegt
men, het juist besef voor den godsdienst vermindert, en men
heeft er zich op toe te leggen, het opnieuw ten volle tot leven
te brengen.
De lieer Djojopranoto klaagt in eene redevoering op "het
Bandoengseh S. I.-oongres over het niet-nakomen van de
godsdienstplichten, dat meer en meer algemeen wordt. J u i s t
de inlandsche intellectueolen zijn het, zegt hij, die over het
algemeen niet in den godsdienst thuis zijn. Hiermee gaan
onmiddellijk gepaard klachten over de economische ,minderwaardigheid van den inlander, de aansporinsr zich meester
te maken ""an het kleinbedrijf, den kleinhandel in de kampongs en de ambachten. Een deel der intellectueelen dorst,
zegt de Spreker verder, naar de ware kennis van den Islam,
maar de godsdienstonderwijzers hier te lande kunnen dien
dorst niet lesseben, er zijn andere noodig, uit Egypte, KleinAzië, Turkije, Hindoestan, waar de godsdienstleeraars
..modern" zijn, zich hebben aangepast aan de eischen van
den tegenwoordigen tijd. De wetgeleerden hier in Indië zijn
..bekrompen en conservatief". De peiler op welken het gebouw dor volksontwikkeling steunt, de godsdienst, zegt een
onder, dreigt om te vallen en moet worden gestut en verTiiruwd. Meer en meer ontstaat er, heet het, twijfel omtrent
de ware rechten der Moslems.
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„ I n den tegen womdigen tijd", zegt de lieer Ardiwinata, l onderdeden van de gevoelswereld der periode van de opkomst

„eischen de veranderde omstandigheden dei de knapen die ! van liet kloin-ondornemerdom. Slechts enkele grepen werden

iets willen worden, reeds van hun Mede of uiterlijk van hun
•erende jaar af de gouvernementsschonl l>ezoeken, ten einde
tijdig examen te kunnen doen voor de hoofere onderwijsinrichtingen. En zij moeten op die scholen zooveel leeren,
dat ei- geen tijd voor mengadji (Koran-reciteeren) overschiet.
Door het genoten zeer ontwikkelend onderricht leeren zij
intussehen over den godsdienst of de godsdiensten nadenken,
en volwassen geworden willen verscheidene hunner wel gaarne
over allerlei godsdienstquaesties discussieeren, maar het blijkt
hun dan alras, dat de kitabgieleerden en godisdienstonderwijzers, die nog steeds volgens de boven omschreven ouderwetsche pesantren-methode zijn opgeleid, op hunne vragen
geen e bevredigende antwoorden weten te geven aangezien
hunne algemeene ontwikkeling daartoe te gering is. Toch
zijn die min of meer ouderwetsch gevormde pesantrengeleerden de eenige bron van inlichtingen over godsdienstzaken,
want de boeken over den godsdienst (kitabs), die bijna alle
in het Arabisch zijn geschreven, zijn alleen toegankelijk voor
de weinigen die deze taal geleerd hebben".
Op het congres te Soerabaja, in 1918, worden klachten
geuit van dezelfde strekking. De kracht van den Islam en de
Moslemsche geest zijn, zegt de heer Fachrodin, aan het verflauwen. Hij bepleit spoedige stichting van een Mohammedaansehe kweekschool. Voorts moeten de inlanders — het is
veelzeggend, dat deze wensch onmiddellijk op de vorige volgt
— energie ontwikkelen in handel en bedrijf, opdat zich
spoedig een groep van bemiddelden en rijken, een krachtige
handetsstand vorme. "Want, heet het, met eene intuïtieve
poging tot zelfbedrog, „een arm volk kan ook zijn godsdienst
niet verdedigen".
Op het in 1919 te Soerabaja gehouden congres der C. S. T.
werd een ..comité igama" ingesteld, welks taak bestaat, in
.,het aangeven van een weg, om den Mohammedaanschen
godsdienst te zuiveren van slechtheden en bijgeloof (tachajeel) daarin gebracht door hen, die van de ware leer zijn
afgedwaald", en verder ..bestudeering van het socialisme in
den godsdienst en van andere noodige zaken voor hen, die
den Islam aanhangen".
Het lijkt als een godsdienstig réveil, dat zich voltrekt
zonder dat de geloovigen zelf de sociale beteekenis ervan
doorgronden.
In het algemeen gaan meer en meer stemmen op voor het
aankweeken van eigenschappen als ijver, soberheid, kuischh?id, — voor alle ook door Calvijn op den voorgrond gestelde
deugden. De S. I . houdt zich bezig met het prostitutievraagstuk: meer dan ooit hoort men in die kringen spreken over
de ..opheffing" van de inlandsche vrouw, waarmee eene
zedelijke veeleer dan eene sociale opheffing bedoeld wordt.
De bloeitijd van het kluizenaarsleven schijnt ook hier
voorbij te zijn: veel minder dan vroeger hoort men nog
spreken van vrome lieden, die zien van de wereld afzonderden
om door overpeinzing een staat van heiligheid te bereiken
die in de samenleving onbereikbaar werd geacht. Dat ligt

thans ook hier achter ons. De godsdienst eisent arbeid; slechts
door te arbeiden, zeggen de voormannen der inlandsche beweging. zooals eenwen geleden Calvijn, kan men zijn God
dienen. Hand ran hand met deze verandering in de opvatting
omtrent het kluizenaarsbestaan schijnt te gaan eene wijziging
in de opinie over den bedelaar. De aloude opvatting, die in
een gift aan een bedelaar een soort offer deed zien, een daad
van piëteit en geloof, tot welke de geloovige min of meer
verplicht was. maakt plaats voor het denkbeeld, dat het enkel
een qnaestie van persoonlijke menschlievendheid is.
En nu het nemen van interest door de zich in de inlandsche maatschappij ontwikkelende nieuwe productiemethoden
meer en meer noodzakelijk wordt gemaakt, houdt de vereenzelviging van dit begrip en dat van den woeker allengs op.
De Koran heet nog steeds het nemen van interest te verbieden; maar reeds een groot aantal geloovigen leeft ervan,
en men denkt er niet aan, hen daarvoor te laken.
Het bovenstaande moge volstaan ten Ivetooge dat de psyche
van den inlander elementen schijnt te verliezen die kenmerken "waren voor het sentiment der middeleeuwen, en onbemerkt nieuwe aanvaardt, die in West-Europa groeiden als
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlogen.

I gedaan uit den rijken voorraad bewijsmateriaal.
Intussehen vallen op ander gebied verschijnselen waar te
! nemen, die eveneens een stevigen steun vormen voor het
I denkbeeld dat zich in de inlandsche wereld hier te lande
I inderdaad de omschreven wijziging in het productiestelsel
voltrekt en meer of minder onbewust juist zoodanige maatregelen met klem geëischt worden als noodzakelijk zijn om
de belangen' te dienen der maatschappelijke klasse, die in
dat groeiende productiestelsel de voornaamste en leidende rol
zal hebben te vervullen.
liet eigen, zelfstandig werk der S. I. op economisch gebied
heeft weinig te beteekenen en heeft zich feitelijk bepaald tot
oprichting van eenige toko's die het niet konden bolwerken.
Hier gevoelt men zich nog vrij machteloos. Des te luider
klinken intussehen de eischen, aan de Begeering gesteld.
Het is noodzakelijk, den aard dier eischen vast te stellen en
na te gaan wat ze in den grond der zaak beteekenen. Boedi
Oetomo en de S. I . eischen maatregelen tot ,.opheffing" van
„het volk", tot „volksontwikkeling". W a t wordt onder „het
volk" verstaan?
Op de vergadering ter oprichting van Boedi Oetomo, in
Mei 190S, verdedigde de heer Dwidjosewojo het denkbeeld,
dat allereerst gezorgd moet worden voor ontwikkeling van
de leiders, eerst claarna voor die van het lagere volk. Men
wenschte oprichting van minstens één landbouwschool in
elke residentie, voorts ambachtsonderwijs, maatregelen tot
opheffing van den stand der inlandsche kooplieden. Ook op
het tweede, in October 1909 te Djokjakarta gehouden congres
van deze vereeniging bleek vrij algemeen de opinie te heerschen, dat het onderwijs aan de kinderen van prijaji's vóór

zou moeien gaan.
In een in 1915 verschenen boekje over ,.Boedi Oetomo",
waarin in versmaat voor de vereeniging propaganda wordt
gemaakt, wordt nadruk gelegd op de noodzakelijkheid van
vorming van kundige werklieden. Sterke vermeerdering
wordt geëischt van het aantal scholen waar aan inlanders
Enropeesch onderwijs gegeven wordt. Op de beetuursscholen
moet. zoo heet het, plaats gemaakt worden voor veel leerlingen, het onderwijsprograni moet worden uitgebreid, ook niet
lessen in staathuishoudkunde. Want de groei van de mlandsche handel en industrie, de opkomst van een koopmansstand
sullen, zoo heet het, welvaart brengen onder de bevolking.
Uitlatingen als deze behooren tot de alledaagsche verschijnselen in de inlandsche pers. Als het gaat om aanwijzing
van de middelen ter opheffing van den inlander, ter verhooging van zijn welvaartspeil, dan blijken met de belangen
van „liet volk" maar al te vaak, op den keper beschouwd,
bedoeld te worden de belangen van den opkomenden derden
stand, de kleine ondernemers. Ook op S. I.-congresseu klinkt
dezelfde ondertoon herhaaldelijk door. Op het Bandoengsche
S. I.-oonftTes van 1910 verklaart de heer Djojopranoto:
..Onze achteruitgang is te wijten aan het veronachtzamen
van kunstonderwijs, van industrieel", landlx>uw- en handelsonderwijs.
..Als wij het industrieel onderwijs vooruitbrengen, den

landbouw verbeteren en ons voor den handel bekwamen, dan
zal de armoede niet aan Kromo's deur kloppen".
Op hetzelfde congres blijkt men het erover eens te zijn,
dal hel peil van het onderwijs op de Holïandsch-inlandsche
si-holen te laag is. Het Gouvernement wil de H. I. S. slechts
laten aansluiten aan de kweekscholen voor inlandsche onderwijzer^ en de opleidingsscholen voor de inlandsche ambtenaren, maar zii behoort vooral aan te sluiten aan de middelbare scholen ( H . B. S., P . H . S., K. W. S.).
Merkwaardig zijn in dit verband vooral de besprekingen
over het onderwijs op de desascholen, het eigenlij kgozegde
volksonderwijs. Het streven der Eegeering i s zoo spoedig
mogelijk een eind te maken aan het analfabetisme. De S. I.
wil méér: op het Bandoengsche eongre< verklaart de heer
Tjokroaminoto, dat niet alleen het aantal desa>( holen te gering is, maar dat bovendien het daar gegeven onderwijs
onvoldoende is: men moet er behalve lezen, schrijven en
rekenen, ook onderwijzen latidbouwkundo, handeltfkennia, verschillende ambachten, enz. Dat hiermee voor den eenvoudigen
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koelie veel te hoog gegiepen wordt, is duidelijk. De genoemde
leervakken zijn van waarde voor de leden .van den opkomenden oiidernemersstand ; hoe beter de gelegenheid, dit onderwijs te ontvangen, des te sneller zal de groei van die ondernemorsklasse zich kunnen voltrekken. En dus wordt die uitbreidine van het leerplan der desascholen geëischt, ofschoon
het koeliekind daarbij geen baat vindt en bovendien duidelijk
moet zijn, dat bet Gouvernement in afzienbare toekomst niet
over de middelen ter inwilliging van die eischen beschikt.
Toch werd de wensch van den heer Tjokroaminoto' op het
S. I.-eongre> in eene met algemeene stemmen aangenomen
motie vastgelegd.
Op het volgende congres, dat ie Batavia, verklaart een der
aanwezigen, dat de 2de klasse-scholen onvoldoende zijn, zoodat ze maar afgeschaft moeten worden. Daar komt men ^an
andere zijde tegen op: ze moeten niet worden afgeschaft, maar
het leerplan moet worden uitgebreid, en wel met handels*.
landbouw- en ainbaohtsonderwijs. Op het congres te Soerabaja
(1918) keeren dergelijke klachten en opmerkingen met aandran!>- terug. De afdeeling Batavia eischt vergrooting van
het aantal H. I. S., uitbreiding van het leerplan der desascholen, oprichting van H . I. S. ook door de gemeenten,
verbetering van de gelegenheid tot genieten van landbonwen anibaehtsonderwijs. Hierin zijn de wensehen van vrijwel
alle aanwezigen samengevat. Tal van af deelingen willen, dat
op de H . I . S. les in lioekhouden zal worden »egeven, ardere
vragen vormeerdeiing niet van desascholen, maar van <;Ouvernementsscholen.
De verzwegen erkenning dat men het huidige volksondeiwijs voor den koeliestand eigenlijk nocr niet noodig vindt, dat
deze stand feitelijk er nog niet voor in aanmerking komt.
maar dat het peil van dat onderwijs te laag is om voor den
gloeienden klein-oiidernemersstand van voldoende waarde te
zijn, schijnt ook de grondtoon der redevoeringen van de vertegenwoordigeis van Boedi Oetomo en S. I . in den Volksraad
te vormen.
De heer Sastrowidjono noemt als werkzaam middel om de
inlondsche samenleving op hooger plan te brengen ,,het zici;
vertrouwd maken met allerlei hooge wetenschappen". ,,Dooh
de gelegenheid om die wetenschappen te verwerven, n.1. eene
hoogere onderwijsinrichting, bestaat hier helaas nog n i e t " .
(Vergadering van 30 Juni 1918.)
In de zitting van 27 J u n i 1918 vraagt de heer Dwidjosewojo om „meer normaalscholen, landbouwscholen en handelsscholen, die aansluiten aan de 2de klasse-scholen". Den
Directeur van Onderwijs en Eeredienst, die aan de hand van

cijfers aantoont, dat het volksonderwijs niet de waardeering
vindt welke men, in verband met den aandrang met welken
er om gevraagd wordt, zou mogen verwachten, aoodat de
conclusie dat zelfs het weinige dat geboden wordt uoar meer
is dat bet volksdeel waarvoor het bestemd is, noodig acht, —
den Directeur van Onderwijs en Eeredienst wordt tegemoet
gevoerd, dai dit onderwijs te weinig geeft en de bevolking
er daarom afkeerig van is. Eene zonderlinge bewering 1 Een
volk da; ),i geerig is n a a r onderwijs, aanvaardt wat het krijgen
kan en vraagt eerst dan, indien gewenscht, meer : maar liet
weigert niet wat geboden wordt omdat daardoor niet volledig
in de behoefte wordt voorzien. De heer Raden Kami] erkende
dan ook (fitting van 27 Juli 1918), dat de inlandsen? ouders
over het geheel niet alleen hun medewerking aan "de 'esaen 2de klasse-scholen onthouden, maar vaak ,,den geregelden
gang van het onderwijs (belemmeren), door hun kinderen
thuis te houden". M. a. w. die inlandsche ouders zien het
nut vui onderwijs voor hun kinderen niet i n : zij vragen zich
af, wat de kinderen er aan nut van kunnen hebben, en '«ouden
ze thuis. En de leiden van Boedi Oetomo en de S. I . maken
hiervan — overigens te goeder bouw — een argument voor
beter onderwijs, dat door die ouders weliswaar no<_r minder
gewaardeerd zou worden, maar waardoor de belangen van
den ondernemersstand zouden worden gediend.
Het aantal feiten der dagelijksehe praetisehe politiek, dat
der uitlatingen van de leiders in woord en geschrift, die tot
eene overeenkomstige conclusie nopen, is STOot. Van demooratie, in westerschen zin, is ook in de politieke actie en de
politieke eischen msnr wo-inijr te bespeuren. Zoo verklaarde
de heer Tjokioaniinoto op het R. I.-eongres te Bandoeng een
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minimum-inkomen van f600 per jaar als door de Regeering
gestelde voorwaarde tot toekenning van het kiesrecht te 't oog
te achten, terwijl de spreker voorts bezwaren tegen het ontwikkeliugscfiterium noemde. Want, betoogde hij, ,,door het
stellen van die twee grenzen (zouden) er zeker vele menschen,
dieeenige kennis doch geen diploma bezitten, en ook rijkaards
(inlandsche handelaars) niet in de termen vallen om kiezer
of gekozen te worden". Een jaar tevoren had do ..Kaoem
Moeda" zich verklaard voor een kiesstelsel d a t de eischen
van het doorloopen hebben van een H . I . S. en kennis van
het Nederlandsen zou omvatten, omdat daardoor een waarborg geschapen zou wordien, dat de ,,bloem der gemeente"
vertegeiiwooidigd zou zijn.
Dit alles wijst onmiskenbaar op een streven, de inlandsche
maatschappij tot ontwikkeling te breugen door bevordering,
in de eerste plaats, van den groei en de sociale beteekenis
van de bevolkingsgroep die overal ter wereld draagster van
vooruitgang en beschaving werd nadat de periode der feodale
middeleeuwen achter den rug was: de klasse der ondernemers.
In zooverre sou men dan ook kunnen spreken van een constructief element in de volksbeweging hier te lande. Ontdoet men
de inlandsche beweging, haar van deze zijde beziende, van
de franje van groote en democratische woorden met welke zij
omhangen wordt, dan blijkt zij noch eene proletarische, noch
zelfs, in den grond, eene democratische beweging te zijn.
Zij is eene actie van de klasse die in West-Europa als ,,derde
s t a n d " wordt aangeduid, ter verovering van de economische
en politieke macht in de maatschappij. Hieruit laat zich ook
verklaren, dat deze beweging zich keert tegen den inlandschen
adel. in het algemeen tegen al wat nog aan feodale instituten
en gebruiken rest: particuliere landerijen-bezit, heerendiensten, enz. Ook de Djowodipo-beweging moet, naar het voorkomt, in dezen zin worden verklaard. Zij is eene demonstratie
tegen den inlandschen adel, wien de aloude eerliewijzen geweigerd worden. Bovendien geraken in tijden van sterken
dfang naar maatschappelijke ontwikkeling de fijnere omgangsvoTmen licht in de knel. In perioden in welke de maatschappij zich maar langzaam ontwikkelt, liet sociaal leven
zich van dasr tot dag en van jaar tot jaar reproduceert, bestaat volop gelegenheid tot uitbouw en verfijning van de
omgangsvormen. Onze spreek- en onze schrijftaal waren
nooit bloemrijker dan in de middeleeuwen. Maar soodrfl de
tot grondslag van het productiestelsel verheven concurrentie
op aandacht en energie der menschen beslag ging leggen,
schoot voor verfijning van de zich snel wijzigende vormen
jreen tijd meer over. Soberheid en zakelijkheid kenmerken
dan de houding en uitingen dergenen die zich midden in den
".' ',:• i het maatschappelijk leven bevinden.
ïntasschen heeft dit constructieve element in de inlandsche
beweging maar weinig gelegen beid om tot zijn recht te
komen. Waar het inlandsen bedrijf zich tot de verhoudingen
van het productiestelsel der kleine ondernemers tracht te
ontwikkelen, ondervindt het in sterke mate mededinging van
de zijde van het niet-inlanrlsehe kapitaal, dat tot dien
concurrentiestrijd veel beter toegerust is. Het delft dan ook,
in hoi algemeen, het onderspit. En hierdoor ontstaat het
destructieve element in de inlandsche beweging, dat daarin
allengs oveTheersehend geworden is: het streven om zich de
als belemmering ondervonden mededinging van de nietinlandsche kapitalistische bedrijven van den hals te schuiven
door aan geheel het niet-inlandsclie bewind over dit land,
economisch zoowel als politiek, een einde te maken. De kern
der inlandsche beweging is de opstand der zich ontwikkelende
productiekrachten van de inlandsche vroeg-kapitalistische
maatschappij tegen wat als economische en politieke overlicerschinsr door het buitenlandseh kapitaal, ondervonden
wordt. In dit licht dienen de verschijnselen te worden bezien.
Met modern socialisme heeft de inlandsche beweging dan
ook, naar het zich laat aanzien, niets te maken. Dat werkstaking een in den loop der laatste jaren meer en meer gehonteerd middel wordt om den werkgevers concessies af te
dwingen, bewijst op zichzelf te dien aanzien niets. Workstakingen hadden in West-Europa reeds eeuwen geleden
plaats; de eerste van welke de geschiedenis der Nederlanden
gewaagt, was een van de Leidsohe lakenvollers in 1372. Van
een georganiseerden strijd tusschen de klasse der arbeiders
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en de klasse der ondernemers om de ruacht in het bedrijf
was nop peen sprake. Hier blijkt uit de in tal van gevallen
door de inlandsche stakers gestelde dwaze eischen en de,
omstandigheid dat vooral in Europeesche bedrijven stakingen,
uitbreken, dat in het algemeen niet de werkman als zoodanig
strijd voert tegen den werkgever als zoodanig, maar <le inlander tegen dengeen dien hij beschouwt als veitogenwoordiger
van het overheersrhende westersche kapitaal. Zonder twijfel
vormen niet te bestendigen arbeidsvoorwaarden mee j-m alen

de volkomen gerechtvaaraigde oorzaken tier stakingen. Maar
te vaak worden deze conflicten door leiden van de inlandsche
beweging geprovoceerd met het doel, aan de positie van het
niet-iulandsch element in deze koloniale samenleving afbreuk
te doen.
Het lijkt gowenscht, het standpunt der Regeer ing ten
opzichte van die actie duidelijk te omsclirijven.
Tot de taak der Regeering behoort: dit land in zoo snel
mogelijk tempo tot volle ontwikkeling te brengen, zijne
hulpbronnen in modernen zin te ontsluiten. Voor zoover
haar streven op economisch gebied' betreft, sta dit voorop.
Hat streven heeft er, in de tweede plaats, op gericht te zijn,
die exploitatie van' de Indische welvaaitsbronnen door
Indische volkskracht te doen geschieden; op den duur zal
het overwegend Indisch kapitaal moeten zijn, dat de ontgin»
ning ter hand neemt.
Bit laatste is thans echter nog uitgesloten: het daarvoor
benoodigde bedrag aan Indisch kapitaal moet nog worden
gevormd. Intusscben kan, waar snelle economische ontwikkeling van dit land eerste eisch is, daarop niet worden gewaeht; en waar bedrijven om voorlichting en steun van de
Itegeering vragen, daar heeft Zij zich vóór alles af Ie vragen
of die bedrijven levensvatbaar zijn; niet: of Indisch dan wel
niet-Indisch kapitaal er in gestoken werd. Ten slotte zal
Indië's ontwikkeling toch leiden tot vorming van een steeds
g-rooiend eigen, Indisch nationaal kapitaal, dat exploitatie
van de welvaartsbronnen geheel zelf op zich nemen zal.
Het proces der ontwikkeling in dezen zin laat zich echter
wel versnellen maar niet dwingen. Voor zoover de inlandsche
beweging er naar streeft de sociale fundamenten der met
niet-Indisch kapitaal werkende bedrijven te ondermijnen en
aldus het buitenlandsch kapitaal van Indië afkeerig te
maken, verricht zij werk, dat heilloos is en het tijdvak van
,,ontsluiting van Indië's hulpbronnen door Indische volkskracht" tot in onbekend-verre toekomst dreigt te verse huiven. tot schade juist vooral van die belangen welke door
de leiders der inlandsche beweging zelf elementair worden

genoemd. Voorzoover de macht van het niet-inlandach kapitaal in het economisch leven hier te lande overweegt, is dit
een verschijnsel van voorbij gaanden aard, dat: als gevolg
van de voortschrijdende maatschappelijke ontwikkeling, zich
zelf opheft. De onderwijspolitiek der Regeering, die snelle
verheffing van het peil der intellectueele ontwikkeling bedoelt. terwijl, waar het de vorming van toekomstige leiders

van het bedrijfsleven betreft, de opleidingsinrichtingen voor
inlanders evengoed openstaan als voor Europeanen en
vreemde oosterlingen en hoegenaamd geen onderscheid naar
geinig van het ras gemankt wordt, werkt er krachtig toe
mede, de periode van overgang te verkorten met vermijding
van de schokken welke het Indisch maatschappelijk leven
onvermijdelijk krijgen zou indien aan het destructieve
element in de inlandsche beweging vrij spel gelaten werd.
De Begeering kan dan ook niet lijdelijk toezien dat getracht wordt, aan de ontsluiting v i n Indië's hulpbronnen,
voor een belangrijk deel, door niet-Indisch kapitaal een
abrupt einde te maken. Even zeker als het is, dat het aandeel
van dat niet-Indisch kapitaal in den arbeid ter ontwikkeling
van dit land verhoudingsgewijs geleidelijk afnemen zal,
even onom^tootelijk staat vast. dat deze medewerking thans
en in naaste toekomst niet kan worden ontbeerd. De Regeering kan dus in het belang van de inlandsche bevolking
zelve niet rustijr en werkeloos toezien indien een belangrijk
deel dier bevolking ernstige pogingen aanwendt om den
bodem van haar bestaan te ondermijnen.

Wijziging van artikel 111 van hot Regeeringsreglement.
Hij

het Reglement op het beleid der Regeering van 1854

U

werd voor het eerst door den wetgever eene bepaling opgenomen betreffende de toelaatbaarheid van vereenigingen en
vergaderingen van staatkundigen aard: dergelijke organitatiei en bijeenkomsten werden zonder meer verboden, evenals in het algemeen alle vergaderingen door welke de
openbare orde bedreigd geacht werd. De Regeering werd
gemachtigd, tegen de overtreders van dit verbod zoodanige
maatregelen te nemen als <le omstandigheden zouden
vorderen.

Naarmate de belangstelling in politieke aangelegenheden
hier te lande l>egon te ontluiken en een drang naar groepeéring op grond van overeenkomstige staatkundige overtuigingen zich al sterker ging openbaren, werd art. 111 van
het. Kegeeringsregloment gevoeld als een beletsel van de
vrije meeningsuiting en eene belemmering van den opbloei
van een gezond politiek leven hier i e lande. Ofschoon uit
den aard der zaak de Regeering van een gebied als Nedeo
landscli-Indië, niet zijne zoozeer onderscheiden belangengroepen, behoort te beschikken over zekere bevoegdheden die
haar in staat stellen dreigende uitspattingen bijtijds te voorkomen, was het algeheel verbod van vereenigen en vergaderen toch strijdig geworden met het na 190!) door de Regeering
aanvaard streven om den ingezetenen medezeggenschap in
de behartiging van de landsbelangen toe te staan en hen tot
medewerking aan de taak der bevordering van de ontwikkeling van dit land op te roepen.
Toen tot invoering van decentralisatie door instelling van
locale raden hier t e lande besloten was, bleek het verbod van
art. 111 dan ook niet langer onvoorwaardelijk gehandhaafd
te kunnen worden. Als laatste lid van art. 68r van het
Regeeringsfeglement werd de volgende bepaling opgenomen.
,,Het in art. 111 van dit reglement vervat verbod tegen
vereenigingen en vergaderingen van staatkundigen aard is
niet toepasselijk op vereenigingen en vergaderingen, uitsluitend strekkende tot het aanbevelen van personen voor het
lidmaatschap dezer raden".
Deze aanvulling was van groote beteekenis, minder om
hetgeen zij inhoudt dan wel om wat zij te kennen geeft. Zij
vormt feitelijk ren inbreuk op het beginsel van art. 111, de
erkenning, dat het verbod van vereeniging en vergadering
niet te handhaven is zoodra den ingezetenen het recht tot

mede-behartiging van 's lande zaken geschonken wordt.
Bij dezen eersten stap kon het dan ook niet blijven. Het
denkbeeld van algeheels schrapping van art. 111 werd in de
volgende jaren herhaaldelijk, ook in de Volkavertegen»>
woordiging, ter sprake gebracht. Bij Ind. St. 1915 n°. 543
werd genoemd artikel vervangen door het volgende:
..Het recht der ingezetenen tot vereeniging en vergadering
wordt erkend. De uitoefening van dat recht wordt in het
belang dei'openbare orde bij algemeene verordening geregeld
en beperkt".
Deze nadere regeling en beperking van de uitoefening van
genoemd recht geschiedde bij K. B. van 17 Dee. 1918 n". :hS
(Ind. St. 1919 n°. 27). Dit K. B. houdt de volgende bepalingen in.
Bij art. 1 wordt bepaald, dat voor de oprichting van eene
vereeniging geen machtiging van de overheid gevorderd 1
wordt. Dit beteekent natuurlijk niet dat, indien de leden
hunne vereeniging als rechtspersoon erkend wenschen te zien,
niet de goedkeuring van de statuten vereiseht wordt.
Bij art. 2 wordt het recht van toetreding tot staatkundige
vereenigingen beperkt tot de Nederlandsche onderdanen,
terwijl art. '\ verbiedt vereenigingen welker bestaan en doel
geheim gehouden worden, en vereenigingen die op den voet
van het bepaalde bij a r t . 4 door het Hooggerechtshof van
Nederlandsch-Indië in strijd verklaard zijn met de openbare,
orde. Volgens dit art. 4 kan eene verklaring van dien aard
plaats hebben na een met redenen omkleed requisitoir van den
procureur-generaal, dat door hem ten spoedigste bij uittreksel
in de Tav. Ct. bekend gemaakt wordt. Aan de vereeniging
is in dit. «eval bet volle recht van verdediging gewaarborgd.
Bepaald wordt verder, dat voortaan nog slechts voor vergodefingen van tweeërlei snort voorafgaande vergunning van
het hoofd van plaatselijk bestuur noodig is: voor de openbare
vergadering ter beraadslaging in de open lucht en voor bijeenkomsten ter oefening in den wapenhandel op plaateen, in
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den regel voor liet publiek toegankelijk of wanneer zij door
meer dan tien personen worden bijgewoond, Eene verdunning

van die strekking kan door het hoofd van gewestelijk bestuur

«oiilcn ingetrokken, dan wel verleend worden indien zij door

liet hoofd van plaatselijk bestuur geweigerd werd.

Tot die openbare vergaderingen ter beraadslaging in de
open lucht en tot alle overige vergaderingen tot welke het
publiek wordt toegelaten hoeft de politie vrijen toegang.
Mordit de toegang geweigerd worden, zoo geeft dit aan de
ambtenaren en beambten van de politie het recht om zich,
bijgestaan door het hoofd van plaatselijk bestuur, krachtdadig toegang te verschaffen. I n die vergaderingen is het
dragen van wapenen verboden; bij art. 10 is het zelfs straf baar gesteld, Dit verbod is niet toepasselijk op militair©
officieren en onderofficieren en op inlandsche hoofden, tot
wier kostuum de kris behoort.
Elke openbare vergadering, waarin de openbare orde gestoord wordt of tegen de bepalingen van Ind. St. 1919 n°. 27
wordt gehandeld, heeft 071 vordering van d© politie terstond
uiteen te gaan.
Tot vergaderingen waartoe liet publiek niet toegelaten
wordt, heeft ook de politie geen toegang, tenzij met inachtneming van de vormen en in de gevallen, bij de wettelijke
regelingen voorzien, o.a. bij de bepalingen omtrent ontdekking op lieeterdaad en huiszoeking.
Zooals te voorzien was, nam de voorbereiding van de
invoering van deze nieuwe bepalingen op vereenigingen en
vergaderingen van staatkundigen aard geruimen tijd in beslag. De Regeering kon en mocht niet zonder meeT afwachten
of de verhoogde levendigheid op politiek gebied, die er, naar
zij vermoedde, het gevolg van zou zijn, tot plaatselijke uitspattingen zou leiden, zonder harerzijds de noodige maatregelen tot voorkomen en, indien het noodig zou blijken, tot
spoedige en afdoende onderdrukking, te nemen. Inmiddels
deden zich feiten voor, die juist te dezen aanzien te denken
(paven. De toon, op de „nationale congressen" der Centraal
Sarekat Islam gebezigd, werd steeds feller en de stemmen
dergenen die revolutionnaire actie bepleitten, waren, indien
wellicht niet overwegend, toch zeer sterk. De verzetsbeweging
in Solo, en het aandeel daarin van het hoofdbestuur der
Nationaal Indische Partij gaven ondubbelzinnig blijk van
eene mentaliteit en van bedoelingen die zich regelrecht
keerden tegen de Regeering en haar streven tot bewaren van
rust en onde als waarborg tot welslagen liarer ontwikkelingspolitiek. Kort daarna werden in de Preanger bestaan en doel
der z.g. afdeeling B. van de S. I. ontdekt. Wat aan het licht
kwam gaf een 800 droevig beeld te zien van den invloed van
onverantwoordelijke volksmenners op de onontwikkelde massa,
die bereid bleek te volgen ook al liep zij met open oogen haar
verderf tegemoet, dat invoering van de nieuwe, zeer vrijlinnige bepalingen op het recht van vereeniging en vergaderen, zender eenige beperking met liet oog op buitengewone
omstandigheden, bedenkelijk voorkwam.
De Regeering besloot, in verband daarmede, het Opperbestuur in overweging te o'even over te gaan tot aanvulling
van het E . B. van 17 D e c 1918 (Ind. St, 1919 n°. 27) met
een art. &7, waarbij vastgesteld werd dat indien in eenig deel
van Nederlandsch-Indië ernstig gevaar voor verstoring van
de openhtare orde dreigt, bij ordonnantie bepaald kan worden
dat aldaar de uitoefening van liet recht van vereeniging en
vergadering aan de volgende beperking onderworpen is:
a. het bepaalde in art. 5 (betreffende vergunning tot het
honden van openbare vergaderingen in de open lucht) is van
toepassing op alle voor bet publiek toegankelijke verga den ngen alsmede op vergaderingen die gehouden worden op in
den regel voor het publiek toegankelijke plaatsen;
b. andere dan de onder a bedoelde vergaderingen worden
niet toegelaten tenzij voor het houden daarvan ten minste
viif dagen tevoren kennis is gegeven 'aan het hoofd van plaatselijk bestuur, dat behoudens beroep op het hoofd van gewestelijk bestuur bevoegd is het houden van de vergadering
te verbieden ;
, „ . . , . .
c. het bepaalde in de artt. 6 en 7 (betreffende vrijen toegang van de politie en het verbod van het dragen van
wapenen) is op alle vergaderingen van toepassing.
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Uit deze bepalingen blijkt, dat uitsluitend bedoeld is voorzieningen te treffen voor bet geval dat buitengewone omstandigheden forsch ingrijpen in eenige streek noodzakelijk
maken. Aan de vrijgevige bepalingen op 'het recht van vereeniging en vergaderen in streken waar wel van opgewekt
politiek leven maar niet van gevaar van ordeverstoring sprake
is, doet het bij art. 8a bepaalde geenerlei afbreuk.
Plaatselijke onlusten. Gedurende het afgeloopen jaar
deden zich in sommige streken, op Java zoowel als in d©
buitenbezittiugen, ongeregeldheden en verzetsbewegingen
tvoor, van welke eenige tot ernstig betreurd bloedvergieten
en verlies van menschenlevens leidden, andere voor het minst
krachtig ingrijpen noodzakelijk maakten. D© voornaamst©
er van mogen hier in haar verloop, en, voorzoover vaststaand,
haar oorzaken worden geschetst.
De verzetsbeweging
in Solo. In de verzetsbeweging in
Solo zijn dri© fasen te onderscheiden:
a. d© weigering, door de bevolking der desa Ngloenggé
van het verrichten van heeren- en desadiensten;
b. de actie te Dimoro (desa Klaseman) en de omliggende
desa's Tempel, Wironanggan, Kagekan, Sraten en Karangdoeren tegen het verrichten van cultuurdiensten ten behoeve
van d© onderneming Tegalgondo, en
c. de oneenigheid tusschen de opgezetenen van eenig©
desa's van het buurland Polanhardjo, district Ponggok der
afdeeling Klaten, en den beheerder dier onderneming betreffende de gebruikelijke bijbetaling voor cultuurarbeid en d©
exploitatie van bouwgronden ten behoeve van de tabakscultuur.
1. D© verzetsbeweging in de desa Ngloenggé begon op
23 Februari 1919, als gevolg van eene acti© der vereeniging
Insulindo (de latere Nationaal-Indische Partij), welker
Solo'sche afdeeling in December 1918 een levendige propaganda was gaan voeren. D© bewoners dier desa weigerden
heeren- en desadiensten (wacht- en Tondediensten) ten behoeve van d© desa te verrichten. H e t motief tot die houding
— of lieven: onthouding — was, naar zij verklaarden, d©
omstandigheid dat zij voor die diensten niet betaald werden;
slechts tegen betaling waren zij bereid, uit te komen. Bovendien vonden enkelen de regeling van di© diensten onbillijk,
omdat het hoofd en de leden van het desabestuur, evenals de
koelies die grondbezitter zijn. die diensten niet behoeven t©
verrichten. Nog anderen vonden de diensten te zwaar.
Tot recht begrip van de beteekenis dezer weigering diene
het volgende.
De desa Ngloenggé behoort tot bet vroegere kroondomein
„Krapjak", het gebied waar de nieuwe Vorstenlandsche toestanden reeds zijn ingevoerd en waar de reorganisatie in 1912
tot stand werd gebracht; het omvat als een aaneengesloten
geheel gedeelten van de districten Ponggok, Delanggoe,
Kartasoera en Banjoedono. Bij afzonderlijke pranatans van
het zelfbestuur zijn o. m. regelingen getroffen omtrent do
diensten welke de bevolking der gereorganiseerde desa's verplicht is te presteeren, en wel:
n betreffende heerendiensten ten behoeve van bet Rijk
bij pranatan van 23 Maart 1914 n°. 303 (Rijksblad 1917
Ti". 39) ter vervanging van de op de adat berustend© verplichting der bevolking om intiran- en goegoer-goenoengdiensten te verrichten : deze diensten zijn niet drukkend;
h. betreffende de desa- of gemeentediensten bij art. 11
sub 3e van de pranatan van 22 Juli 1916 n°. 345, opgenomen
in Rijksblad 1917 n°. 3 3 ; deze desadiensten (voornamelijk
z.g. ronde- en patrouillediensten) worden door de leden der
gemeente zelf geregeld in overleg met het districtsbestuur.
De heerendiensten zijn van rijkswege geregeld, met strafbaarstelling van het niet-verrichten ervan. De desadiensten
zijn door het Rijk verplichtend gesteld, maar de regeling
ervan is overgelaten aan de gemeente zelf.
De verplichting tot het presteeren van heeren- en desadiensten rust derhalve ingevolge de Rijkswetten op de mg©zetenen der desa Ngloenggé. en deze laatsten waren tot weio-erin" van het verrichten van die diensten niet bevoegd. Het
bestuur van Solo meende bovendien de aangevoerde motieven
niet te kunnen aanvaarden. Desahoofd en desabestuursleden
rijn volgens de betrokken pranatan vrijgesteld van heeren-
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diensten, terwijl een verzoek of het voornemen tot wijziging grond ontvangt die onderneming haar gronden van het Kijk,
\;in de regeling van de desadiensten voorgebracht had kun- dat daarvoor huur moet ontvangen van de onderneming;,
nen worden.
d.w.z. het Rijk verhuurt deze gronden, en niet de bevolking,
Den dag op welken het verzet in desa Ngloenggé uitbrak de desa of de grondbezitters. Volgens het bepaalde hij Rijks(23 Februari) had te Klaten eene vergadering plaats van de blad 1917 n°. 34 sub 1 zijn gedurende den tijd dat de'tabaksI'erkoenipoelan Kaociu Boeroeii dan Tani, waarin de viee- cultuur de gronden noodig heeft, deze onttrokken aan het
president, hadji Misbach, een rede hield, die er op Wrekend beschikkingsrecht van de desa, in verband waarmee de bewas, ontevredenheid te wekken over de heeren- en desadienst- trokken aandeelhouders over dien termijn geen landrente verregelingen. Een dergelijke bijeenkomst, die voor 3 Maart te schnldigd zijn.
Ngloenggé aangekondigd was, werd door den assistent-resiTegalgondo beschikt elk jaar van 1 April af gedurende
dent van Klaten — die, in verband met de dienstweigering negen maanden over een derde gedeelte der sawahs (met uitder bevolking, alle aanleiding tot opwinding ongewenscht zondering van de ambtsvelden en z.g. pensioengronden) van
achtte — met behulp van gewapende politie belet. Den Uden de tot haar areaal behoorende gemeenten. De huurprijs, door
Maart evenwel werd aan de afdeeling Solo der vereeniging de onderneming voor dien grond over 9 maanden aan het
Insulinde op haar verzoek vergunning verleend tot het houden Rijk te betalen, werd aanvankelijk gelijkgesteld aan den
van eene vergadering te Ngloenggé. Op deze bijeenkomst was landrente-aanslag van dien grond over een vol jaar.
aanwezig de heer Tjipto Mangoenkoesoemo, die verzekerde
De bevolking wenschte eene andere regeling. Op haar verdat de heeron- en desadiensten niet bij pranatan geregeld zoek
werd reeds dadelijk uitgemaakt, dat die huur door de
waren, en eerst nadat door het onderdistrictshoofd van Polan- onderneming
niet in de Rijkskas gestort maar aan de betrokhardjo op de onjuistheid van die bewering gewezen was, den ken deelhebbers
in den grond uitbetaald worden zou; die
aanwezigen voorhield, dat zij voorloopig althans verplicht deelhebbers zouden
dan in verband daarmee geen vermindewaren, die diensten te presteeren.
ring van landrente krijgen. Het stelsel komt dus hierop
Ofschoon de leiders der vereeniging Insulinde, klaarblijke- neer, dat het Rijk de gronden verhuurt, doch de huursom
lijk inziende dat zij zich op gevaarlijk terrein begeven had- niet ontvangt doordat deze aan de betrokken koelies wordt
den, hun actie na bovenbedoelde vergadering verplaatsten uitbetaald, welke laatste daartegenover de volle landrente
en haar richtten tegen de cultuurdiensten, ten behoeve van verschuldigd blijven. Hierdoor kreeg de bevolking elk jaar
de Soenans-onderiieniing Tegalgongo door de bevolking ge- van de tabaksgronden den voorafgaanden westmoeson-padipresteerd, bleven de lieden van Ngloenggé weigera chtig de oogst, zonder dat zij daarvoor aan het Rijk iets betaalde, een
diensten tot welke zij verplicht waren te verrichten. Het hielp voordeel, dat nog vergroot werd doordat deze Soenansonderniet of hun al van bestuurszijde op het onrechtmatige van neming ten bate van de bevolking uit vrijen wil in plaats
hun houding gewezen werd. Teneinde te voorkomen dat de van de jaarlijksche landrente als huursom te betalen, deze
verzetsbeweging grooter omvang aannemen zou en maatrege- som vermeerderde met 20 procent.
len van ernstiger aard noodzakelijk zouden worden, besloot
De bevolking der desa Klaseman begon haar z.g. stakingshet bestuur tot arrestatie van de voornaamste aanstokers. Als beweging
April gn weigerde die haar toegekende som
verdacht van het misdrijf, omschreven in art. 160 strafwet- (landrente op+ 10
20
procent) in ontvangst te nemen; zij eischte
boek werden op 27 April in de afdeeling Soerakarta twee en gemiddeld f 9 0 per
bouw. Haar werd duidelijk gemaakt, dat
in de afdeeling Klaten vier kringbestuursleden der vereeni- de verhuur Aran de gronden
en de vaststelling van de huurging Insulinde in preventieve hechtenis gesteld. Den 'iOsten som
buiten
haar
bevoegdheid
en eischen ten deze niet
April werden zeven dienstweigeraars van Ngloenggé voor den voor bespreking of inwilliging lag
vatbaar waren. Van eischen
plaatsvervangend landrechter van Klaten (den assistent-resi- ten aanzien van de huursom werd
sindsdien niet vernomen,
clent) getrokken. Dit had een oploop ten gevolge: 180 lieden ,<>ok niet in de andere desa's van het
Tegalgondo-areaal, die
van Ngloenggé eischten vrijspraak of, indien de plv. land- aan de ,,staking" deelnamen. De gronden
op welke de onderrechter het zevental vonniste, veroordeeling van hen allen, neming recht heeft, zijn dan ook zonder eenige
daar zij bij hun weigering van heeien- en desadiensten ble- van de zijde der bevolking door Tegalgondo in tegenkanting
gebruik geven volharden. De zeven beklaagden werden alle met hech- nomen en de huursom werd door de betrokkenen aangenomen.
tenis gestraft; gewapende politie voorkwam hun bevrijding
.Voor den verplichten cultuurarbeid ontvingen de lieden
door do betoogers.
f 72 per bouw, in welk bedrag niet begrepen was: aankoop
De eerstvolgende dagen werden nog zes leden van Iusu- van mest voor f 10 p. b., f3,48 p. b. voor het uitspreiden
linde gearresteerd, en op 7 Mei gelastte de resident de in- v.ui de mest, f 2 1 voor aanleg en onderhoud van zaadbedden,
hechtenis-neming van hadji Misbach, die, naar meer en meer [30 aan oogstloon p . b., al welke werkzaamheden door de
betrokken grondbezitters, doch in vrijen arbeid, verricht werbleek, de ziel der verzetsbeweging was.
Aan geheel de actie kwam hiermede plotseling een eind. den. De lieden nu eischten, toen ze hun stakingsactie begonDe lieden hervatten gewillig het werk. van verzet was geen Den, eene betaling van f180 per bouw.
sprake meer.
Nu heeft de vaststelling van het bedrag van f 72 per bouw
indertijd plaats gevonden na nauwkeurige onderzoekingen
2. In Tegalgondo, met name de desa Dimoro (Klaseman) en medewerking van z.g. prapats. de bekende Vorstenlandwas reeds in December 1918 door hadji Bakri, de rechterhand BohjB arbitragecommissies van belanghebbenden, aan wier
van hadji Misbach. onder de bevolking propaganda gemaakt. oordeel men daar allerlei geschillen pleegt te onderwerpen
Op 2(5 Maart werd door hem en den voorzitter van den kring en wier beslissing voor partijen bindend is. Bovendien werd
Kartasoera een vergadering bijeengeroepen buiten voorkennis die arbeidsom niet in haar geheel vastgesteld, doch is zij het
van het bestuur. Drie dagen later sprak hadji Misbach op totaal van hetgeen voor elk der werkzaamheden, welke voor
een bijeenkomst te Poendoeng op de aan Tegalgondo gren- de tabakscultuur worden toreischt, eene redelijke l>etaling
zende onderneming Mandjoeng — welke vergadering door tal vormt.
van opgezetenen van Tegalgondo werd bijgewoond. Hij verDe stakers weigerden, de bij pranatan opgelegde verplichklaarde de betaling van de koelies onvoldoende te achten en
stelde afschaffing van de wacht- en rondediensten in het J ting tot het presteeren van cultuurdiensten na te komen,
tenzij hun f ISO ner bouw zou worden betaald. Zij verklaarvooruitzicht.
Op 10 April brak bet verzet te Dimoro uit. Ter verduide- den, in verband met den omvang der werkzaamheden ten
lijking van hetgeen plaats greep moge hier een beknopt over- behoeve van de onderneming, een betaling van f72 onvoldoende te vinden, en, mocht hun eisch niet worden iugewilzicht van de daar heerschende verhoudingen volgen.
Ingevolge 1°. van art. 11 der in Rijksblad 1917 n°. 33 op- ligd, slechts genegen te zijn, tegen betaling van f 0,00 per
genomen pranatan kunnen deelhebbers in den bouwgrond der dag uit te zullen komen.
De beweging begon op 10 April, toen 170 lieden van Dimoro
betrokken gereorganiseerde desa's in het Krapjakgebied verplicht worden tot het verrichten van betaalde cultuurdiensten (desa Klaseman, afd. Soerakarta). die zich alle lid van de
ten behoeve van de Soenansonderneining Tegalgondo. Deze vereeniging Insulinde noemden, weigerden de door de ondertabaksonderneming ontving aanvankelijk haar gronden voor neming Tegalgondo te betalen huursom in ontvangst te nemen
den driejarigen wisselbouw van den zelfbestuurder, doch en cultuurdiensten te verrichten, zoolang aan hun eisch van
sedert de terugbrenging van het Krapjakgebied tot Rijks- liooger loon voor het planten van tabak niet zou zijn voldaan.
Handelingen der Staten-Generaal.
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Langdurige en met veel geduld gevoelde besprekingen hadden geen succes. Op 16 April werd het voorbeeld van Dimoro
door 75 heden van de desa Tempel gevolgd. Op 20 April
staakten ongeveer 90 lieden van desa Karangdoeren (afd.
Bojolali), op 25 April 40 lieden van desa Wironangoen, op
26 April ongeveer 50 lieden van Kagekan, op 2 Mei 78 lieden
van Sraten (evenals de beide vorenbedoelde desa's gelegen
in de afd. Soerakarta). Al deze stakers hadden zich tevoren
nooit beklaagd over te geringen grondhuur of onvoldoende
betaling voor hun arbeid.
Toen de pogingen van het bestuur om de betrokkenen do
onwettigheid en onredelijkheid van hun houding te doen
inzien, alle faalden, werd besloten, in elke desa, waar men
aan de eenmaal vastgestelde verplichtingen niet voldeed, een
prapat aan de oplossing van het geschil te doen medewerken
onder toezicht van het districts- en het desabestuur, voor
welke prapats in elke desa twee leden door de bevolking en
twee door de onderneming zouden worden aangewezen. Het
geheele cultuurwerk zou door hen worden nagegaan en het
resultaat van het onderzoek zou beslissend zijn VOOT de betaling.
Dit denktaeld viel over het geheel in goede aarde; in de
meeste desa's bleek men met deze oplossing van het geschil
ingenomen. Elders evenwel weigerden enkele voormannen
zich aan de beslissing van de prapat te onderwerpen. Toen
werden eenige belhamels gearresteerd en aan eenige andere
werd het grondbezit ontnomen. Dit had de gewenschte uitwerking: overal kwam de bevolking weer uit voor het nakomen van haar verplichtingen. Met de z.g. staking was het
gedaan.
•5. Het conflict tusschen den beheerder van het huurland
Polanhardjo (district Ponggok, afd. Klaten) en de opgefcetenen van eenige desa's behoorde tot de geschillen zooals
er in de Vorstenlanden wel meer voorkomen en die hun ontstaan danken aan de beschikking over gedeeltelijk betaalde
gedwongen diensten der bevolking ten behoeve van de Europeesehc cultures. In den regel worden dergelijke geschillen
door de partijen zelf bijgelegd, en eerst als dit niet mogelijk
blijkt, wordt de hulp vau lipt bestuur ingeroepen.
Dit laatste was hier het geval; de beheerder deed het hoofd
van plaatselijk bestuur te Klaten weten, dat het hem niet
gelukt was. volledig met de bevolking tot overeenstemming
te komen. De zaak werd daarop nauwgezet onderzocht en na
minutieuse overweging deed de resident uitspraak. De beslissing werd den lsten Juli door den assistent-resident van Klaten en den regent persoonlijk ter kennis van beheerder en opgezetenen gebracht, onder mededeeling van de gronden op
welke zij berustte.
In afwachting van deze beslissing bleven de cultuurdienstplichtigen hun arbeid rustig presteeren, tot de vereeniging
Insulinde zich met de zaak bemoeide. Op 15 Juni had te
Soerakarta een bijeenkomst plaats van het bestuur der afdeeling van Insulinde en een aantal leiders van de Insulindekringen te Polan, Bintaran, Poendoeng, Ngloenggé en
Dimoro (afdn, Klaten en Soerakarta) Op deze vergaderingspoorde de beer Tjipto Mangoenkoesoemo de aanwezigen aan
er bij de bevolking op aan te dringen dat zij allen cultuurnrbeid zou weigeren zoolang aan de door haar gestelde eischen
niet zou zijn voldaan. Deze aansporing had het beoogd gevolg: alle cultuurdienstpliohtigen der onderneming Polanhardjo, met uitzondering van de bevolking van de desa Ngaran, staakten op 17 J u n i den cultuurarbeid en bleven, ondanks
de waarschuwingen van de zijde van het bestuur, geduTende
acht dagen in die houding volharden. Toen bleek, dat de
invloed der Iusulinde-leiders langs den weg van betoog en
overreding niet te breken was, besloot het bestuur tot krassor
maatregelen: een tiental verzetslieden werd voor den landTechter gedaagd en tot gevangenisstraf veroordeeld. Voorts
werden drie kringleiders wegens het misdrijf van opruiing
(art. 160 S. W . ) in preventieve hechtenis gesteld en eenige
gewapende politiedienaren naaT Polanhardjo gezonden om de
werkwilligen tegen eventueel molest te beschermen.
Dit had tot resultaat dat op 3 Juli reeds weer 216 van de
600 cultuurdicnstplichtigen den arbeid hadden hervat. E r
scheen voldoende grond te zijn voor de verwachting dat eenige
dagen later allen weer aan het werk zouden zijn.
Op 3 Juli verscheen evenwel, des middags om ongeveer

12 uur, do heer DOUWES DEKKKH, per auto, vergezeld van
mej. DE VOGBL, lid van het bestuur der afdeeling Soio van
de vereeniging Insulinde, en de heeren VAN DE KASTEELE
(lid hoofdbestuur) en Moedio (lid afdeelingsbestuur Solo)
en twee andere Javanen op het terrein van het conflict. Men
reed, na beide laatstbedoelde personen onderweg te hebben
afgezet — hun taak was klaarblijkelijk, de bevolking tot volhouden van de verzetsactie aan te sporen — door naar de
desa Polan (in de Noorderafdeeling der onderneming Polanhardjo) waar met een dertigtal inderhaast door eenige kiingleiders verzamelde personen een openbare bijeenkomst gehouden werd. Blijkens ingewonnen informaties werden toen
door Moedio, in tegenwoordigheid der drie anderen, en door
den heer DOCWES DEKKER daartoe met luidpr stemme geinstrueerd, vooispiegelingen gedaan omtrent eene verhooging
van den geldelij keu bijslag voor den cultuurarbeid, terwijl
de cultuurdienstplichtigen vervolgens met aandrang tot hernieuwd verzet werden opgeruid. Vervolgens begaf het gezelschap zich naar de woning van den administrateur van Polanhardjo, teneinde eene poging te wagen om dezen te iiitimitleeören: indien hij voor regeling van geschillen als het onderhavige slechts, instede van de tusschenkomst van het bestuur,
die van het hoofdbestuur van Insulinde inriep, ZOQ ZOU hij,
verzekerde de heer DOUWES D E K K E R hem, op eene vlugge
afdoening kunnen rekenen. Mocht aan deze ernstige waarschuwing geen gevolg gegeven worden, zoo zou de staking
blijven voortduren. In verband hiermee vestigde de heer
DotrwES DEKKER nog de aandacht van den beheerder op bet
gevaar van tabaksschuurbranden, daar immers de gemoederen
tot het uiterste verbitterd zonden worden. Ter voorkoming
van volslagen anarchie op zijne onderneming kon de beheerder, aldus DOUWES DEKKER, niet beter doen dan bij zijn
directie er op aan te dringen, de zaak in handen van het
hoofdbestuur van Insulinde te stellen.
In een woning in de desa Bintaran, eveneens in XoordPolanhardjo, had opnieuw een bijeenkomst met inderhaast
bijeengeroepen cultuurdienstplichtigen plaats: ook deze vergaderden werden aangespoord tot weigering van allen arbeid.
In Noord-Polanhardjo kwam inderdaad op 4 Juli geen
enkele cultuurdienstplicktige uit. Dat dit uitsluitend aan
de actie van den heer DOTJWES D E K K E R en zijn medestanderste wijten was, blijkt o. m. uit de omstandigheid dat op de
aangrenzende Zuid-afdeeling, die door hem niet bezocht was,
een belangrijk deel der arbeiders bleef uitkomen. Het was
duidelijk dat nu krachtig opgetreden moest worden teneinde
de misleide bevolking in het goede spoor terug te brengen.
Een viertal Insulinde-leiders werd onder streng politietoezicht gesteld, terwijl alle krachten gericht werden op pogingen om der bevolking de onwettigheid deT actie en de daaruit
voor haar zelf voortspruitende gevolgen onder het oog te
brengen. Op de kringleiders op Polanhardjo werd streng toezicht gehouden, terwijl 21 gewapende politiedienaren derwaarts werden gezonden en ter beschikking van het inlandsch
bestuur gesteld.
Van 6 Juli af kwam een dagelijks stijgend aantal dienstplichtigen uit, pn op den 13den der maand kon het conflict
als geëindigd worden beschouwd.
4. De rechtmatigheid van het optreden der bestuursambtenaren is door het hoofdbestuur der vereeniging Insulinde
herhaaldelijk ontkend, op grond van de omstandigheid dat
niet-nakomïng van bij pranatan opgelegde verplichtingen
geen overtreding zou zijn in den zin der strafwet. Deze opvatting, welke ook door den raad van justitie te Semarang
werd gedeeld, werd echter door het Hooggerechtshof verworpen. maar aangezien er ruimte voor bleek te ziju, hetgeen
op een leemte in de wet zou duiden, is overgegaan tot intrekkink van art. 102 van het strafwetboek, waardoor voortaan
misverstand wordt uitgesloten.
Die aansporingen tot overtreding van de betrekkelijke
regelingen hadden bijna steeds plaats in bijeenkomsten, welke
als openbaar aangemerkt moesten worden. De aanneming
van nieuwe leden geschiedde niet overeenkomstig hetgeen
daaromtrent in de statuten en het huishoudelijk reglement
was voorgeschreven en van een schriftelijke mededeeling' van
de beslissing aan de candidaat-leden. zooals door het huishoudelijk reglement geëischt, was dan ook geen sprake. De
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organisatie vau kringen was door.het Solo'sehe afdeelingsbestuur geheel overgelaten aan hadji Misbacli, wiens werk
eerst op deugdelijkheid onderzocht zou worden zoodra hij
kennis zou hebben gegeven, ermee gereed te zijn. In begin
Maart berichtte hij het afdeelingsbestuur, dat velen toegetreden waren. Het afdeelingsbestuur bestelde daarop 1000
lidmaatschapskaaTten, die in blanco door den president en
een der secretarissen onderteekend werden. In hoeverre het
hier werkelijk toegetreden leden gold, en of door dezen al
dan niet contributie gestort was, bleek het afdeelingsbestuur

to Solo onbekend te zijn.

Op de veelal door honderden personen bijgewoonde zoogenaamde ledenvergaderingen was geen ledenlijst aanwezig.
Om de vergadering tot ledenvergadering te stempelen en de
politie den toegang te kunnen weigeren, werd eenvoudig den
aanwezigen medegedeeld, dat de bijeenkomst een ledenvergadering was, en op dien grond aan niet-leden en politie
verzocht zich te verwijderen.
Van het voornemen tot oprichting van kringen werd geen
kennis gegeven aan de hoofden van plaatselijk bestuur, terwijl het bestuur der Solo'sche afdeeling van den gang van
zaken te slecht op de hoogte bleek te zijn om den assistentresident aldaar te kunnen inlichten. Dit werd trouwens later
aan het afdeelingsbestuur door den heer DOUWES D E K K E R
verboden.
De bestuursambtenaren te Solo waren derhalve in het volste
recht toen zij die z.g. ledenvergaderingen als openbare propaganda-bijeenkomsten aanmerkten en hun houding hierdoor
lieten bepalen. De aansporingen vau hadji Misbach en
anderen hadden in het openbaar plaats.
De onveiligheid in Kediri.
In den loop van het jaar 1918
begon in de residentie Kediri, voornamelijk in het zuidelijk
deel ervan — in eenige districten van de afd. Toe!oengagoeng en de districten Srengat on Lodojo der afd. Blitar —
een toestand van ernstige onveiligheid te heerschen. Zij werd
veroorzaakt door een samenloop van ongunstig werkende omstandigheden. Zonder twijfel was er kwaadwilligheid in het
spel, veroorzaakt door de agitatie van volksmenners die zich
oj) het verwekken van eene verbitterde stemming toelegden.
Maar het is zeer onwaarschijnlijk dat die propaganda zoodanige gevolgen zou hebben gehad indien de bodem niet voorbereid ware door de heerschende armoede, die de gemoederen
verbitterde. De aard der uitingen van die stemming wijst wel
op den ongunstigen economischen toestand der bevolking als
mede-oorzaak der onrustbarend geworden onveiligheid.
Die stemming toch openbaarde zich in een buitengewoon
snelle toeneming van het aantal diefstallen van suikerriet,
cassavewortels, vee, in een grooter aantal Tiet-branden,_ enz.
Overwegend was het kwaad, aangericht in de cassavetuinen;
de hoeveelheden gestolen wortels overtroffen alles wat vroeger
in dit opzicht ervaren was. De ondernemingen Bendoredjo en
Djengkol der Handelsvereeniging „Amsterdam" 'hadden er
in ongekende mate van te lijden, waarbij het niet meer. als in
normale tijden, ging om diefstal van enkele planten door afzonderlijke lieden, — geheele uitgestrektheden werden leeggestolen door benden ter sterkte van tientallen personen, die
er in de meeste gevallen des ochtends tusschen ongeveer 5 en
7 uur en des namiddags tusschen 4 en 7 uur op uit trokken.
Behalve de diefstallen van cassavewortels namen die van
suikerrietstokken hand over hand toe. Naar het schijnt, moeten deze vooral aan kwaadwilligheid toegeschreven worden;
de rietstengels waren voor het meerendeel nog jong en zeer
weinig saprijp. Ook talrijke veediefstallen kwamen voor,
waaronder vooral de bevolking zelve te lijden had.
Zooals vanzelf spreekt, moest krachtig ingegrepen worden
om dat klaarblijkelijk uit den band gesprongen deel der bevolking weder in te toornen. W a t het gewest aan politiemacht
bevatte bleek niet in staat te zijn, den toestand van normale
veiligheid van persoon en goed te herstellen. Het vraagstuk
der veldpolitie, was nog in studie, en bovendien was een dergelijk, voor zijn taak berekend corps niet uit den grond te
stampen. De Regeering besloot derhalve, eenige honderden
militairen in het gewest te legeren, die door een goed georganiseerden patrouilledienst orde en veiligheid zouden hebben
te herstellen.
Dit geschiedde in Februari 1919 en Teeds eenige weken
later was het bestuur den toestand in hoofdzaak weder
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meester. Het aantal diefstallen nam aanstonds belangrijk af,
nu de dieven wisten, op hun rooftochten in de tuinen elk
«ogenblik door een der rusteloos het land doorkruisende
militaire patrouilles overvallen te kunnen worden. Het goedgezind deel der bevolking gevoeldo zich weer veilig en begroette, in tegenstelling van hetgeen hieromtrent wel beweerd
is, de komst der militairen over het algemeen met ingenomenheid, als een waarborg voor zekerheid van bezit.
Den troepen mag een woord van lof en waardeering niet
onthouden worden voor de over het algemeen kalme, lteleidvolle, humane wijze van optreden, waarbij al wat prikkelend
•op de gemoederen werken kon, zorgvuldig vermeden werd.
Door strenge instructies voor de detachements- en patrouillecommandanten werd gewaakt tegen gebruik van de wapenen
anders dan ingeval van bepaalde noodzakelijkheid ter zelfverdediging. De actie der militairen heeft dan orfk aan slechts
twee inlanders het leven gekost, terwijl eenige personen gewond werden. Elk geval werd nauwkeurig onderzocht en
onderworpen aan het oordeel van den auditeur-militair.
Ook de verhouding tusschen militairen en hestuursanibtenaren was nauwgezet geregeld. De taak der troepen bepaalde
zich uitsluitend tot tegengaan van diefstallen van tevelde
staande voedingsgewassen en suikerriet, en voor dit doel
stonden zij geheel ter beschikking van de bestuursumbtenaren, die derhalve geheel verantwoordelijk waren voor het
gebruik dat van de troepen werd gemaakt. Dit sloot natuurlijk de verantwoordelijkheid der militaire gezaghebbpnden
voor de technische uitvoering van de gevorderde diensten niet
uit. De militairen waren dus feitelijk niet anders dan de uitvoerders van de politioneel© functiën hun door de ambtenaren
opgedragen.
Het aantal klachten over de wijze op welke zij hun taak
volvoerden was dan ook zeer gering. Elke klacht werd minutieus onderzocht; nagenoeg alle waren van weinig beteekenis
of berustten op misverstand.
Ongetwijfeld hebben de voor de inlandsche bevolking inmiddels wat gunstiger geworden levensomstandigheden er toe
medegewerkt de taak der militairen te verlichten. Met uitzondering toch van Trenggalck, waar de economische toestand elk jaar minder gunstig is, heersehte in geen afdeeling
der residentie Kediri in de maanden Maart en April 1919
voedselnood, zelfs geen voedseigebrek. Wel was er weinig
rijst, maar de mai<oogst was, vooral in de afd. Kediri. zeer
goed uitgevallen, zoodat van daar Toeloenuagoeiig, Blitar,
Ponorogo en andere streken voorzien konden worden. De
pasars werden druk bezocht en voedingsproducten als mais
en cassave werden allerwegen te koop aangeboden.
De veiligheid van personen en goederen is ook sedert bevredigend gebleven.
J)e. moord op controleur de Kut Angelino in Saloempagan
(Toli Toli).
Op 10 Juni ontving de Begeering telegrafisch
van den resident van Menado het ontstellend bericht, dat de
controleur bij het Binnenlandsch Bestuur J . P . DE K A T
ANGELINO met den landsgroote — tevens vermoedelijk troonsopvolger — hadji Mogi Ali, den belastingschrijver Suwatan,
een sergeant der gewapende politie, vier politiedienaren en
den oppasser van het districtshoofd vijf dagen tevoren door
de bevolking van Saleeinpagau was vermoord.
Het bericht wekte in wijden kring deelneming en ongerustheid; naar de oorzaken toch van dezen aanslag op de hoogste
plaatselijke vertegenwoordigers van het Europeesch en het
inlandsch bestuur was slechts te gissen, men tastte te dien
aanzien volkomen in het duister.
De aanvankelijke resultaten van het onmiddellijk ingesteld
onderzoek naar hetgeen de bevolking er toe gedreven had op
deze wijze in verzet te komen tegen een Europeesch bestuursambtenaar, wiens tact, voortvarendheid en goede bedoelingen
door die bevolking zelve herhaaldelijk geprezen waren,
schenen er op te wijzen, dat aan dit noodlottig voorval geen
beteekenis van algemeene strekking mocht worden toegekend.
De oorzaak toch was, naar het scheen, de weigering van den
controleur om de straf, opgelegd aan enkele onwillige, en
opvolging van het bevel, gegeven aan andere nalatige heerendienstplichtigen, om de door hen sinds een paar weken niet
volbrachte taak alsnog ten einde te brengen, te verdagen tot
na het einde der vasten. WaTe dit inderdaad het eenige of
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althans het voornaamste motief, er zou reden hebben hestaan
tot pijnlijke verbazing over liet feit, dat een betrekkelijk zoo
luttele aanleiding der bevolking voldoende was om dezen

negenvoudigen moord te plegen, doch uit het oogpunt van
de algemeene politieke verhoudingen ware het voorval niet

van groote beteekenis. Het voortgezet onderzoek heeft evenwel aan het licht gebracht, dat deze verklaring onjuist en
de moord gevolg van diepere, algemeene oorzaken was. In
geheel liet gewest Menado buiten de Minahasa bleken zich
linda eenigen tijd verhoudingen 1e hebben ontwikkeld die
vroeg of laat. naar gelang van de uiterlijke omstandigheden,
tot plaatselijke onlusten of wanordelijkheden moesten leiden,
die een kienibodem voor plotseling uitbrekende verzetsbeWegingen vormden. Hier volge een overzicht van wording en
aard dier verhoudingen.
Sinds het optreden van de S. I . in het gewest Menado
nam de strijd tusschen en tegen zelfhestuurders, troonopvolgers, pretendenten, enz. al spoedig den vorm van een .partijstrijd aan. Er ontwikkelde zich een levendig partijwezen,
waarbij het voornamelijk de zelfhestuurders waren en zij die
tot die waardigheid geroepen hoopten te worden, die zich
Van de leiding van die partijen meester maakten.
De propaganda der S. I . beoogde van den aanvang af:
medezeggenschap van deze organisatie ter zake van het belastingwezen, van de regeling van heerendiensten, van de
rechtspraak, van de wijze waarop de landschapsgelden besteed
behooren te worden. Die eisenen zijn vaak in strijd met de
belangen der zelfbestuurders, wien het, als volstrekte-autocraten, van oudsher vrij stond, deze aangelegenheden zelf te
regelen. Van beide zijden, d. w. z. van die der zelfbestuurders
zoowel als van die der S. I . , werd dan ook al spoedig beseft,
dat vreedzame oplossing van de ontstane geschillen niet
waarschijnlijk was tenzij een der partijen capituleerde. Over
het geheel werd de strijd zonder omwegen aanvaard: de onder
auspiciën van zelfbestuurders opgerichte „Perkoempoelans
R a d j a " zijn in wezen vereenigingen wier taak bestaat in
bestrijding van den invloed der S. 1.
Voorzoover in die streken van openbaar maatschappelijk
leven gesproken mag worden, wordt het door dezen partijstrijd beheencht. De •elfbestuurders trachten hun invloed
op de bevolking te bestendigen teneinde zich in de maöht te
handhaven; de S. I.-leiders trachten invloed te verwerven
teneinde hun organisatie politiek sterk te maken. De strijd
wordt gevoerd over het hoofd heen der bevolking, die erin
betrokken wordt zonder naar den aard harer behoeften bij
den uitslag rechtatreekach belang te hebben.
De houding der radja's wijst er op dat zij in de 8 . 1 . niet
zien een organisatie die de helpende hand bieden wil waar
het geld! den welstand der bevolking te verhoogen en haar
kennis te vergrooten, maar een politieke mededingster. De
S. I. kreeg al spoedig vasten voet in streken waar het inlandsch bestuur slap, weinig doortastend was. dan wel tot
klachten aanleiding gaf; en de leuze van medezeggenschap
in belasting" en heerendienstzaken vond allereerst daar gretig
ingang. Het is duidelijk dat onder deze omstandigheden
eenerzijds vele ttlfbestuurders trachtten zich meester te
maken van de leiding van tegen de S. I. gerichte organisaties,
daarentegen lieden die hun val wilden, steun zochten juist bij
de 8. I.
Nu werd in Mei 1919 het gewest bereisd door den heer
Abdoel Moeis. lid van den Volksraad en lid van het bestuur

der Centraal Sarekat Islam, die tot de achterlijke bevolking,
o. a. van Toli Toli. sprak over zelfbestuur van XederlandsehIndië en voor de S. I. het recht van toezicht eischte op de
voornaamste bestuurshandelingen van het zelfbestuur. Het
klonk, na de propaganda der plaatselijke R. I.-leiders, als een
uitdaging tot de zelfbestuurders.
In Toli Toli werd de vijandige verhouding tusschen de
partijen nog verscherpt door de omstandigheid dat de leiding
der partijen zich bevond in handen van verschillende leden
der radja-familie, die wegens een over de troonsopvolging
ontstanen twist in veete met elkaar leefden.
In 190."> was n.1. gestorven radja Hadji Abitul llamid,
nalatende een zoon. Teirelang Hadji Mobamad Ali. die echter
no" te jong was om zelfstandig te regeeren. zoodat een 10Hgere broer van den overleden vorst, Hadji Ismail. het bestuur
tijdelijk waarnam.
.
'Hadji Ismail was een bejaard man, en reeds in 1914 was
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het duidelijk, dat hij tot besturen van het landschap feitelijk
niet langer in staat was. Hij weigerde echter af te treden,
indien zijn zoon Hadji Ali hem niet zou opvolgen. Vermoedelijk was hij hiertoe door dien zoon zelf aangespoord. Hadji
Ali. die destijds president van de S. I . was, schijnt er ook
in te zijn geslaagd, den kroonpretendent (radja moeda) te
bewegen, zich meer en meer terug te trekken en in 1915 ontslag te vragen als bezoldigd landschapsbeambte. Hadji Ali
wist zich toen in de plaats van den troonopvolger te dringen
en werd voor de opvolging van zijn vader in aanmerking
gebracht. Het heeft evenwel tot 15 Mei 1919 geduurd eer het
voorstel tot benoeming van Hadji Ali tot radja van Toli Toli
door den controleur bij den resident kon worden voorgebracht.
Drie weken later werden controleur en landsgroote vermoord
Het had zeker de voorkeur verdiend dat met het benoemen
van een nieuwen radja niet zoo lang ware gewacht. In de
oogeu der bevolking was niet Hadji Ali, maar Mohainad Ali
de aangewezen troonopvolger, en toen eenmaal besloten was
dat eerstgenoemde benoemd zou worden, had diens positie als
radja moeda aanstonds afdoende bevestigd moeten worden.
De positie van Hadji Ali kreeg daardoor iets tweeslachtigs
en kon tegen kuiperijen maar weinig weerstand bieden.
Hadji Ali zag dus in eene verhouding van volstrekte vijandfechap tegenover zich de radja nioeda-partij, opgelost iu de
S. I., welke organisatie door hem eerst verloochend en vervolgens tegengewerkt was. Het is duidelijk, dat van die zijde
eene felle stemming tegen hem heerschen moest.
De invloed der S. I. in Toli Toli was echter aan het tanen.
Hadji Ali was na zijn aftreden als voorzitter opgevolgd door
zijn broer Hadji Mohamad Saleh, die echter in 1918 tot
districtshoofd van Noord-Toli Toli benoemd werd en bij die
gelegenheid uit de S. I . trad. Zoo zag men deze beide broers
eerst als S. I.-presidenten, vervolgens in invloedrijke ambten
optreden en der S. I . den rug toekeeren, hetgeen den invloed
dier organisatie uiteraard deed afnemen.
In de richting van ondermijning van het gezag der S. I.
werkte vooral de verstandige politiek van den controleur
,DE K A T ANGKI.IXO, die stelselmatig aan gerechtvaardigde
grieven tegemoet kwam, knevelende hoofden verwijderde, de
heerendiensten regelde, enz. De bevolking begon te begrijpen,
dat de S. I . ondanks alle snoeverij toch niet zoodanigen in-\ loed bezat dat zij het bestuur kon dwingen bepaalde maatregelen te nemen of na te laten.
Toen kwam de heer Abdoel Moeis om het gezag der S. I.
in die streken te herstellen. Hij arriveerde op 5 Mei te Toli
Toli en vertrok van daar naar verschillende kleine kustplaatsen, waar hij vergaderingen toesprak. Den lSden Mei hield
hij een rede te Toli Toli. Voor deze vergadering was door de
plaatselijke S. I.-leiders veel propaganda gemaakt, zoodat
van de bevolking van 20 000 zielen niet minder dan ruim
2000 lieden ter bijeenkomst aanwezig waren. Voor de S. I.
gold het „nu of nooit" ! Vermoedelijk was bekend, dat de
benoeming van Hadji Ali tot radja spoedig afkomen mopst
en men wilde nu met één slag alle verloren terrein herwinnen.
Ter vergadering werd de radja moeda uit de vergetelheid te
voorschijn geroepen en tot eere-president benoemd, — een
handige zet, door welke de positie van Hadji Ali plotseling
netelig werd. De heer Abdoel Moeis ontvouwde ter bij eenkomst een program, dat neerkwam op een feitelijke ondergeschiktheid van het zelfbestuur aan liet bestuur der S. I.,
en spoorde de aanwezigen ertoe aan, zich niet als ,,schapen
te laten behandelen" (door het bestuur).
De kringleiders der S. I . hadden voor de vergadering den
heerendienstplichtigen bevolen hun werk te laten liggen en
teT bijeenkomst te verschijnen. Aan dezen aandrang werd
door velen gevolg gegeven, o. a. door een veertigtal lieden
uit Saioempagan, die na afloop van de vergadering niet
naar hun werk terugkeerden. Wel had de heer Abdoel Moeis
gezegd dat, als het bestuur nu eenmaal heerendiensten
eischte, men te gehoorzamen had. doch tegelijk fulmineerde
hij dermate tegen dit instituut, dezen „vorm van slavernij",
dat veler onwil om weer aan den arbeid te gaan in die woorden
van den volksleider eene afdoende verklaring vindt.
Het verzet, dat zich aanvankelijk tot slechts enkelen schijnt
te hebl>en beperkt, breidde zich snel uit, en toen op 22 Mei
het districtshoofd van Xoord-Toli Toli te Saioempagan kwam
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om de aangelegenheid te regelen, moest hi.i onverrichtorzake
terugkeeren,, omdat de lieden weigerden voor hem te verschijnen. Hij bracht rapport uit van zijne bevindingen en de
controleur achtte de zaak ernstig genoeg om, nadat hij don
29sten Mei na een tournee met den resident op zijn standplaats
teruggekeerd was, op 2 Juni naar Saloempagan te vertrekken. Hij deed zich vergezellen van den landsgroote Hadji
Ali, het distrietshoofd van Lingadang. een belasting-schrijver
en een sergeant met vier gewapende politiedienaren, — deze
laatsten met het kennelijk doei de te straften lieden te beWaken tijdens hun transport naar Toli Toli.
Te Saloempagan aangekomen (op 3 J u n i ) liet hij de he•volking bijeen komen, hetgeen niet dan na eenige moeite
gelukte doordat eenigen weigerachtig waren. Hij vroeg hun
•waarom zij het werk haddon laten liggen, waarop hem geantwoord werd dat de S. I.«president hun dit bevolen had.
Op zijne verzekering dat de president de bevoegdheid daartoe
miste, verklaarden zij dit niet te hebben geweten. Twee lieden
werden gestraft met een maand ten-arbeid-stelling, twee en
twintig anderen met veertien dagen, omdat zij zonder treldige
reden het werk verlaten hadden en geweigerd hadden het
districtshoofd te gehoorzamen. Den overigen werd gelast den
arbeid onmiddellijk te hervatten en de verzuimde dagen in
te halen. Den heerendienstpliehtigen werd aangezegd zich
gereed te houden om den 5den J u n i des ochtends om 8 uur
naar Toli Toli te gaan.
.Gedurende de bijeenkomst, op welke de controleur deze
beslissingen nam, maakte niemand daartegen eenig bezwaar.
Eerst later zou het dorpshoofd, een onbetrouwbaar persoon,
bij Hadji Ali,verschenen zijn, dien bij ervan trachtte te
overtuigen dat het niet aanging de lieden tijdens de poeasa
te straffen. De controleur weigerde echter inmenging van
buitenstaanders te aanvaarden, Ie eer daar de betrokkenen
geen bezwaar geopperd hadden.
Dit verzoek had waarschijnlijk geen andere strekking dan
een glimp van gerechtvaardigheid te geven aan het verzet,
waartoe weken tevoren reeds besloten was. Het had den heerendienstplichtigen geen moeite kunnen kosten hun lichte
taak voor de poeasa te verrichten, waardoor de omstandig*
heid. die nu door den' onwil der betrokkenen ingetreden was.
vermeden ware; een beroep daarop was dan ook uiterst onredelijk. Dit feit, gevoegd bij de op handen zijnde benoeming van
Hadji Ali tot radja, de buitengewone opkomst ter vergadering
van 13 Mei, de benoeming van den radja-moede aldaar tot
eere-president, — alles wees erop, dat op een botsing werd

aangestaard.

Toen, dank zij het wel overwogen, bezadigde optreden van
den controleur, van de zijde der gestraften zelf geen 1 bezwaren
tegen de beslissing gehoord werden, en voor Maros ) het gevaar dreigde dat de lieden, na terugkeer van Toli Toli, zich
gaarne eens met hem zouden hebbei; onderhouden over de
macht der S. I., — schijnt de S. I.-pre^ident te hebben ingezien, dat een overwinning van het bestuur hem zijn positie'en
der 8.1. haar invloed kosten zou. Toen schijnt het waanzinnige
plan te zijn gerijpt om den controleur en allen die hem vergezelden te vermoorden. Maros was overigens vermoedelijk
het werktuig der radja-moeda-partij, die zich volkomen in
de S. I. had opgelost. Hij was, met den Imam, den dag voor
do vergaderjng te Toli Toli geweest en had daar blijkbaar
zijne instructies ontvangen.
De controleur had zich op 4 J u n i naar de grenskampong
Pindjang begeven, van waar hij op den 5den des ochtends om
7 uur terugkeerde te Saloempagan. In een aan een zijweg
staand klein huisje, dat als school, tevens pasangrahan dienst
deed, werd ontbeten, terwijl de nalatige heerendiens 1 pliohtigen volgens tevoren gegeven opdracht daarbuiten werden
verzameld.
Nadat op het verzoek om de tenuitvoerlegging van de straffen en het tewerk stellen van de heerendienstnlichtiïen uit
te stellen tot na de poeasa, afwijzend was beschikt, werden
de schuldigen tegen 7' uur aan de gewapende politie overgegeven en marcheerden zij af, den weg op naar kampong
1) Dit berucht© 8ujet (een Badjoër) had zich sinds eenigen tijd :n Saloempagan opgeworpen als S. I.-leider; hij oefende een verbazingwekkende invto<d
uit op de kampongbevolking en heeft ongetwijfeld de heerendienstpliehtigen
gelast terstond naar hun kampong terug te keeren, want zijn gezag waa zoo
groot, dat er geen sprake van kan zijn, dat hij zijn hand niet zou hebben
gehad in zulk een« opzienbarende gedragswijze (noot van het Departement
Tan Koloniën).
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Baroe, De controleur en de inlandsche hoofden bleven nog
ter bespreking van het plan tot verbouwing van de school.
Intusschen had zich ten huize van den Imam het meeren*
deel der overige mannelijke bevolking der kampong verzameld, allen voorzien van wapens van den meest uiteenloopenden vorm. Dadelijk na het vertrek van deu troep gaf de
Imam het sein aan de gewapende menigte, het transport
achterna to trekken tot ontzet van de meegevoerden, toen
iemand hem waarschuwde, dat de controleur met gevolg
zich nog in het schoolgebouw bevond. Onmiddellijk werd die
richting ingeslagen. Het kamponghoofd, dat zich bij den
controleur bevond, ging de bende nog even tegemoet, wendde
zich daarop mei; opgeheven handen tot den bestuursambtenaar.
Do troep Bewapenden drong voort en de controleur zeeg
neer, gewond en bewusteloos door een slag op hel hoofd, gevolgd door een houw in de linkerdij. Een der woeste!ingen
sneed hem daarop het strottenhoofd door.
De belastingsehrijver trachtte te vluchten, werd achterhaald en neergeveld met twee geduchte j^lewanghouwen, een
over den rug en een over het rechterdi.ibeen.
De landsgroote Hadji Ali. die zich toen de controleur werd
aangevallen, haastig verwijderde, kreeg een lanssteek in de
rechterzijde. Hij trok de lans uit de zi.jde en begaf zich, op
de schacht steunende, in de richting der reeds voorgegane
gewapende politiedienaren. Men achtervolgde hem aanvankelijk niet, want de menigte spoedde zich naar den groeten
weg om met de gewapende politiedienaren af te rekenen en
de heerendienstpliciitigeii en gevangenen te ontzetten.
Een oppasser van liet districtshoofd, die. toen de aanval
plaats vond, zich uit de voeten maakte, schreeuwde in het
voorbijreriiien van de politiedienaren dezen toe om te schieten. De gestraften begrepen dat het beraamde plan ten uitvoer was gelegd: de sergeant kon de orde niet meer bewaren,

een gevangene dio vluchtte werd aangeschoten doch in minder dan geen tijd werden de weinige politiemannen, door de
overmacht, die spoedig door de zich bij haar voegende gewapenden versterkt werd. afgemaakt.
Terwijl dit zich afspeelde, naderde de landsgroote Hadji
Ali den weg, werd opgemerkt en met twee klewanghouwen
gedood.
13e zooeven bedoelde oppasser wist zich in veiligheid te
brengen, een oppasser van den controleur, die zich eveneens
trachtte te redden, werd achterhaald en gedood.

Het districtshoofd van Noord-Toli Toli Hadji Mohamad

Saleh, de jongere broer van Hadji Ali, die zich eveneens bij
den controleur bevond, wist zich schuil te houden en. toen
hij eenige dagen later ontdekt werd. het leven te redden door
onderteekening van een brief aan den resident van Menado,
een aan den assistent-resident van Donggala en een aan den
president der Centraal Sarekat Islam, in welke een fantastisch verhaal gedaan werd van aetgeen voorgevallen was.
Het heette dat de controleur en Hadji Ali zonder eenige
aanleiding op de vreedzame en weerlooze. bevolking hadden
laten schieten en met klewangs slaan, zoodat men zich uit
zelfverdediging genoodzaakt' had gezien, het gezelschap te
dooden.
D© ontvluchte onpasser van bet districtshoofd bracht het
bericht in Toli Toli. De boomambténaar on de klerk op het
controleurskantoor zonden boden uit naar Ewandang en
Donggala e » verzochten om bescherming van het huis van
den controleur — de uit den band gesprongen menigte was
op roof uitgegaan en had eonige Chineeseiie toko's geplun,]<,;•(] — welk verzoek evenwel door den shahbandar onder
een nietszeggend voorwendsel werd afgewezen. Zii troffen
toen zelf maatregelen en lieten het huis door vrijwilligers
bewaken. Hun komt een ^voord van hulde toe voor deze houuin<y in de ure des govaars.
Toen de resident don 1 Iden Juni te Saloempagan arriveerde niet twee brigades infanterie, vond men de bevolking
voorbereid op verder verzet, met het oog waaron de vrouwen
en kinderen we-_ruezonden waren. De beraamde overval kon
«relukkiff voorkomen worden; ruim honderd mannen werden
• e va utren en een groot aantal geslepen wapens in beslag
genomen.
De veldpolitie. De klachten over de onveiligheid en de
brutaliteit der slechte elementen onder de bevolking worden
steeds talrijker en luider. De ter verzekering van orde en
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veiligheid ten dienste staande middelen zijn verouderd en bevolking behoort dan ook een andere te zijn dan die van
niet langer toereikend om onder de veranderde en verande- leger en gewapende politie. Deze beide organen moeten doorrende omstandigheden de veiligheid te waarborgen.
trokken zijn van den militairen geest en door militair opDe desapolitie ia een instituut dat als verdienste een p l e i d e n aangevoerd worden; de beteekenis van hun optreden
element van gemoedelijkheid bevat, maar dat voor het overige hangt voor een zeer groot deel af van de kracht ervan. De
slechts weinig vertoont van de deugden die een politiecorps veldpolitie daarentegen behoort door de bevolking met 'versieren. Zij is slecht uitgerust, slecht bewapend, weinig ge- trouwen, als een waarborg tot rustige bedrijfsuitoefening, te
controleerd, ongedisciplineerd, uit de bevolking-zelve dei- worden begroet als een orgaan tot verzekering van den voor
desa gerecruteerd en^ daardoor veelal mee-belanghebbende, in welzijn en duurzaam bezit zoo onontbeerlijken toestand van
elk geval belangstellende in kuiperijen die juist ontward veiligheid.
moeten worden om een zaak tot klaarheid te brengen.
Het optreden der veldpolitie zal zich hebben te kenmerken
De besluurspolitie is te weinig politioneel geschoold om door een groote mate van bewegelijkheid; hierdoor toch zal
als orgaan ter handhaving van rust en veiligheid de betee- mogelijk zijn het zoo noodzakelijke contact tusschen de plaatkenis Ie kunnen hebben die zij zou moeien bezitten. Noch de selijke politiemachten tot stand te brengen. Van de ge\vestedesa- noch de bestuurspolitie is dan ook als middel ter hand- lijke standplaatsen uit zullen mobiele colonnes van 20 tot 60
having en tot het doen eerbiedigen van gezag en prestige van (normaal Ï50) man uitzwermen om voor de veiligheid op de
het bestuur van beteekenis.
groote wegen te zorgen, diefstal van vee en van te velde
Het voornaamste bezwaar evenwel is, dat de desa- zoowel staande gewassen te beletten, gevaarlijke misdadigers te achals de besluurspolitie berekend is op het bewaren van orde tervolgen en op te vatten, het keljoe- en rampokwezen te
en rust binnen de grenzen van een betrekkelijk klein ressort. bestrijden en controle uit te oefenen op de waakzaamheid van
Of, en in welke mate, de veiligheid daarbuiten te weuschen gewone en desapolitie. De beteekenis van laatstgenoemd deel
laat. behoort niet tot haar zorgen.
dor taak van de veldpolitie worde niet onderschat. De onveiHet gevolg hiervan is, dat door activiteit harerzijds het ligheid te platten lande is toch iD hoofdzaak aan. gemis aan
kwaad veeleer met mger of minder snelheid verplaatst dan controle, aan onvoldoende organisatie, uitrusting en bewapeuitgeroeid of onderdrukt wordt; en dat de bestuursambtenaar, ning te wijten. Het besef, onverwacht eenige agenten der
trien het gelukt zijn ressort „schoon" te houden, hierdoor veldpolitie voor zich te kutinen zien, zal niet alleen op den
niet altijd bijdraagt tot verhoogen van de veiligheid op ge- ijver van den desapolitieman stimuleerend werken, maar hem
, heel Java.
ook den moreelen steun geven, dien hij tegenover dikwijls
Deze stand van zaken was dan ook oorzaak dat waar met gewapende boosdoeners zoozper behoeft. Dat het bestuur
kracht opgetreden of de veiligheid in een gebied van groote bovendien ingeval van moeilijkheden die krachtig ingrijpen
uitgestrektheid verzekerd worden moest, een beroep werd ge- vereischen, veel spoediger dan tot dusver over gewapenden
daan op de gewapende politie of op het leger. Het leger is steun zal kunnen beschikken, zal het prestige van het Euroechter geen orgaan in handen van het bestuur, zijn taak ligt peesch en niet minder dat van het inlandsch bestuur ongeniet op politioneel gebied en voor polilioneele doeleinden twijfeld ten goede komen.
behoort l e t niet dan bij uitzondering en bij wijze van noodOfschoon het niet in de bedoeling ligt, van de veldpolitie
hulp gebruikt te worden. De taak der gewapende politie is een militair corps te maken, en een ernstige politioneele opbij Ind. St. 1912 n°. 5TG omschreven als volgt:
leiding hoofdzaak zal moeten zijn, is een korte militaire opa. het verzekeren van de biunenlandscke rust, orde en voeding onontbeerlijk. Eigenschappen als zin voor orde,
veiligheid;
tucht, zindelijkheid, die toch niet gemist mogen worden,
b. de handhaving van het gezag in tijden van beroering worden door de elementen uit welke de veldpolitie zal betotdat het leger die taak zoo noodig kan overnemen;
staan, niet van huis-uit meegebracht. De noodzakelijkheid
c. het vestigen van geregelde toestanden in de nog slechts van optreden in verband is bovendien allerminst uitgesloten.
kort geleden onder ons daadwerkelijk gezag gebrachte streken Anderzijds zullen eventueel bij het corps in te deelen offidoor het geven van steun aan het gezag, het afdwingen, waar cieren vooraf een cursus in politiewetenschappen, enz. aan de
noodig. van gehoorzaamheid aan gegeven bevelen, het be- politieschool moeten volgen.
schermen van de goedgezinde bevolking tegen kwade elemenBij het ontwerpen van de organisatie van dit politiecorps
ten en dergelijke.
zat
de bedoeling voor, het bestuur het machtsmiddel te geven
De gewapende politie vindt haar arbeidsveld tusschen dat
van het leger — \oo;zoover dit niet bestemd is ter verdedi- dat het in deze tijden meer dan ooit behoeft, het middel om,
ging van het grondgebied tegen buitenlandse]', geweld — en waar bevelen gegeven zijn. zich te kunnen doen gelden en
dat der algemeene politie. Zij is voornamelijk bestemd voor, gehoorzamen. Een machtsmiddel van dien aard is noch de
en ook berekend op, het verleenen van steun aan het bestuur desa-, noch de bestuurspolitie. Bovendien hebben beide een
in streken met nog jonge maatschappelijke ontwikkeling, en louter plaatselijk karakter. Verwacht ma<r worden dat de velddaardoor meer aan de behoeften van de gewesten buiten J a v a politie. welker mobiele colonnes in onderlinge samenwerking,
en voeling houdende met de plaatselijke politiemachten, over
dan aan die van Java aangepast.
De toestand op Java is derhalve van dien aard, dat in geheel Java ageeren, de waarde der plaatselijke politie zal
het algemeen geen stelselmatig verband bestaat tusschen het verhoogen en ook op die wijze zal bijdragen aan de bestrijpolitioneel optreden in het eene en dat in het andere gewest. ding van kwade elementen te platten lande..
Het accent van vertrouwen, dat de verhouding tusschen
Éénheid van leiding en eenheid van actie, noodzakelijk geworden sinds misdaad en kwaadwilligheid zich minder dan do bevolking en de veldpolitie zal moeten kenmerken, mag
ooit aan de grenzen der bestuursressorten storen en de wer- intusschen niet ontaarden in een van gemoedelijke gemeenkiugssfeer van misdadigers-organisaties in vele gevallen twee zaamheid, als waardoor de verhouding tusschen desabevolking
of meer gewesten blijkt te omspannen, ontbreken geheel en en desapolitie gekarakteriseerd wordt. De goede werking van
laten zich met de tot dusver voorhanden middelen ook niet dit politiemiddel zou in gevaar worden gebracht indien niet
van den aanvang af tegen het ontstaan van eene verhouding
dwingen.
De Regeering moest derhalve wel bedacht zijn op het van dien aard gewaakt werd. Het corps moet, gewend aan
scheppen van een nieuw orgaan, door welks werkzaamheid orde en tucht, vrij blijven van dagelijkschen omgang met de
die eenheid in leiding en actie gewaarborgd zal worden, i l e t desabevolking. Zijn leden zullen daarom wel uit hetzelfde
liet oog daarop nam zij maatregelen tot invoering van de taalgebied, maar niet uit de streken waar een colonne ageert,
afkomstig moeten zijn. Zij moeten onder dienstverband staan
veldpolitie.
Met deze veldpolitie wordt bedoeld een corps algemeene en behooren gekazerneerd te worden, zoowel ter voorkoming
politie, dat door samenstelling en oefening voor den dienst van ongewenschte vermenging met de bevolking als met het
te platten lande berekend is. In tegenstelling tot de taak der oog op do mogelijkheid dat plotseling over een aantal mangewapende politie, die vooral bestemd is om op te treden schappen beschikt moet kunnen worden, en tot tegengaan,
•waar het bestuur betrekkelijk plotseling krachtigen steun bij voorbaat, van verloop.
De Regeering ontveinst zich de moeilijkheden niet, verbehoeft, is die der veldpolitie in overwegende mate preventief. Zij heeft onveiligheid en ordeverstoringen te voorkomen bonden aan het scheppen van een corps, aan welks organisatie
veeleer dan aan deze verschijnselen den kop in te drukken zoowel als aan welks leden individueel dergelijke betrekkelijk
nadat zij zich hebben voorgedaan. Haar verhouding tot de hooge eischen gesteld worden. Zij stelt zich dan ook niet voor
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dat werving van een voldoend aantal agenten in kort tijdsbestek mogelijk zal blijken. Juist opdat teleurstellingen door
achteraf blijkende ongeschiktheid van aangeworvenen en door
verloop zooveel doenlijk voorkomen worden, is noodig dat
zonder overhaasting, wei-overlegd te werk gegaan wordt en
men zich den tijd gunt, vereischt om het corps op den duur
zoo goed mogelijk aan zijne bestemming te doen beantwoorden. Wel is wenschelijk dat alle gelwesten van Java en
Madoera zooveel doenlijk tegelijk hun corps veldpolitie krijgen, daar anders te vreezen zou staan dat de veiligheid in
te dezen aanzien bevoorrechte residenties aanmerkelijk verbeteren zou ten koste van die in de andere, en het li-rt dan
bok in de bedoeling om in alle gewestelijke hoofdplaatsen
tegelijk met den bouw van kazernes een begin te maken,
doch voorloopig zal de organisatie, wat getalsterkte zoowel
als wat encadreering betreft, op bescheiden voet ingericht
moeten worden. Bovendien zal de veldpolitie, alvorens te
kunnen functionneeren, eeue behoorlijke opleiding moeten
genieten; zij zal, behalve het leeren van het gebruik van de
wapens en het optreden in verband, duchtig politioneel geschoold moeten worden. Ook behoort de opleiding van het
Europeesche kader met kracht ter hand te wolden genomen;
met het oog hierop werd dan ook de politieschool met eenige
cursussen uitgebreid.
De mobiele groepen zullen voorzien zijn van rijwielen of
paarden. Elk man krijgt de gewone bewapening van den
politieagent en bovendien een revolver, terwijl nog per
roep, ten getale van 50 procent van de sterkte aan agenten,
eaumont-karabijnen met de noodige ammunitie worden opgelegd.
Elke groep zal bestaan uit 20 tot 60 man met een posthuiscommandant voor de zorg voor rust en orde in de kazerne,
een of meer mantri's politie, een tweetal Europeesche hoofdagenten en een politie-opziener 1ste klasse of een hoofdopziener als leider. Elk lid van dit hoogere personeel der
groep krijgt de beschikking over een motorrijwiel met zijspan wagen.
De naar gelang van de behoefte over het geheele gewest
verspreide groepen veldpolitie zullen gelegerd worden in
kazernes. De legering zal niet enkel in de gewestelijke hoofdplaatsen geschieden, maar op verschillende andere plaatsen
in elk der gewesten, voorshands op de wijze als hieronder
aangegeven:
Bantam 3 ; Batavia 1 1 : Preanger-Regentschappen 5 ;
Cheribon 3 : Pekalongan 5 ; Semarang 6: Rembang 7; Soerabaja 4 ; Madoera 4 ; Pasoeroean 5 : Besoeki 2 : Banjoemas 5 ;
Kedoe 6; Soerakarta 4 en Madioen 4 plaatsen.
Bü de keuze van deze plaatsen is rekening gehouden met
den graad van veiligheid en de meer of minder gunstige
ligging dier standplaatsen ten opzichte van de omgeving.
Volledigheidshalve zij er op gewezen, dat de invoering van
veldpolitie, ofschoon de voornaamste, niet de eenige maatregel ter verbetering van de plattelandspolitie is. Die verbetering, toch eischt voorts dat de bestuurspolitie en de
recherche versterkt worden, dat crewestelijke reeherche-depots
worden opgericht en dat de bezoldigingen aanmerkelijk verbeterd worden.
De opsporings- en daarbij de recherchedienst zullen overal
plaatselijk in handen van het inlandsch en het Europeesch
bestuur moeten blijven. Den inlandsehen bestuursambtenaren zal evenwel de beschikking gegeven moeten word-en over
méér middelen dan hun thans ten dienste staan. Voor den
opsporingsdienst dient het aantal der hun toegevoegde
agenten en mantri's te worden uitgebreid. Op plaatsen in het
binnenland van grooter beteekeris zullen bovendien goed
bezoldigde rechercheurs tot de formatie moeten behooren.
Ten einde zekerheid te hebben dat de bestuursambtenaren
telkens wanneer de behoefte zich doet gelden over voldoende
recherche-personeel zullen kunnen beschikken, zullen gewestelijke recherehe-depots opgericht worden.
Eeno herziening van de salarieering voorts is noodig om
het groote verloop onder het Europeesche zoowel als onder
het inlandsche personeel te doen eindigen.
Als gezegd is de veldpolitie bedoeld als een orgaan in handen van bet bestuur en het is dus duidelijk, dat de dagelijksche leidinw pan de hoofden van gewestelijk bestuur, die
tevens hoofd van de nolitie in hun ressort ziin, behoort te
blijven. Hun zal echter een technisch leider toegevoegd
moeten worden — voorshands één leider voor twee gewesten I
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— opdat gewaarborgd zij dat de politie telkens wanneer moet
worden opgetreden, daartoe terstond in staat is. De dan op
technisch politioneel gebied nog ontbrekende schakel tusschen
de dagelijksche leiding in de gewesten en de centrale leiding
en beheer zal worden in het leven geroepen door de instelling van eene inspectie en de inspecteur zal de technische
samenwerking tusschen de politie-eenheden, ook tusschen
die in de verschillende gewesten, tot stand moeten brengen.
Hij heeft er voor te waken dat de politie over geheel Java,
eventueel over geheel Indië, volgens dezelfde beginselen
wordt opgeleid en gebruikt.
Wat de centrale leiding van de politie betreft, deze behoort geheel te berusten bij den procureur-generaal, die uit
kracht van zijn ambt leider van de preventieve zoowel als
van de repressieve politie is. De repressieve en de preventieve
politie zijn trouwens in wezen één: ze zijn twee aangezichten van dezelfde zaak. De politie-beambte die preventief optieedt waar hij poogt eene botsing te voorkomen, zal ropressief ingrijpen indien het conflict losbarst. Beide functies
zijn in den grond niet te scheiden, ze vloeien inéén, starie
grenzen zijn ertusschen niet te trekken. Dit heeft de Regeering dan ook de noodzakelijkheid doen inzien, de geheele
leiding ongebroken te leggen in handen van den procureurgeneraal.
Yoorzoover de uitoefening van de politie betreft, siaan de
residenten in directe betrekking tot den procureur-generaal,
die handelt als regeeringsorgaan en voortdurend roet ing
houdt met de Regeerins?. Deze verhouding, die feitelijk
altijd bestaan heeft, kwam tot dusver daadwerkelijk niet aan
het licht doordat de procureur-generaal de middelen miste
om zich bij voortduring met de residenten in verbil ding te
stellen. Het bezwaar hiervan heeft zich vooral in den loop
van de laatste jaren sterk doen gevoelen, en besloten is dan
ook hem deze middelen thans te verschaffen.
Daartoe behoort benoeming van een 2den advoeaat-generaal. Zal toch de procureur-generaal in staat zijn, daadwerkelijk leiding te geven aan de politie, dan heeft hij "n
de eerste plaats de hulp noodig van een ambtenaar, die,
ervaren jurist, zich met de dagelijksche behandeling van de
binnenkomende quaesties van politioneelen aard bezighoudt
en bij afwezigheid of verhindering van den procureur-generaal dezen te dien aanzien vervangt.
Beteugeling van perseNeesten. Zal het streven dor B e w e ring om dit land, technisch, sociaal-economisch en staatsreehtelijk. in betrekkelijk kort tijdsbestek tot voller ontwikkeling te brengen, vruchten dragen, dan zal, voorzoover de
mentaliteit der hier levende bevolking-groepen betreft, aan
tweeërlei voorwaarde voldaan moeten worden; vertrouwen is
noodig in de bedoelingen der Regeering, en de wenschen en
nooden van elk dier bevolkingsgroepen behooren door de
leden der andere groepen onbevangen op hun redelijkheid
en rechtmatigheid te worden getoetst. Wordt aan dit tweetal voorwaarden voldaan, zoo zal zulks veel bijdragen tot
verlichting van de taak der Regeering, wier op het welzijn
van land en volk gerichte pogingen eene sociale atmosfeer
van ernst, rust en wederzijdsch vertrouwen behoeven om te
sla een.
Het is teleurstellend dat juist thans, nu in deze periode
van overging meer dan ooit tevoren aller krach Ion in
samenwerking op het groote doel van Tndië's maatschappeliiken vooruitgang "erieht behooren te zijn. de toon van een
deel der pers vrijwel alles te wenschen la«t. En dit deel omvat zoowel inlandsche als Europeesche bladen, organen van
de groepen die in het politieke leven hier te lande do uiterste
richtingen vertegen woord itren. eenzijdige en voor het
meerendeel oppervlakkisr-critisohe meeningen voordragen en
de kracht der verdediging vooral zoeken in pop-incren om de
deskundigheid en de betrouwbaarheid van Regeering en
politieke tegenstanders in kwetsende bewoordingen verdacht
te maken.
Ware Indië een volledig-bewerktuigde moderne maatsohaprji.j. de Regeering zou er op kunnen vertrouwen, dat het
kwaad tenslotte zichzolf veroordeelen en genezen zou, en eene
stijging van het algemeen peil der pers rustig kunnen afwachten.
Maar thans verkeert dit land nog in een overgangsperiode,
die door onvolkomen uitgroei van maatschappelijke krachten
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en gebrekkig evenwicht tusschen de onderscheiden belangeusferen gekenmerkt wordt.
Jn eene periode als deze kan eene zich niet van haar beteekenis, haar taak en haar verantwoordelijkheid bewuste
ers onnoemelijk veel kwaad stichten. Het over het geheel
ige peil der inlandsche journalistiek wijst op eene nog gebrekkig ontwikkelde publieke opinie, die juist doordat zij
nog zoo zwak is en zoo weinig beteekent, hevige inwerking
van liet door de bladen toegediend gif op geest en gemoed
der lezers niet voorkomen kan. Het gemoed van den inlander,
die zich, sinds Indië in het wereldverkeer opgenomen werd,
in al sterker mate uit zijn sfeer gerukt gevoelt en naar een
nieuw steunpunt zoekt, heeft bezonnen leiding noodig. Maar
het staat, zij het tijdelijk, open voor uiteenloopende, ook
voor verderfelijke invloeden; en een pers die zich toelegt op
het aankweeken van wanbegrippen en het piopagceren van
revolufionnaire denkbeelden, is onder omstandigheden als
deze in de gelegenheid tot het verwerven van een invloed,
bedenkelijker dan in tijden van evenwichtigen socialen groei
ooit te veroveren is.
De hier geschetste factor ontvangt directe versterking van
de zijde der Europeesche hier te lande verschijnende organen, die revolutionnaire propaganda voeren. Andeizijds laat
zich de invloed gelden van de actie van eenige Europeesche
dagbladen en periodieken, die nog maar al te dikwijls op
voor anderen kwetsende wijze doen blijken van hunne geringe waardeering voor de nationale en politieke aspiraties
die in sommige kringen der inheemsehe bevolking bestaan,
dan wel in ondubbelzinnig-mi^at htende termen de inheemsche bevolking als van aanleg minderwaardig trachten voor
te stellen. Het behoeft geen betoog, dat geschrijf van deze
strekking een invloed heeft, even verderfelijk als de rechtstreeks-revolutionnaire propaganda van de organen der inlandsche extremisten. De waarheid wordt er niet door gediend: er wordt enkel verbittering door gekweekt, die het
revolntionnair sentiment der extremisten versterkt en de
gematigde elementen der inlandsche bevolking onnoodig
ontstemt.
Door dit alles wordt de taak der Regeering in deze overgangsperiode — die toch reeds haar natuurlijke, niet geringe
moeilijkheden brengt. — verzwaard: en het is noodzakelijk,
imatregelen te beramen tot breidelen van het deel der pers
dat niet bij machte blükt, zich zelf een breidel aan te lesrgen.
Van welke strekking de met het oog hierop te nemen maatregelen zullen moeten zijn, maakt nog een punt van overweging uit.
De Regeering kan er niet in berusten dat door hun taak
miskennende journalisten, Europeesche zoowel als inlandr
s li<\ getracht wordt, het tempo van het maatschappelijk
ontwikkelingsproces, waarop thans al haar krachten geconeentreerd zijn, te vertragen en de grondslagen voor het Indisch staotsgebouw der toekomst te ondermijnen. Zij zou
haar roeping misverstaan, indien zij die pogingen niet met
kracht te keer ging.

C

Ar»],toppr"" en i)e'»tie'f. On de*" dasrteeVeninsr van 27
September 1919 werd door den eersten gouvernements-secretaria tot de hoofden van gewestelijk bestuur een rondschrijven gericht van den volgenden inhoud.
. Tn antwoord op eejte desbetreffende, in den Volksraad
gedane vraag werd door den Regeeringsgemaehtigde voor
al'jremeene zaken in de vergadering van dien raad van 15
Juli il. medegedeeld, dat de Regeering na het gebeurde met
den heer A. BVARS. destijds waarnemend
leeraar aan de
;

Koningin Emma-school Ie Roerabnja, d e wegens nropaganda

toeren het bestaand gezag in 1917 uit 's Lands dienst werd
ontslagen, en na hetgeen daaromtrent in den Volksraad wa9
pe-'r>ro'"ipn. de ambtenaren voldoende gewaarschuwd achtte,
dat hun als ambtenaren een zekere mate van reserve is opgele^d.
..Pedert dien heeft echter de Regeering uit enkele voorgpvallen feiten den indruk ontvangen, dnt bedoelde reserve
welke door landsdienaren inzonderheid bii openbare uitingen
in woord en geschrift in acht genomen die^t tp word>n. niet
aan een ieder duidelijk is. en zij vindt daarin aanleiding
om het ten deze door Haar ingenomen stqnn'rmnt nader te
omschrijven en voor zoover noodig toe te lichten.

,,Op den voorgrond wordt gesteld dat, zooals meermalen
is verklaard, de Regeering aan eene gezonde politieke ontwikkeling van de bevolking niets in den weg wil leggen.
Krachtige bevordering van den groei der grootendeels nog
sluimerende volkskracht, o. a. door zoo ruim mogelijke voorziening in de onderwijsbehoefte, is een wezenlijk bestanddeel van het algemeen Regeeringsbeleid. En de Regeering
is er dus wel verre van het door haarzelve in de hand gewerkt proces van maatschappelijke en staatkundige bewust»
wording, gevolg van haar streven naar opvoeding van de
bevolking tot zelfstandigheid, in zijne uitingen als zoodanig
te willen tegengaan. Deze houding der Regeering geldt ook
ten opzichte van elke loyale oppositie en zij acht het in
geenen deele ontoelaatbaar dat daaraan ook door ambtenaren
wordt deelgenomen.
„Van een landsdienaar kan echter niet worden geduld, dat
hii door openbare uitingen in woord en geschrift medewerkt
tot ondermijning van het gevestigd gezag en er toe bijdraagt,
dat de vruchten van den moeizamen ontwikkelingsarbeid,
welke de taak der Regeering is, tot schade voor land en volk
in gevaar worden gebracht. Ieder landsdienaar, hoog of
laag, heeft te begrijpen, althans zich er naar te gedragen,
dat ongerepte handhaving van dat gezag de eerste voorwaarde is voor het welslagen van den moeilijken en ingespannen arbeid, die te verrichten valt voor het bereiken van
de aan alle weidenkenden voor oogen staande geestelijke,
maatschappelijke en staatkundige ontwikkeling. Ook van
hen, die een andere dan de bestaande maatschappelijke orde
voorstaan wordt gevorderd, dat hun propaganda onmiddellijk noch middellijk gericht zij tegen den hefboom van
Indië's vooruitgang, tegen de ongestoorde werking van het
bestaand gezag.
,,Voor hen, die de hier aangegeven gedragslijn niet
wenschen te volgen, is in den staatsdienst geen plaats.
„Een in bijzonderheden afdalende beschrijving van~ die
gedragslijn is noodig noch mogelijk.
,,Niet noodig, omdat na de gegeven algemeene toelichting van het door de Regeering ingenomen standpunt den
in het openbaar optredenden ambtenaar duidelijk moet zijn
welke houding de Regeering wenscht dat hij aanneme.
,.ISTiet mogelijk, omdat de al dan niet toelaatbaarheid van
openbare uitingen in woord of geschrift veelal te zeer van
omstandigheden afhankelijk is — o. a. van de mate van ontwikkeling der hoorders of lezers —, clan dat vaste en voor
ieder geval pasklare formules zouden zijn aan te geven.
Want naast de gevallen van onder alle omstandigheden
ongeoorloofde actie (zooals openlijke of bedekte kennelijke
aansporingen tot geweld ter bereiking van een mnatschappelijk of staatkundig doel of tot ongehoorzaamheid aan het
wettig gezag, ondermijning van de tucht in het leger en op
de vloot, rechtstreeksche propaganda tegen de ?federlandschIndisohe Regeering) kunnen zich gevallen voordoen, dat een
in zichzelf volkomen toelaatbare propaganda voor maatschappel ij ke of staatkundige hervormingen op zoodanige wijze
gevoerd wordt, dat de hoorders of lezers tegen het gevestigd
gezag worden opgezet. Ook voor zulk een gevolg van zijn
optreden — beoogd of niet beoogd — stelt de Regeering den
ambtenaar aansprakelijk en zii aanvaardt niet als veront»
schnldiging dnt hij de uitwerking zijner woorden bij het
publiek, tot hetwelk hij zich richt, niet kan overzien.
..Tk heb de eer, op last van den Gouverneur-Generaal,
TT Hoogedelgestre.nge te verzoeken het vorenstaande op de
wijze als door u het meest geëigend wordt geacht, ter kennis
van alle in uw gewest dienende ambtenaren te willen brengen en alle gevallen van overtreding van de daarin anngegeven gedragslijn aan de Regeering te willen mededeelen."
Voor de Regeering was het eene teleurstelling te moeten
ervaren, dat de geest van dit rondschrijven van sommige
zijden aanstonds en hardnekkig miskend werd. Het stuk
kreeg al spoedig den naam „muilkorfcirculaire". Het maakt,
zoo heette het. de vrije meening=uiting onmogeliik voor de>genen die in de politiek een van dat der Regeering afwijkend
standpunt innemen : het bedreigt hen met ontslag ingeval
zii voor hun overtuiging opkomen. De grenzen van hetgeen
in het rondschrijven geoorloofd .wordt genoemd, werden dermate rekbaar geacht, dat de circulaire in handen van eene
reactionnaire Regeering een ernstig gevaar heette op te
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leveren voor den gezonden groei van het politieke leven hier
te lande.
Deze scherpe veroordeeling van liet rondschrijven heeft de
Regeering bevreemd. Eenige nieuwe maatregel ter beperking van de bewegingsvrijheid der ambtenaren toch werd niet
genomen, maar een reeds bestaande toestand werd vastgelegd. Van de ambtenaren is, voor zoover zij zich in woord
of geschrift over richting en beteekenis van het regeeringsbeleid uitten, altijd zekere restrictie gevergd. In een jong
land als Indië, waar men nog eerst aan den aanvang staat
van het proces der samensmelting van de heterogene belangengroepen tot een evenwichtig geheel, worden aan de kracht
en de homogeniteit van het gezag eischen gesteld, die in
lauden waar nationale saamhoorigheid de basis vormt voor
een hecht maatschappelijk verband, niet gesteld behoeven te
worden. Dat de ambtenaar de vrijheid mist om zich over
Regeeriugsdaden uit te laten op een wijze die het gevaar van
verzet tegen het wettig gezag oproept, ligt voor de hand. En
dat in de gewraakte circulaire hierop gewezen werd, beperkt
de door de ambtenaren reeds genoten bewegingsvrijheid in
geen enkel opzicht.
Doel van liet rondschrijven was dan ook enkel: er nog eens
nadrukkelijk op te wijzen, dat. ofschoon loyale oppositie door
de Regeering veeleer gewenscht dan verboden wordt, omdat
zij daardoor kennis kan krijgen van misstanden, de critiek
anderzijds niet den vorm mag aannemen van eene poging
tot ondermijning van het gezag en verwekken van revolutionnaire agitatie, instede van dien van drang tot geleidelijke,
zij het snelle, hei-vorming. Hervorming wenscht ook de Regeeriug, en zij acht het vanzelf sprekend, dat ten aanzien
van den koers, die bij dien arbeid behoort te worden ingeslagen, verschil van meening heerscht. Doch waar zij zich
een weg afgebakend heeft, daar eischt zij. in de eerste plaats
van hen die als ambtenaren geroepen zijn, in dat hervormingswerk een meer of minder belangrijk aandeel te nemen,
dat men aflate van eene propaganda door welke de vruchten
van dien arbeid in gevaar gebracht worden. Dit beginsel
heeft steeds bij haar vooropgestaan en zij heeft er zich, bij
haar optreden tegen revolutionnaire elementen, altijd door
laten leiden. In het bewuste rondschrijven werd het, in
eenigszins anderen vorm, nog eens nadrukkelijk uitgesproken.
Decentralisatie. Fegentschapaïarlen.
Nadat door de Begeering besloten was tot hervorming van het Indische beötuursstelsel en een hoofdambtenaar als Begeeringscommis.
saris met de samenstelling van het ontwerp eener reorganisatie was»belast, was van den aanvang af duidelijk, dat de
ingrijpende wijzigingen en de sterk verruimende uitbouw,
welke door de verhoudingen en verschijnselen der nieuwe
fase van koloniaal-maatschappelijken groei geëischt werden,
voor haar invoering en consolideering een lijdvak van jaren
zonden behoeven. Zal een bestuurshervorming voor een zoo
uitgestrekt gebied als Nederlandsch-Indië. met een uit zoo
heterogene elementen bestaande bevolking, haar beslag
krijgen, dan is er voor het minst een halve menschenleeftijd
mee gemoeid. Gelijktijdige instelling van alle nieuw-gedachte organen over de geheele linie, op één en hetzelfde
oogenblik. is niet mogelijk. Eene hervorming toch is niet
eene complete vervanging van het bestaand gebouw van
staatsrechtelijke instellingen door een geheel nieuw, maar
een proces vnn bevordering van versnelden groei van bepaal - !?
organen, eventueel ten koste van dien van andere, zoodanig,
dat de maatschappij zich gaat bewegen in een richting die
verwezenlijking van het ontwerp des reorgam'sators zal doen
bereiken. Een vruchtdragende hervorming is niet uitvoerbaar tenzij op den bodem der werkeliikheid, aansluitende bii
hetgeen bestaat, en daardoor stap voor stap. voorzichtig en
geleidelijk, steunpunt zoekende bij een vasten grondslag van
organen en rechten welker onontbeerlijkheid en evidentie
geen twijfel toelaten.
Voorzoover in een hervormingsortwerp de instelling wordt
voorgesteld van organen welke in den loop der ontwikkeling
in aard onmiddellijk aansluiten bij bestaande instellingen en
verhoudingen, bestaat omtrent hun noodzakelijkheid over het
geheel geen of weinig verschil van meen ing. Tot deze or?anen behooren, in de fase van groei dezer koloniale samenHandcüngen Ier Stalen-Generaal.
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leving welke wij thans beleven, regentschapsraden, — bestemd
om de noodig gebleken verdere toepassing van de decentralisatiewet van 1903 mogelijk te maken. Ten aanzien van de
noodzakelijkheid, organen van dezen aard te scheppen, loopen
de meeningen weinig uiteen. Een groeiend deel der inlandsche bevolking hier te lande vraagt met stijgenden aandrang
het recht om in eigen zaken mede te beslissen, althans in de
gelegenheid te worden gesteld zijn stem te doen hooren; on
de Regeering acht den tijd gekomen om, in belangrijker
mate dan tot dusver, aan dit verlangen tegemoet te komen.
Het ontbreken van elk middel dat het meer-ontwikkelde deel
dier bevolking tot mede-bereddering van wat de eigen belangen raakt, in staat zou kunnen stellen, heeft bovendien,
naargelang deze leemte scherper als zoodanig werd gevoeld,
het element van toomeloosheid eener voor haar gevolgen niet
afdoende verantwoordelijkheid te stellen critiek op de handelingen der Regeering tot in het onmatige versterkt. Ook
in dit opzicht is dus de instelling van regentschapsraden
van groote beteekenis als een middel om dien critici gelegeuheid te geven, daadwerkelijk en in positieven zin invloed uit
te oefenen op den gang van zaken, en tegelijk te ervaren
dat door het oefenen van critiek op het regeerbeleid en door
het regeeren-zelf een beroep wordt gedaan op kwantitatief
zoowel als kwalitatief zeer verschillende capaciteiten
Ofschoon definitieve vaststelling van een ontwerp ter hervorming van de Nedeilandsch-Indische staatsinrichting nog
niet plaats had, staat buiten twijfel, dat tot instelling van
regentschappen zal worden besloten. Een vruchtdragende
reorganisatie is zonder dit niet denkbaar. De Regeering acht
het dan ook niet geraden, op de invoering van eene algemeene hervorming te wachten alvorens tot het scheppen van
organen van dien aard over te gaan. Zij acht dit te minder
wenschelijk, omdat de fundamenten, op welke het geheele
gelxiuw der gemoderniseerde Indische staatsinrichting zal
Irtebben te rusten, uitbreiding behoeven alvorens mogelijk zal
zijn, nieuwe muren op te trekken. Tot die fundamenten voor
het nieuwe gebouw behooren de regentschapsraden ; te wachten met de instelling ervan zou derhalve beteekenen: vertraging van geheel de hervorming van het koloniaal bestuur.
Alvorens tot het scheppen van deze organen over te gaan
heeft de Begeering gemeend een plaatselijk onderzoek te
moeten doen instellen om in de eerste plaats hun wien de
regentschapsraden gelegenheid bedoelen te geven tot medebereddering van de eigen zaken, in staat te stellen zich over
die instelling uit te spreken en om voorts het oordeel daarover te vernemen van die door hun dagelijkschen werkkring
en practische ervaring geacht kunnen worden daarover een
gezaghebbend oordeel te bezitten. Te dien einde werd aan
drie ambtenaren opgedragen, elk een deel van Java te bereizen en bijeenkomsten te beleggen met belanghebbenden
zoowel als met deskundigen. Dit onderzoek heeft volkomen
aan de bedoeling beantwoord en de verwachting, dat onder
olie bevolkingsgroepen levendige belangstelling voor het
denkbeeld van instelling van regentschapsraden zou blijkan
tt bestaan, in allen deele bevestigd. Waar critiek geoefend
werd. was deze zakeliik en heeft zij er toe bijgedragen, de
inzichten der Regeering ten aanzien van dit vraagstuk te
verhelderen.
De vraag, of de inlandschfl bevolking over het geheel wel
de noodige geschiktheid bezit ter behartiging van de eigen
belangen, voorzoover deze de grenzen van liet regentschap
niet overschrijden, werd door de woordvoerders der ve v eenisringen in welke de stroomingen in de inlandsche wereld genrganiseerd zijn. zonder aarzeling bevestigend beantwoord.
Yan de zijde der Europeesclie liestuursamhtenaren werd er
vaak met klem op gewezen, dat de groote massa des volks, als
n-eheel genomen, nog volstrekt onmondig i« en voor heredde-ing van de eigen zaken niet rijn kan worden geacht, zelfs
niet binnen den kring ven het regentschap, terwijl van een
Werkelijk gevoelde behoefte aan medezeggenschap niet gesproken mag worden. Wel werd er ook door deze mannen
van de dagelijksche practjjk op gewezen, dat bet meer ontwikkelde deel der bevolking recht op medezeggenschap heeft
<n zi'ne daadwerkelijke medewerking aan een» oordeelknndige
behartiging van de belangen der gemeenschap ten goede z'1
komen, doch met nadruk werd betoop-d. dat dit deel dan toch
ren slechts gering percentage der bevolking uitmaakt.
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D e zienswijze d e r I t e g e e r i n g h o u d t h e t m i d d e n tusschen
deze twee. H e t m o g e d a n al w a a r zijn d a t n o p slechts een
betrekkelijk klein deel d e r bevolking r e c h t op medezeggenschap kan doen g e l d e n , k r a c h t e n s algemeen i n z i c h t i n zaken,
die liggen b u i t e n de g r e n z e n van het gebied d e r dagelijksche,
persoonlijke b e s l o m m e r i n g e n — evenzeer s t a a t vast, d a t politieke m o n d i g h e i d politieke opvoeding eischt e n een j u i s t
g e b r u i k v a n s t a a t k u n d i g e rechten en o r g a n e n slechts door
d a t gebruik-zelf kan worden geleerd. D a t b o v e n d i e n in de
i n l a n d s c h e wereld een stevige, d a n k zij h e t onderwijs d a a r e n boven in o m v a n g en degelijkheid g r o e i e n d e , kern v a n ontwikkelden a a n w e z i g is, wier m e d e w e r k i n g a a n d e b e h a r t i g i n g
v a n de b e l a n g e n der g e m e e n s c h a p op hoogen prijs behoort
te worden gesteld en w e l h a a s t onontbeerlijk g a a t w o r d e n ,
lijdt geen twijfel. E n dus niet de v r a a g , of de tijden rijp
zijn voor i n s t e l l i n g v a n r e g e n t s c h a p s r a d e n , b e h o o r d e onderw e r p v a n b e r a a d s l a g i n g uit te m a k e n , m a a r d i e n a a r de
t a a k , de s a m e n s t e l l i n g en de p l a a t s ervan in het s t a a t s b e s t e l .
D e w e r k k r i n g van de r e g e n t s c h a p s r a d e n w o r d t eenerzijds
a f g e b a k e n d door d e w e r k z a a m h e i d der d e s a b e s t u r e n , a n d e r zijds door a l g e m e e n e of gewestelijke v e r o r d e n i n g e n . Zoolang
niet gebleken is in hoeverre deze r a a d als o v e r h e i d s o r g a a n
gemakkelijk functioneeren zal, heeft men zich u i t s l u i t e n d t e
r i c h t e n n a a r het beginsel v a n b e h a r t i g i n g van plaatselijke
b e l a n g e n door plaatselijke o r g a n e n . Z a k e n voor welker beh a r t i g i n g het d e s a b e s t u u r zich het best leent, behooren a a n
dat d e s a b e s t u u r t e b l i j v e n : e n onderwerpen w e l k e r doelm a t i g e v e r z o r g i n g een breeder opzet v e r e i s c h t d a n t e r bev r e d i g i n g v a n de behoefte v a n een r e g e n t s c h a p n o o d i g zou
zijn, beltooren a a n d e zorg der overheid en v a n h a a r organen
of a a n het gewestelijk b e s t u u r dan wel den gewestëlijken
r a a d toevertrouwd t e blijven. Tusschen deze g r e n z e n ligt
e c h t e r epn r u i m veld* open voor velerlei n u t t i g e en zelfs
u r g e n t e bemoeienis van d e o v e r h e i d : m e n d e n k e a a n volksg e z o u d h e i d . volkswelvaart, lichamelijke pn geestelijke ontw i k k e l i n g des volks. H i e r v i n d t de r e g e n t s c h a p s r a a d een t a a k
die al terstond veel-omvattend blijken zal.
Yoor de h a n d l i g t dat den r e g e n t s c h a p s r a d e n o p g e d r a g e n
zullen worden het b e h e e r en het o n d e r h o u d v a n de b i n n e n
het ressort gelegen wegen die niet v a n b i j z o n d e r gewestelijk
b e l a n g zijn. Voorts k u n n e n zorgen als die voor den r e i n i g i n g s d i e n s t , d e b r a n d w e e r , de s t r a a t v e r l i c h t i n g , h e t •onderhoud van b e g r a a f p l a a t s e n , o p e n b a r e p l e i n e n en t u i n e n ,
s l a c h t h u i z e n , d r i n k - e n s p o e l w a t e r l e i d i n g e n v a n locale beteekenis al terstond a a n het a u t o n o m e r e g e n t s c h a p overgedragen worden. Ten a a n z i e n v a n deze o n d e r w e r p e n zal n a
i n s t e l l i n g van het regentschapsressort tusschen gewestëlijken
en r e g e n t s c h a p s r a a d eene schikking getroffen moeten w o r d e n .
B e h a l v e dit zal tegelijk een zoo groot mogelijk concreet
deel van de o v e r h e i d s t a a k , t h a n s bij gemis v a n een a n d e r
b e s t u u r s o r g a a n door het c e n t r a a l g e z a g en d e a l g e m e e n e
dienst vervuld, aan den r e g e n t s c h a p s r a a d worden opgedra»
g e n . B e v o e g d h e d e n , t h a n s h e r h a a l d e l i j k bij a l g e m e e n e verordenin< en van sociale s t r e k k i n g verleend ann hoofden v a n
g e w e s t e l n k b e s t u u r of hoofden van plaatselijk b e s t u u r , zullen. t e n m i n s t e voor een deel, on de r e g e n t s c h a p s r a d e n over
k u n n e n p a a n . Tot d e w e r k z a a m h e d e n , bii de u i t v o e r i n g v a n
welke aan den r e g e n t s c h a p s r a a d een t a a k kan w o r d e n a a n gewezen, behooren o. m . : de beschikking over d o m e i n g r o n d ,
die over de bossehen van den L a n d e , d e u i t v o e r i n g v a n d e
o r d o n n a n t i e betreffende de i n d u - t r i e e l e r a i l b a n e n , die van de
o r d o n n a n t i e betreffende het afsluiten v a n d e s a w e g e n . het
toezicht op de i n l a n d s c h e gemeenten op den voe^ d e r i n l a n d sche g e m e e n t e - o r d o n n a n t i e , de toepassing v a n de b e p a l i n g e n
o m t r e n t s p l ' t s i n g en v e r e e n i g i n g van desa's, d e t o e p a s s i n g
van de h i n d e r w e t .
E ° n ^e*l dpr a l g e m e e n e overheidstaak, dat v o o r s h a n d s niet
vonr o v e r d r a c h t "nu de re<?pntsohapsraden v a t b a a r is en welks
v e r v u l l i n g f e i t e l ü k e m e d e w e r k i n g van de i n l a n d s c h e b e v o b
kin<? ook niet vereischt. dor-h waarbij d e b e l a n g e n d i e r bevnlkü'fr n i e t t e m i n n a u w ziin betrokken, o m v a t o. m . den a a n ]r>fT vaTI sr>oor- en t r a m w e g e n , a a n l e g v a n w a t e r t o e . of -afv o e r w c k e n . u i t g i f t e vnn v e r d u n n i n g tot m i j n b o u w k u n d i g e
OTVTio.-n'-en of vnn mijn''oncessiën, u i t g i f t e van e r f p a ^ h t s .
'-<->or landlvMiwondernemi' e e n . v e r g u n n i n g e n voor
r p«'-tr»i
!>,»( l o U r n van eleotrisehe trolnidingcn, v e r g u n n i n g e n tot
in-werkincr-brengen van suikerfabrieken. W e l zal ten a a n -
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zien v a n al deze o n d e r w e r p e n a a n d e r e g e n t s c h a p s r a d e n in
het betrokken ressort stem in h e t k a p i t t e l gegeven w o r d e n ;
in het algemeen zal d i t d a n b e s t a a n in v e r p l i c h t v r a g e n v a n
advies a a n den r a a d alvorens een beslissing genomen w o r d t .
M e t de v r a a g , welke d e w e r k k r i n g van den r e g e n t s c h a p s r a a d behoort t e zijn, h a n g t n a u w samen die, in welke verh o u d i n g deze r a a d tot de a n d e r e o r g a n e n v a n het s t a a t s gezag s t a a t .
D e regentschapsressorten zullen geheel liggen b i n n e n d e
gewestelijke ressorten, en o m v a t t e n op h u n beurt d e s a ' s ,
welker zelfstandigheid f een b e p e r k i n g zal mogen o n d e r g a a n .
H e t l i g t d e r h a l v e voor de h a n d , d a t d e desa, het r e g e n t s c h a p
en het gewest in zeker h i ë r a r c h i s c h v e r b a n d g e p l a a t s t word e n . Desa-begrootingen en eventueel desa-rekeningen zullen
a a n d e g o e d k e u r i n g van den r e g e n t s c h a p s r a a d o n d e r w o r p e n
moeten w o r d e n . D e b e g r o o t i n g e n der regentschapsressorten
zullen, evenals die der E u r o p e e s c h e g e m e e n t e n , g o e d k e u r i n g
door den gewestëlijken r a a d behoeven. B e l a s t i n g , e n strafw e t g e v i n g komen in eerste i n s t a n t i e i n h a n d e n van het hoofd
v a n gewestelijk b e s t u u r , die voor het v e r b a n d m e t de gewestelijke regelingen en b e l a n g e n zorgen k a n .
W a a r op den voet der d e c e n t r a l i s a ü e w e t ingestelde gem e e n t e n b i n n e n de grenzen v a n het r e g e n t s c h a p aangetroffen w o r d e n , zullen deze v a n h e t ressort v a n den r e g e n t s c h a p s r a a d uitgesloten zijn.
S t a a t s r e c h t e l i j k k o m t h e t r e g e n t s c h a p dus op één l i j n t e
s t a a n m e t de g e m e e n t e .
D e s a m e n s t e l l i n g v a n den r e g e n t s c h a p s r a a d is u i t den a a r d
der zaak een v r a a g s t u k v a n het grootste g e w i c h t . M e t veel
klem is reeds sinds j a r e n door s o m m i g e n betoogd, d a t d e
r a d e n m o e t e n zijn o n g e m e n g d , d. w. z. geheel uit i n l a n d e r s
s a m e n g e s t e l d . D e R e g e e r i n g heeft, n a gezette o v e r w e g i n g ,
g e m e e n d , dit denkbeeld t e moeten v e r w e r p e n . V e r w e z e n l i j k i n g e r v a n , toch, zou slechts d e n k b a a r zijn indien de i n l a n d sche b e l a n g e n , welke in den r e g e n t s c h a p s r a a d b e h a r t i g i n g
gullen v i n d e n , principieel en scherp van de E u r o p e e s c h e
o n d e r s c h e i d e n - w a r e n . D i t is e c h t e r niet het g e v a l . De scheid i n g s l i j n loopt n i e t tusschen de rassen, m a a r tusschen d e
lwlangen groepen, die zoowel E u r o p e a n e n , Chineezen en A r a bieren, als i n l a n d e r s o m v a t t e n . D e b e l a n g e n v a n b . v . E u r o peesche en J a v a a n s c h e o n d e r n e m e r s en heider s t a n d p u n t ten
a a n z i e n v a n den i n l a n d s c h e n w e r k m a n zijn, ofschoon in d e
meeste gevallen niet n a a r o m v a n g , zoo toch in wezen gelijk.
T h a n s o n d e r s c h e i d t d e E u r o p e e s c h e s a m e n l e v i n g in I n d i ë
zich n o g scherp v a n de i n l a n d s c h e . M a a r d i t onderscheid
wordt g a a n d e w e g g e r i n g e r n a a r m a t e Tndië's o n t w i k k e l i n g
als m o d e r n e verkeerseenbeid d e e l n e m i n g op groeiende schaal
van de i n l a n d s c h e b e v o l k i n g a a n het westersch p r o d u c t i e en d i s t r i b u t i e p r o c e s m e t t e sterker a a n d r a n g g a a t eischen.
S a m e n s t e l l i n g v a n r e g e n t s c h a p s r a d e n uit louter i n l a n d e r s ,
en dienovereenkomstige b e p e r k i n g van d e t a a k dier r a d e n
tot b e h a r t i g i n g v a n speeifiek-inlandsche belangen z o u d e n
zich al spoedig als o n r e c h t ten a a n z i e n v a n d e i n l a n d s c h e
zoowel als ten opzichte van de E u r o p e e s c h e bevolkingsgroep
doen gevoelen. A a n g e l e g e n h e d e n die wel de belangen d e r
i n l a n d e r s , doen niet die van een m i n of m e e r groote groep
van E u r o p e a n e n raken, ziin reeds t h a n s niet zoo g e m a k k e l i i k
aan te wiizen, en zullen vermoedelijk spoedig niet m e e r b e s t a a n . D e i n l a n d s c h e b e v o l k i n g s g r o e p een eigen sfeer t e
w a a r b o r g e n , b i n n e n welke zij zich. s t a a t k u n d i g , in volle v r i j heid zou k u n n e n ontwikkelen, welke sfeer dan ereleidelijk
zou worden u i t c e b r e i d n a a r m a t e de geschiktheid der bevolk i n g tot b e r e d d e r i n g v a n d e eigen zaken toeneemt, is m e e r
d a n ooit onmogelijk. Yoor zoover van een i n l a n d s c h e sfeer
gesproken kan worden, is ze niet u i t t e breiden, k r i m p t ze
inteD-e^deel in als onvermijdelijk gevolg v a n de o n t w i k k e lintr der koloniale n i a a t s c h a n n i i in wester-chen zin.
D e b e l a n c e n die in den r e g e n t s c h a p s r a a d b e h a r t i g i n g behooren t e v i n d e n , loopen door e l k a a r , ziin i n n i g en o n o n t w a r b a a r sameno-eweven en worden beïnvloed door factoren
die m e t ras of n a t i o n a l i t e i t treenerlei v e r b a n d h o u d e n . D i t
bleek dan ook algemeen te worden beseft. D e met het hoo<rerbedoeld onderzoek belaste a m b t e n a r e n ervoeren o n d u b b e l zimiiïr. d a t o n g e m e n g d e r e g e n t s c h a p s r a d e n door slechts zeer
weinigen worden gewenscht en b i j n a algemeen sprak m e n
zich uit voor raden van g e m e n g d e s a m e n s t e l l i n g .
D e a a n w i j z i n g van de l e d e n der r e g e n t s c h a p s r a d e n zal.
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a l t h a n s voorloopig, voor een deel door v e r k i e z i n g , voor een
a n d e r deel door b e n o e m i n g moeten geschieden. Al a a n s t o n d s
alle leden te doen verkiezen scheen n i e t aanbevelenswaard ;
het g a a t niet a a n , den kiezers bij voorbaat vrije hand te laten
t e r s a m e n s t e l l i n g van een o r g a a n welks w e r k k r i n g en bevoegdheden h u n n o g onbekend zijn. A a n den a n d e r e n k a n t
was e c h t e r e v e n m i n wenschelijk een college, dat bestemd is
d e r b e v o l k i n g gelegenheid te geven tot z e l f b e h a r t i g i n g van
eigen zaken, geheel door b e n o e m i n g s a m e n t e stellen. Verkiezing van een deel en b e n o e m i n g van het a n d e r e deel is,
voorloopig a l t h a n s , noodzakelijk. W e l k e d e g e t a l v e r h o u d i n g
tusschen beide deelen zal moeten zijn, kan een p u n t v a n
overleg u i t m a k e n , waarbij echter w e i n i g a n d e r e d a n subjectieve g e v o e l s a r g u m e n t e n in het d e b a t t e b r e n g e n zijn. B e
R e g e e r i n g h e e l t de voorkeur gegeven a a n samenstel]in,?
door b e n o e m i n g v a n de eene e n v e r k i e z i n g van d e a n d e r e
helft.
Alvorens een oordeel u i t t e spreken over d e r e g e l i n g v a n
het kiesrecht voor de r e g e n t s c h a p s r a d e n , wenscht de R e g e c r i n g de voorstellen der Commissie tot h e r z i e n i n g van de
g r o n d s l a g e n d e r s t a a t s i n r i c h t i n g van N e d e r l a n d s c h - I n d i ë af
te w a c h t e n .
N a g e n o e g a l g e m e e n werd toegegeven, d a t het a a n t i l
i n l a n d s c h e leden van den r e g e n t s c h a p s r a a d dat d e r nieti n l a n d s c h e behoort t e overtreffen. TJit den a a r d der zaak
loopen de a a n g e g e v e n g e t a l s v e r h o u d i n g e n nogal uiteen, J)e
R e g e e r i n g a c h t een v e r h o u d i n g van ongeveer 2 op 1 de
meest j u i s t e . Voor o n d e r d r u k k i n g v a n d e b e l a n g e n eener
E u r o p e e s c h e m i n d e r h e i d koestert Zij geen v r e e s ; d a a r g e l a t e n
d a t overwegende economische b e l a n g e n b u i t e n den raad onk
d a a r b i n n e n voldoenden n a t u u r l i j k e n invloed hebben om zich
in den u i t s l a g der s t e m m i n g e n t e doen g e l d e n .
H e t r e g e n t s c h a p telt g e m i d d e l d 19 o n d e r d i s t r i c t e n . W o r d t
p e r o n d e r d i s t r i c t één lid benoemd en één gekozen, d a n komt
men tot een g e t a l van 38 leden, w a a r v i n dan 25 i n l a n d e r s
en 13 n i e t - i n l a n d e r s . Overigens zal g e l e g e n h e i d bestaan, m e t
plaatselijke o m s t a n d i g h e d e n r e k e n i n g t e . h o u d e n .
E r k e n n e n d e d a t de r e g e n t e n op J a v a e n Madoera een h i s torisch r e c h t k u n n e n doen gelden om ook in d a t n i e u w e
stelsel leiders en v o o r g a n g e r s van h u n volk te zijn, heeft de
R e g e e r i n g zich op het s t a n d p u n t gesteld dat nl* regel als
voorzitter van den r e g e n t s c h a p s r a a d de r e g e n t zal o p t r e d e n .
I n bijzondere g e v a l l e n zal e c h t e r van dezen regel k u n n e n
worden a f g e w e k e n .
De g e l d m i d d e l e n welke voor de nieuwe gebiedsdeelsn afgezonderd zullen worden, l a t e n zich o n d e r s c h e i d e n i n :
a, een vast b e d r n g voor de zorgen, welke aan het r e g e n t s c h a p in a u t o n o m i e t e r b e h a r t i g i n g toevertrouwd worden ;
o. een vast b e d r a g voor de b e z o l d i g i n g v a n het onmisbare personeel;
c. een u i t k e e r i n g n a a r reden van de b r u t o opbrengst v a n
de locale b e l a s t i n g e n , bedoeld als accres v a n d e hiervóór s u b
a en b v e r m e l d e m i d d e l e n ;
d. u i t k e e r i n g voor d e u i t v o e r i n g v a n d e zelfbestuurstaak
(in engeren z i n ) .
H e t v r a a g s t u k betreffende d e geldelijke v e r h o u d i n g t u s schen het L a n d en de l o c a l e . r a d e n in h e t a l g e m e e n is overigens n o g in o v e r w e g i n g .
D a a r het hier een geheel n i e u w o r g a a n geldt, werd beslot e n , voorloopig in elk gewest slechts één r e g e n t s c h a p s r a a d
in t e s t e l l e n : geleidelijkheid vnn i n v o e r i n g is uit den a a r d
d e r zaak g e w e n s c h t . H e t zullen zijn: in de residentiën B a n t a m het r e g e n t s c h a p S p r a n g . B a t a v i a het r e g e n t s c h a p K r a w a n g . P r e a n g e r het r e g e n t s c h a p T j i a n d j o e r , Cheribon bet
r e g e n t s c h a p I n d r n m a j o e . P e k a l o n g a n het r e g e n t s c h a p B a t a n f . S e m a r a n g het r e g e n t s c h a p J a p a r a . R e m h a n g het
r e g e n t s c h a p Blora, Soerahaja het r e g e n t s c h a p Gri-ee, ]£hdoera bet r e g e n t s c h a p B a n g k a l a n . P a s o e r o e a n het r e g e n t scban P a s o e r o e a n , Beso^ki bof r p f e n t s c ^ n n
Bftnioewanrri.
B a n i o e m a s het r e g e n t s c h a p B a n j o e m a s . K e d o e het r e g e " t schap K e b o e m e n , Madioen bet r e g e n t s c h a p P o n o r o g o en
K e d i r i het r e g e n t s c h a p B c b e k .
Jfpf r e s u l t a a t d e r b e h a n d e l i n g van d e ontwerp-o^do^nan"
t i e tot i n s t e l l i n g vnn regentsohnpsraden op J a v a en V a d o p r a
in den Volksraad beantwoord' 1 »» trebeel a a n de door b?t
onder7r>ek van b e t drietal a m b t e n a r e n gewekte verwncMing e n . E e n m o t i e werd i n g e d i e n d , bij welke voorgesteld werd,
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de raden a a n v a n k e l i j k u i t s l u i t e n d uit inlanders te doen bes t a a n , o m d a t do practijk ten deze nog geenerlei h o u v a s t b i e d t
e n het gemakkelijker is, een o n g e m e n g d e n raad tot een gem e n g d e n om te v o r m e n , d a n van een g e m e n g d e n r a a d een
o n g e m e n g d e n te m a k e n . Deze m o t i e werd e c h t e r i n g e t r o k ken, terwijl d a a r e n t e g e n een motie, bij welke g e c o n s t a t e e r d
werd d a t wenschelijk is, den r e g e n t s c h a p s r a d e n een g e m e n g d
k a r a k t e r te j^even. en de R e g e e r i n g u i t g e n o o d i g d w e i d , m e t
dezen wensch r e k e n i n g t e houden, a l l e s t e m m e n kreeg, terwijl het d r i e t a l voorstellers v a n de i n g e t r o k k e n m o t i e zich
van s t e m m i n g o n t h i e l d .
De noodzakelijkheid der i n s t e l l i n g v a n r e g e n t s c h a p s r a d e n
werd overigens door geen der Volksraadsleden o n t k e n d . H e t
ontwerp werd d a n ook tenslotte, n a d a t door v e r s c h e i d e n e
leden i n s t e m m i n g met liet streven der R e g e e r i n g t e r z a k e betuigd was, zonder hoofdelijke s t e m m i n g a a n g e n o m e n .
De gemeenten
en het onderwijs.
H e t v r a a g s t u k betreffende het aandeel d a t de locale ressorten, met n a m e de gem e e n t e n , in de voorziening in onderwijsbehoeften zouden
k u n n e n n e m e n , is in de l a a t - t e j a r e n h e r h a a l d e l i j k ter s p r a k e
g e k o m e n . D e R e g e e r i n g heeft h a a r s t a n d p u n t in dezen eerst
na rijpe o v e r w e g i n g b e p a a l d . Zoo e e n v o u d i g als ze op h e t
eerste gezicht lijkt is de z.iak toch geenszins.
Op den voorgrond dient te staan, dat het a a n d e e l d e r g e m e e n t e n niet meer d a n een in zelfbestuur t e volvoeren t a a k
zal k u n n e n v o r m e n ; het c e n t r a a l g e z a g kan d e l e i d i n g d e r
onderwijspolitiek, a l t h a n s in a f z i e n b a r e toekomst, n i e t uit
h a n d e n geven. Bovendien is in h e t oog t e h o u d e n dat d e
d e c e n t r lisatie van het l a g e r onderwijs op N e d e i l a n d s c h e n
g r o n d s l a g , mogelijk ook van h e t v e r d e r - g a a n d onderwijs, in
h a a r a l g e m e e n h e i d eerst m e t v r u c h t overwogen zal k u n n e n
worden zoodia m e e r t e e k e n i n g zal zijn gekomen in de voorgenomen b e s t u u r s h e r v o r m i n g , voorzoover deze de v e r d e e l i n g
van N e d e r l a n d s c h - I n d i ë in p r o v i n c i ë n m e t e i g e n g e l d m i d d e len beoogt.
B e h a l v e door deze b e p e r k i n g e n m e e n t de R e g e e r i n g h a a r
s t a n d p u n t m e d e te moeten doen b e p a l e n door d e o v e r w e g i n g ,
dat de zorg der gemeenten voor het onderwijs slechts een
Aanvullend k a r a k t e r zal kunnen d r a g e n en niet v e r d e r behoort te g a a n d a n voorziening in die behoefte aan o p e n b a a r
lager onderwijs op N e d e r l a n d s o h e n g r o n d s l a g welke de R e g e e r i n g wegens tekort a a n E u i o p e e s c h personeel o n v e r v u l d
moet l a t e n . E e n volledige o v e r d r a c h t van het onderwijs a a n
de g e m e e n t e n zou op onoverkomelijke p r a c t i s c h e b e z w a r e n
s t u i t e n . D e Rerreering toch zou zich hierdoor h e b b e n te bep-^len tot bet b i n n e n l a n d , hetgeen d e moeilijkbeden om in
de behoefte aan onderwijzend personeel te voorzien a a n m e r kelijk zou v e r g r o o t e n ; w a n t om verschillende r e d e n e n wordt
eene plnatsino" in een der grocte steden over het geheel wel
het meest begeerd.
E e n e definitieve regeling van d e b e k o s t i g i n g van bet gemeente-onderwijs zal eerst te treffen zijn w a n n e e r geheel h e t
vraacstiik der n l g e m r e n e f i n a n c i e e l e v e r h o u d i n g t u s s c h e n
L a n d en e c n i t c n t e n tot oplossing 1 zal zijn g e b r a c h t Toen is
eene voorloopige r e g e l i n g reeds t h a n s noodig. De R p g e e r i n g
acht in de gegeven o m s t a n d i g h e d e n het doen v a n uitkee>ingen op den voet der b e s t a a n d e sr.bsidieregelit>o- het meest
rationeel. Bliïkt de n a d e r vast te stellen definitieve r e g e l i n g
m i n d e r g u n s t i g , zoo is d e R e c e e r i n g bereid, deze enkel v a n
toepassing te verklaren op n a h a a r t o t - s t a n d - k o m e n g e s t i c h t e
ge'nee'tescholen.
U i t dnn aard der zaak g e l d e n d a n ook. als w a a r b o r g voor
de h o e d a n i g h e i d van het o n d e r w i j s , d e b e s t a a n d e subsidievoorwaard pn.
H e t -oreekt vanzelf, d a t d e R e g e e r i n g o n t t r e k k i n g v a n
leerkrachten aan het g o u v e r n e m e n t s o r d e r w i j s ten behoeve
vr-n gemeentescholen niet dan bii h o o s e u i t z o n d e r i n g coedkeuren k a n . Geschiedde toch de u i t b r e i d i n g van e e l e g e n b e : d
tot o n t v a n g e n van onderwiis in de g e m e e n t e n met b e h u l p
van in c prneentedienst genomen Europeesch personeel van
het r o i ' v e r p e m e n t s o n d e r w i i s . zoo zou de R e g e e r i n g d e gev. enso^tp «r-liolpn pT-nnor>nrl rr>f l-i'nnon stichten
Hierdoor
zou evenwel de onderwijsvoorziening op a n d e r e plaatsen in
het p-ed'ansr komen. H e t l i f t overisrens voor de h a n d , d a t
deze b e l e m m e r i n g van d i e n s t o v e r g a n g n i e t l a n g e r crehand-
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haafd zal worden dan in verband met bet tekort aan personeel strikt noodzakelijk zal blijken te zijn.
Intusschen is de Regeering bereid om, teneinde aan J e
gemeentelijke Europeesche, Hollandsch-inlandsche dan wel
llollandseh-Chineesche scholen, geschikte krachten werkzaiim te doen zijn, in voorkomende gevallen onder de die
geschiktheid bezittende gouvernementsonderwijzers candidaton op te roepen om tijdelijk aan een gemeenteschool te
worden gedetacheerd. In ruil daarvoor zal dan de Regeering
de beschikking moeten krijgen over de ten behoeve der gemeente uitgekomen onderwijzers, die de vereischte geschiktheid om als leerkracht aan een Hollandsch-inlandsche of
Hollandsch-Chineesche school verbonden te worden nog niet
bezitten. Zij kunnen zich dan in gouvernementsdienst die
geschiktheid verwerven.
Geldt het bovenstaande voor het onderwijs op Nederlandschen grondslag, tegen decentralisatie van het inlandsch
onderwijs in vollen omvang — waaronder te verstaan is het
onderwijs dat gegeven wordt aan de inlandsche scholen der
2de klasse en aan de volksscholen — bestaat bij de Regeerinjr niet alleen geen bezwaar, zij acht het zelfs gewenscht,
daartoe te besluiten zoodra het voornemen om autonome
regentschappen in te stellen, tot uitvoering gebracht zal zijn.
De beoogde overdracht stelt de Regeering zich in groote
trekken voor in dien zin, dat de gemeenten en de regentschappen belast worden met het rechtstreeksch beheer, materieel zoowel als personeel, van de 2de klasse-scholen. De bestaande schoolgebouwen worden, met hun inventaris, aan de
gemeente of het regentschap overgedragen en het personeel
wordt ter beschikking van gemeente- of regentschapsraad
gesteld. De gemeente, of de regentschapsraad benoemt eené
schoolcommissie voor het plaatselijk administratief schooltoecicht. Voor het rechtstreeksch technisch toezicht krijgen
die raden de beschikking over inlandsche schoolopzieners
die in overleg met de centrale inspectie werken.
Ten aanzien van het volksonderwijs neemt de gemeenteof regentschapsraad zooveel mogelijk de tegenwoordige taak
der bestuursambtenaren over, ook wat betreft de voorbereiding der oprichting van nieuwe scholen, een en ander in
overleg met den adviseur voor het volksonderwijs.
De Regeering zou het zeer toejuichen, indien de gemeenteraden meer algemeen dan tot dusver geschiedt de zorg voor
vakonderwijs tot hun taak gingen rekenen. Op het gebied
van amhachts-, handels, en landbouwonderwijs is voor de
gemeenten een dankbare taak weggelegd: de Regeering zou
dan. waar noodig. aanvullend kunnen optreden. Ook voor
dit onderwijs zou subsidie verkregen kunnen worden.
Overdracht van gedeelten van de al.qemeene
bestuurstaak
ov de locale ra Jen. De heteekenis van de uitvoering van
algemeene verordeningen, die diep ingrijpen in het leven der
ingezetenen, door medewerking van organen die in meer
rechtstreeksch verband met de bevolking stnan dan de centrale overheid, wordt door de Regeering geenszins voorbij
gezien. Zoodanige medewerking toch van organen die, ofschoon 'onder hooger toezicht, zelfstandig, met eerbiediging
van plaatselijk verschillende toestanden, die taak volbrengen. waarborgt, dat het verband tusschen Regeering en bevolking duidelijker voelbaar wordt: op de samenstelling der
locale organen, in welker handen de uitvoering van regeeringsmnotrepelen gelegd wordt, kan de bevolking immers
zeb - e invloed uitoefenen en bij de bevolking wordt meer belangstr-ll'no" gpwekt voor de gem^ene zaak.
Tn Nederland werd de uitvoering van 's Lands wetten in
den regel toevertrouwd aan de provinciale en gemeentebe»
stnron. Hier werd echter de werkzaamheid der locale raden
van den pnnvunsf af benerkt tot de zort* voor eigen huishoudiiHf en hlppf eenp harmonische ontwikkeling van de decentrnliratie op heide gebieden, dnt van autonomie en dat van
Eelfhestonr, uit. "Perst eenige jaren geleden werd voor het
eerst aan eenige groote gemeeiten de uitvoering opgedragen
van e°n rVrl der np«tor r1 onnantie, waarna het zelfbestuur in
engeren z"'n «poed'g ook ten aanzien van andere onderwerpon sl« r»ti<ïp,"Wïï« TolVshniav^st'Tur, nrmenzorrr enz. ter
sprake Irwam. Zoo blppk een stelselmatig onderzoek van het
vraagstuk noodzakeliik.
Dit onderzoek werd door de Regeering opgedragen aan de

op 16 December 1919 geïnstalleerde commissie ter bestudeering van de overdracht van gedeelten der algemeene bestuurstaak op de locale raden.
Hooger onderwijs. De zeer snellle ontwikkeling van de
Indische maatschappij is oorzaak van een tevoren ongekende
en ongedachte behoefte aan arbeidskrachten op letterlijk elk
gebied van maatschappelijke werkzaamheid. Reeds nu overtneft de vraag naar technici, medici, juristen, diergeneeskundigen, k n d - en bosehbouwkundigen het aanbod, en indien
niet tijdig maatregelen worden getroffen, zoo staat te vreezen
dat het tempo der maatschappelijke ontwikkeling aanzienlijk
zal worden vertraagd tengevolge van het tekort aan geschoold
en hooger opgeleid personeel.
Die maatregelen zullen o.m. moeten bestaan in de stichting
van onderwijsinstellingen, zoowel voor middelbare vakopleiding als voor hoogere vorming, waarbij uit den aard der
zaak nauwkeurig rekening zal zijn te houden met den aard
der behoefte die op elk speciaal gebied om vervulling vraagt.
Vak voor vak zal nagegaan moeten worden hoever die behoefte
reikt. Of. voorzoover de instellingen voor hoogere vorming
' jtreft, uit deze tenslotte een vastaaneengesloten, homogeen
oreb.ee] groeien zal, een orgaan d.nt voor deze samenleving
dezelfde plaats inneemt en dezelfde beteekenis heeft als de
universiteit in de moderne maatschappij in Europa, dient te
worden afgewacht. In elk geval ware het verkeerd, ten deze
dwingend in te grijpen en op samenvoeging van hoogere
onderwijsinrichtingen of faculteiten bedacht te zijn vóór de
natuurlijke groei dezer instellingen zoodanige gemeenschappel iikheid en onderlingen samenhang van belangen en ontwikkelingseischen heeft doen ontstaan, dat oldus spontaan de
•eenheid en homogeniteit geboren worden, welke het kenmerk
eener universiteit vormen. Het in de najaarszitting 1918 van
den Volks raad bepleit denkbeeld van instelling eener commissio die de stichting van eene universiteit zou hebben voor
te bereiden, komt de Regeering dan oyk niet juist voor.
Naargelang de behoefte spreekt zal de gelegenheid tot ontvangen Tan eene hoogere opleiding in deze of gene richting
geschapen moeten worden. Verder behoeven de bemoeiingen
der Regeering vooralsnog niet te gaan, hoe aantrekkelijk het
denkbeeld der universitaire organisatie van de verschillende
studie-richtingen ook moge zijn.
Technisch
onderwijs.
Het tekort aan geschoolde en
hooger ontwikkelde arbeidskrachten dat aanvulling eischt op
straffe van schade aan de groeikracht van de geheele Indische
maatschappij laat zich het scherpst gevoelen op technisch
gebied. Het aantal opzichters over technischen arbeid, architecten, ingenieurs dat zich ter Indische arbeidsmarkt aanbiedt, beantwoordt bij lange niet aan de vraag. Toen het, in
den loop der oorlogsjaren, al moeilijker werd, in Europa
opgeleide technici tot dienst-nemen in Indië te bewegen,
terwijl anderzijds de oorlogsgevolgen hier te lande voor een
niet gering deel in verhoogde activiteit op technisch gebied
bostonden en de vraag naar technici derhalve juist van alle
zijden sterk toenam, werd het denkbeeld van vorming van
die werkkrachten in Indië zelf door de Regeering in overt.'pging genomen. Medio 1917 werden besprekingen gevoerd
over het voornemen tot instelling van eene commissie, die de
Regeering van advies zou hebben te dienen omtrent de
wensehelijkheid en mogelijkheid van stichting van eene
Polvtechnische School hier te lande. Deze besprekingen
werden aanvankelijk gestaakt, toen uit Nederland berichten
kwamen omtrent de oprichting van het Koninklijk Instituut
voor Technisch Hooger Onderwijs in Nederlandsoh-Tndië en
de plannen tot spoedige stichting van e n e Technische Hoogewbool hier te lande, die reeds in 1920 tot ontvangst van de
eerste studenten gereed zou moeten zijn.
•
In December 1917. t"en omtrent deze plannen meer bekend
geworden was, werd het voornemen tot instelling van eene
commijwsie met bovenomschreven taak opnieuw opgevat. Werd
hier, dank zii particulier initiatief, een technische hoogeschool gesticht, dit nam niet weg, dat de Regeering in elk
geval haar standpunt ten aanzien van het technisch onderwiis-vr^agstuk behoorde te bepalen. Immers organisatie en
aard van de technische opleiding raken haar onderwijspolitiek
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ten nauwste, en bovendien was duidelijk, dat door stichting
hier te lande van een instituut als gedacht, hoe voortreffelijk
ook op zichzelf, het probleem der voorziening in de technische
krachten aan welke Indië zoozeer behoefte beeft, geenszins
in vollen omvang1 zou zijn opgelost. De Technische Hoogeschool zou één der daarvoor noodige instituten, zij het dan
het voornaamste, zijn; maar daarnaast zouden andere moeten
verrijzen, welker bestaan vooreen deel >zelfs door de stichting
van de Technische Hoogeschool noodzakelijk zou worden gemaakt. Naast een kern van hooger gevormde werkkrachten
toch zal Indië in naaste toekomst noodig hebben een uitgebreid kader van hulpkrachten, voor wie met een middelbare
opleiding niet alleen kan worden volstaan, maar duurdere
opleiding bovendien geldverspilling zou beteekenen.
Deze overwegingen leidden de Regeering tot instelling, bij
GOOT. Bt. 6 Maart 1918 n°. 32, van de Technisch onderwijscommissie, welker taak aldus omschreven werd: de Regeering
van raad te dienen inzake de meest doeltreffende wijze van
voorziening in de behoefte aan verdergaand technisch onderwijs in Nederlandsch-Indië dan aldaar thans verkrijgbaar
is, waarbij het der commissie vrij zal staan om het bestaand
technisch onderwijs in al zijne geledingen in beschouwing te
nemen.
Aan ds commissie werd terstond een gedelegeerd lid toegevoegd, dat opdracht ontving, een studiereis te ondernemen
naar Japan, teneinde zich op de hoogte te stellen van, hetgeen
de ervaring daar omtrent de resultaten der stichting van
inrichtingen voor technisch onderwijs heeft geleerd. Een
ander ambtenaar, die voornemens was zijn verloftijd in
Amerika door te brengen, werd opgedragen aldaar van
dezelfde aangelegenheden studie te maken.
Inmiddels was het Koninklijk Instituut voor Hooger Technisch Onderwijs in Nederlandsch-Indië met voortvarendheid
aan den arbeid gegaan. Vastgesteld werden de volgende beginselen, die tevens den grondslag vormden op welken onderhandeling met de Regeering zou zijn te voeren:
1. De Technische Hoogeschool zal zijn een bijzondere
school met subsidie van het Gouvernement en beheerd door
of namens den raad van beheer van bet instituut, onder toezicht van een collego van curatoren.
2. De kosten voor oprichting en eerste uitrusting komen
voor rekening van het instituut; de kosten van exploitatie
worden voor de helft gedragen door liet Gouvernement.
3 . Voorloopig zal alleen gelegenheid gegeven worden ter
opleiding tot civiel-ingenieur.
4. Het leerplan der I . T. H . behoeft de goedkeuring van
het Gouvernement.
5. Het college van curatoren zal uit een oneven aantal
leden bestaan, van wie de grootste helft door het Gouvernement wordt benoemd.
6. De benoeming van leerkrachten geschiedt door het
instituut.
7. De regeling van uitzending, verloven, pensioenen, enz.
zal in hoofdzaak overeenkomen met die voor de leerkrachten
bij het lager en het middelbaar onderwijs in NederlandschIndië.
Als eisch van toelating tot de lessen der I. T. H . werd
gesteld: het bezit van bet diploma eener H . B. S. met vijfjarigen cursus of van een daarmee gelijk te stellen getuigschrift.
Vereeniging van middelbaar en hooger technisch onderwijs
aan éénc inrichting achtte het instituut uit den boo'ze. De
Regeering zoxl zelve in de behoefte aan middelbare technische
krachten moeten voorzien.
Wel was het instituut aanvankelijk voornemens aan de
Technische Hoogeschool een voorscbool te verbinden, zonder
welke bet aantal abituriënten van. middelbare scholen hier
te lande, naar verwacht werd, te gering zou zijn dan dat een
redelijk aantal studenten voor de Technische Hoogeschool
daaruit gereoruteerd zou kunnen worden. Van dit voornemen
werd evenwel afgezien nadat bekend geworden was, dat de
Regeering in 1919 te Djokjakarta de eerste algemeene middelbare school, die zich meer dan de hoogere burgerscholen aan
de specifiek-Indisehe behoeften zou aanpassen, openen zou.
Do gedachte voorscbool der I . T. H . am, meende men, ten
aanzien van de zeer sehaarsche leerkrachten eene ongewenschHandeli'ngen der Staten-Gcneraal.

Bijlogen.

te concurrentie voeren met het Gouvernement, terwijl haar
reden van bestaan na de stichting van de A. M. S. grootendeels vervallen zou zijn.
Toen de voorbereiding der stichting van de I. T. H., voorzoover zij in Nederland geschieden moest, gereed was, begaf
de heer ir. J . W . IJZERMAN zich in bet begin van
1919 als gemachtigde van den raad van beheer van het instituut naar Indië, vergezeld van den hoogleeraar der Technische Hoogeschool te Delft ir. J . KLOPPER, die door
het instituut aangezocht en bereid bevonden was om als.
rector magnificus der Indische stichting op te treden. De
heer IJZERMAN voerde de onderhandelingen met de Regeering, waarbij volkomen overeenstemming bereikt werd.
Als plaats van vestiging van de I . T. H . werd Bandoeng
gekozen. Ofschoon niet ontkend kon worden dat l'atavia,
voorzoover de aanwezigheid van industrieele inrichtingen,
ingenieurswerken, bibliotheken, enz. betreft, de voorkeur zou
verdienen boven Bandoeng, werd anderzijds het klimaat van
Bandoeng met het oog op g-ezondbeid en studie der leerlingen
en werkkracht der hoogleeraren dermate beter geacht dan 'Jat
van Batavia, dat men dit motief zwaarder liet wegen dan al
wat voor vestiging van de instelling te Batavia pleiten kon.
Inmiddels had de raad van beheer in Nederland bet ontwerpen van een bouwplan en de gebouwen opgedragen aan
een bouwkundig ingenieur met Indische ervaring, die zich
medio 1919 herwaarts begaf. De gemeente Bandoeng had
een bijzonder gunstig gelegen stuk grond ten geschenke gegeven, — een daad, die door de Regeering zoowel als door
het instituut zeer gewaardeerd wordt. Het aanvankelijk te
optimistisch, lijkende denkbeeld van opening van den cursus
voor opleiding tot civiel ingenieur nog in den loop van 1920
blijkt voor verwezenlijking vatbaar te zijn.
De directeur van onderwijs en eeredienst werd door de
Regeering gemachtigd om bij zijne bijdrage tot het ontwerp
der voorloopige begrooting voor 1921 rekening te houden met
de geldelijke gevolgen van beschikbaarstelling van beurzen
voor studie aan de Technische Hoogeschool. Het bedrag van
een zoodanige beurs — die als eene gedeeltelijke tegemoetkoming in de studiekosten en niet als eene volledige vergooding daarvan bedoeld is — is gesteld op f 800 's jaars.
In de laatste maanden van 1919 legde de Technisch onderwijs-commissie de laatste hand aan baar voorstellen, die bij
schrijven van 19 December der Regeering aangeboden werden.
Die voorstellen ,waren door de meerderheid der leden van
genoemde commissie onderteekend doch gingen vergezeld van
twee minderheidsnota's, in welke denkbeelden van afwijkende
strekking bepleit werden.
De Voorstellen der meerderheid komen op het volgende
neer.
Uit overweging, dat tal van technische werkzaamheden
hier te lande niet den volledig opgeleiden ingenieur vragen
en de toeloop van leerlingen voor de ingenieursopleiding" voorVopig wel gering blijven zal, wordt voorgesteld, den aanvang
der gedachte opleiding daar te leggen waar de mulo-af deel ing
der algemeene middelbare school eindigt, zoodat jongelieden
die in het eindexamen van die afdeeling geslaagd zijn en
overigens aan de eischen voor toelating voldoen, zonder
examen tot de ingenieursopleiding zullen worden toegelaten.
Deze opleiding zou moeten omvatten de vorming van civiel,
bouwkundige, werktuigkundige en scheikundige ingenieurs.
Deze opleiding denkt de commissie zich als een ..getrapte",
d. w. z. in den onderbouw zal in een vierjarigen leergang
een afgerond geheel gegeven worden, noodig voor de inge~
nieurs, die bestemd zijn de leiding van afdeelingen van
gir.ote en de zelfstandige leiding van kleine bedrijven te
voeren. I n een tweejarigen bovenbouw zal dan de verdere
theoretische geschiktheid verworven kunnen worden voor het
leiden en organiseeren van grnote bedrijven. Dat deze studie
in den bovenbouw onmiddellijk op die in den onderbouw
volgt, is noodig noch gewenscht; eene onderbreking door een
of meer jaren van practisohe werkzaamheid verdient daarcntegen aanbeveling.
De abituriënten van den bovenbouw zullen, naar het oordeel der meerderheid van de commissie, niet bij de Delftsohe
ingenieurs achterstaan.
Door één van de drie leden der commissie wier denkbeelden
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van die der meerderheid afwijken, werd ter aanvulling van
het tekort aan ingenieurs hier te lande voldoende geacht:
opvoeren van de bezoldigingen en een vrijgevig beurzenstelsel. Oprichting van eene instelling voor hooger gevormde
technici achtte dit lid der commissie vooralsnog overbodig.
Mocht men er niettemin toch toe overgaan, zoo zou hij de
•voorkeur geven aan een Technische Hoogeschool, aansluitende bij de H . B. S. met vijfjarigen cursus en opleidende tot
een bevoegdheid, in vollen zin gelijk aan die van den Delftschen ingenieur.
In het minderheidsrapport van twee der commissieleden
wordt de oprichting, naast de bestaande technische scholen
met vierjarigen leergang, gewenscht van twee instituten,
eveneens met vierjarigen leergang, van welke het een aansluit bij het einde van de mulo-afdeeling der A. M. S., het
andere bij de H . B . S. met vijfjarigen cursus, c. q. de voorbereidend hooger-onderwijs-afdeeling B . der A. M. S. Eerstbedoelde inrichting zal moeten vormen de middelbare technici, voorbestemd om een belangrijk deel van den huidigen
ingenieursarbeid in Indië, de leiding bij de uitvoering, over
te nemen, terwijl laatstbedoelde inrichting ten doel heeft de
vorming van ingenieurs, die organiseerend en scheppend
werkzaam kunnen zijn.
Tusschen dit voorstel en dat van de meerderheid der commissie bestaat overeenkomst ten aanzien van eenige onderdeelen, die echter een overheerschend verschil ten aanzien
van princvpieele punten niet uitsluit.
De middelbare technici van de samenstellers dezer minderheidsnota verschillen niet zoo heel veel van de ingenieurs
met klein diploma, d. i. met zevenjarige opleiding na afloop
van de lagere school, zooals de meerderheid zich die denkt.
Meer verschil bestaat evenwel tusschen de volledige opleiding tot ingenieur in beide voorstellen. Beide opleidingen
eischen na het verlaten van de lagere school minstens negen
jaar ter bereiking van het einddoel. Deze termijn wordt echter
naar het voorstel der 'commissie gesplitst in eene algemeen
vormende opleiding van drie jaren en zes jaren vakopleiding,
volgens de minderheidsnota in vijf jaren (voor bezoekers van
de A. M. S. zes jaren) algemeen vormend en vief jaren vakonderwijs bij eene inrichting als de voormalige Polytechnivsche School te Delft, d. i. niet met vrije studie, doch met
„schoolsch" onderwijs.
Terwijl dus de minderheid de hoofdlijnen der Nederlandschei ingenieursopleiding gevolgd wenscht te zien, acht de
meerderheid der commissie integendeel afwijking daarvan
jreboden. Zij laat zich daarbij leiden door de grondgedachte,
dat Indië nog een zóó groote behoefte heeft aan technici van
verschillende opleiding en vakkundigheid, dat de opleiding
voor het hoogst bereikbaar diploma zoodanig ingericht behoort te worden, dat degenen voor wie dat diploma niet bereikbaar blijkt, zich tijdig tot een minder ver gelegen doel
kunnen beperken. Daardoor toch zal een groot deel dor
6tudeerenden die het einddoel niet kunnen bereiken, niettemin als zeer bruikbare technici aan de maatschappij afgeleverd kunnen worden.
De groote beteekenis eener oordeelkundige aanwending yan
de hier te lande aanwezige krachten door eene vakopleiding
die zic-h richt naar de meer of minder ver gaande vooropleiding welke de betrokkenen hebben kunnen verwerken,
wordt door de Eegeering geenszins miskend. Dit sluit echter
niet in, dat zij, met de meerderheid der Technisch onderwijscommissie, de voorkeur zou geven aan eene lager beginnende
vakopleiding van onze aanstaande ingenieurs, instede van
aan een stelsel dat de ingenieursopleiding ten volle liet
karakter van hooger onderwijs toedenkt door haar te late,)
beginnen op een overeenkomstig peil van algemeene ontwikkeling als de bestaande Nederlkndsche inrichtingen voor
hooger onderwijs.
Tegen de denkbeelden der meerderheid van de Technisch
onderwijs-commissie zijn, naar het oordeel der Regeering,
overwegende bezwaren aan te voeren.
De door haaf voorgestelde ingenieursopleiding, die zal
aansluiten bij een op de lager© school volgend driejarig algemeen vormend onderwijs, zal, voorzoover de eerste vier jaren
betreft, de vorming moeten geven voor den ontwerper en
zelfstandigen hoofduitvoerder ook van gfoote werken, welke
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niet de oplossing vragen van buitengewone problemen van
technischen of organisatorischen aard. In verband met de
basis, op welko dit eerste gedeelte der ingenieursopleiding
rust, kan men die opleiding niet anders qualificeeren dan
als middelbaar. Het zou, naaf het oordeel der Itegeeriug,
verkeerd zijn, de abituriënten van eene dergelijke middelbare
vakopleiding den ingenieurstitel te verleenen. Daarmede
toch zou men voorgoed op den Indischen ingenieurstitel een
stempel van minderwaardigheid drukken. Het zou l>eteekenen
het kweeken van een groep halfwas-ingenieurs, wien hun
titel eene pretentie van volledige deskundigheid zou geven,
doch die door de maatschappij onverbiddelijk als tweede
rangs-krachten zouden worden beschouwd en wier optreden
het aanzien van den Indischen ingenieur ten nadeele strekken zou.
Deze bezwaren zijn te ondervangen door de ingenieursopleiding inderdaad te doen aansluiten bij volledig voorbereidend hooger onderwijs en haar derhalve, behoudens uitzonderingen in bijzondere gevallen, alleen toegankelijk te
stellen voor de houders van het eind-diploma van de H . B. S.
met vijfjarigen cursus en van de A. M. S. Dit biedt bovendien het voordeel, geheel te liggen in de lijn van ons huidig
Indisch onderwijsstelsel, dat eene strenge selectie kent en
waarborgt dat zij die tot de hoogste opleiding toegelaten
worden, zulks inderdaad veidienen. Ten behoeve van degenen
die niet voor volledig voorbereidend hooger onderwijs in aanmerking komen en tusschentijds afvallen, zullen dan lagere
en middelbare vakscholen moeten zorgen1 voor een bij het
genoten onderricht aansluitende vakopleiding. Aldus kan
bereikt worden, dat ieder die zich in technische richting ontwikkelen wil en de geschiktheid of de middelen mist om zich
tot het hooger onderwijs toegang te verschaffen, onderweg
gelegenheid vindt om deel te nemen aan de opleiding tot het
hoogste diploma, dat in verband met de mate van zijne vóóropleiding voor hem bereikbaar kan worden gesteld.
Het is duidelijk, dat volledige toepassing van dit stelsel
op de vorming van technici geen in de maatschappij schuilende krachten van den tweeden rang verloren doet gaan, en
dat anderzijds de opleiding van de eersterangs-technici
— de ingenieurs — alleen zal ko?nen te staan voor de door
strenge selectie op den voorgrond gekomen meerbegaafden,
dien men dan' ook den weg kan openen tot een in alle opzichten volwaardig ingenieursdiploma.
Nu wofdt hier te lande gemist de middelbare vakschool,
die zou moeten aansluiten bij de Mulo-afdeeling der A. M. S.
of de driejarige H . B. S . ; waar de opleiding derhalve in
hoofdzaak overeen zou komen met de door de minderheid der
Technisch onderwijs-commissie aanbevolen middelbare school
zoowel als met de door de Technisch onderwijs-commissie
ontworpen opleiding voor het klein-ingenieursdiploma, maar
zonder het aspect van tevens te zijn het begin van eene volledige ingenieursopleiding. De studie tot het ingenieursdiploma zou overigens voor de abituriënen dezer middelbare
vakschool niet uitgesloten moeten zijn: voor werkelijk bij
uitstek voor de ingenieurspositio geschikte personen onder
hen moet de gelegenheid daartoe bestaan. Maar dit neemt
niet. weg, dat de Indische ingenieursopleiding, wil zij dien
naam waardig zijn, gelijkwaardig dient te zijn aan de Nederlandsche en defhalve dragen moet het onvervalscht karakter
van hooger onderwijs. — waartoe normaliter alleen de
H . B. S. met vijfjarigen cursus en de voorbereidend hooger
onderwij s-a f deel ing der A. M. S. toegang kunnen verleenen.
Deze overwegingen leidden de Begeering ertoe, op het
ontwerp-begfooting voor 1921 een bedrog van f 52 550 n i t te
trekken voor de oprichting van een omstreeks het midden
van dat jaar te openen middelbare technische school, voorloopig alleen voor bouwkundigen en werktuigkundigen.
Omtrent den duur van den leergang, de vraag of eene verdere
splitsin™ of specialiseefing 'gedurende den cursus gewenscht
is. zoomede omtrent de plaats van vestiging wordt nader
overleg gepleegd met de Technisch onderwijs-commissie.
Medisch hooger onderwijs.
Toen de Volksraad zich in
1918 uitsprak ten gunste van het denkbeeld om een begin te
maken met vervorming van de daartoe in aanmerking
komende onderwijsinrichtingen tot inrichtingen voof hooger
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onderwijs, en voor de benoeming van een commissie, die do
Zoolang de afkondiging van de ordonnantie bij welke de
stichting van eene universiteit hier te lande zou hebben voor heerendiensten op Billiton werden afgeschaft, wachten
te berei<len>, was het oog vooral gericht op vervorming 1 van moest op de vaststelling van de aanvullingsbegrooting voor
•do bestaande artsenscholen tot medische faculteiten. Deze 1919, werden aldaar geen heerendiensten meer gevorderd en
laatste zouden dus niet naast, maar in de plaats van de be- werd aan de heerendienstplichtigen bekend gemaakt, dat
stannde vakscholen hebben te komen.
hun, gerekend van 1 Januari 1919 af, een hoofdgeld van f 3
Op grond van welke overweging dit der Regeering in het per persoon opgelegd zou worden. De afkondiging van deze
algemeen verwerpelijk voorkomt, werd hierboven uiteen- gewestelijke regeling had plaats bij Ind. St. 1920 n°. 33.
Waar het streven voortdurend gericht moet zijn op afgezet. Tegen het denkbeeld der dadelijke oprichting van een
medische hoogeschool of faculteit pleit daarenboven krachtig schaffing van de heerendiensten overal waar verder-ontwikde omstandigheid, dat het aantal studenten te gering zou kelde maatschappelijke verhoudingen vervanging ervan door
zijn. I n December 1918 werd door den inspecteur van het betaalden vrijen arbeid toelaten, is eene algemeene afkoopregeling onontbeerlijk te achten. Zij vormt de noodzakelijke
middelbaar onderwijs onder d e leerlingen der H. B.-scholen
te Soerabaja, Semarang en Bandoeng eene enquête gehouden aanvulling van de ordonnantie van 14 Nov. 1918 (Ind. St.
naar de toekomstplannen. Van '99 candidaten voor het eind- n°. 772), bij welke de gelegenheid geschapen werd om in de
examen zouden 54 verder studeeren, van wie 5 voor arts.• E n gewesten der buitenbezittingen met alle of een deel der
van dit vijftal was één enkele vnn plan, die artsstudie hier heerendienstplichtigen van eenige inlandsche rechtsgemeente lande te ondernemen. In April 1919 werd dit onderzoek schap gezamenlijk overeenkomsten te sluiten omtrent den
herhaald onder de leerlingen van alle vier H . B.-scholen. afkoop van heerendiensten en mogelijk werd gemaakt om
Toen bleek dat van de IS leerlingen, die medicijnen zouden voor streken, waar slechts eene individueele neiging tot afgaan studeeren, slechts 2 voornemens waren, dit in Indië koop blijkt, deze heerendienstplichtigen ieder afzonderlijk
telkens voor een bepaald tijdvak tegen betaling van zekere
te doen.
Nu zij gereedelijk toegegeven, dat procentsgewijze een geldsom vrij te stellen.
De hoofdgeldordonnantie toch — zooals die in bet ontgrooter aantal leerlingen van de A. M. S. op verdere studie
werp bij schrijven van 14 Maart 1919 bij den Volksraad werd
hier te lande, instede van in Europa, aangewezen is. Toch
zijn, ondanks dit, de verwachtingen omtrent den toeloop van ingediend — is besiemd, van kracht te worden verklaard voor
leerlingen naar een eventueel in Indië te stichten medische streken, waar deze afkoop reeds eenige jaren op vrij groote
schaal placht te geschieden, zoodat omtrent den wensch der
hoogeschool of faculteit van dien aard, dot de Regeering van
oordeel was, voorloopig niet meer te kunnen doen dan het bevolking, den heerendienstplicht door eene vordering in geld
vervangen te zien, geen twijfel meer bestaat. Aan dezen
vraagstuk door eene commissie in studie te doen nemen.
wensch
wordt daardoor tegemoetgekomen. Anderzijds weet
De instelling van de z.g. Medisch onderwijs-commissie,
onder voorzitterschap van den hoofdinspecteur van den het bestuur, waar het bij het sluiten van aannemingscpnBurgerlijken Geneeskundigen Dienst, had plaats bij Gouv. tracten en het in dienst nemen van personeel op te rekenen
Bt. 19 J u l i 1919 n°. 51. Tot lid van deze commissie heeft, het is niet afhankelijk van mogelijk wisselende inwerd o.m. benoemd professor dr. J . J . v.\n LOGHEM, buiten- zichten en opvattingen van een deel der afkoopers en staat
gewoon hoogleefaar aan de gemeentelijke universiteit te niet voor de moeilijkheid hoe en waar passend werk te vinden
Amsterdam en directeur van de afdeeling tropische hygiëne voor dienstplichtigen die er de voorkeur aan geven, persoonvan het Koloniaal Instituut. De taak der commissie werd lijk te arbeiden. Voor de armeren wien aldus niet langer de
als volgt omschreven: de Regeering van raad te dienen in keus gelaten wordt tusschen persoonlijken arbeid en afkoop,
zake de oprichting van het medisch hooger onderwijs in bieden de vroegere heerendienstwerken gelegenheid tot verNederlandsch-Indië en over de veranderingen die de be- dienen van het voor afkoop benoodigde bedrag.
Uit den aard der zaak zal deze regeling aanvankelijk niet
staande aTtsenscholen in verband daarmede zullen hebben te
van kracht verklaard worden voor streken waar de invloed
ondergaan.
der moderne verkeershuishouding tot dusver nog onvoldoende
Heerendiensten en koofdgeldordonnantie. Ten aanzien was om aanleiding te kunnen geven tot den groei van een
van geleidelijke afschaffing van het stelsel van gedwongen meer-ontwikkeld geldverkeer, van een over het geheel grooter
persoonlijke diensten, dat voor een steeds grooter wordend geldbezit, en de daarmee hand aan hand gaande algemeene
aantal gewesten of deelen van gewesten uit den tijd geraakt, neiging om aan afkoop van gedwongen persoonlijke diensten
werden in het jaar 1919, met medewerking van den Volks- de voorkeur te geven. Voor deze streken blijft enkel gelden
raad, eenige maatregelen genomen welke een f linken stap het stelsel van individueelen afkoop.
Het percentage der bevolking dat afkoop van heerendienin de goede richting beteekenen.
sten wenscht is, in het algemeen, te beschouwen als een maat
Bij de voorloopige vaststelling van de begrooting voor het
jaar 1919 werd voor het gewest Billiton gerekend op invoe- voor het plan van ontwikkeling harer samenleving.
Toch is nauwlettend toezien te dezer zake geboden. Het
ring van een hoofdgeld tegen afschaffing van de heerendiensten aldaar. De wegen op Billiton, waarvoor deze diensten in is mogelijk, dat de vordering van heerendiensten in eenige
hoofdzaak verricht werden, hebben evenwel voor de bevol- streek niet langer strookt met de in den loop van het proces
king, die hoofdzakelijk van tuinbouw en vischvangst be- der sociale ontwikkeling ontstane maatschappelijke verhoustaat, slechts betrekkelijke waarde, zoodat besloten werd, dingen en dat, in overeenstemming daarmee, de bevolking
dat het hoofdgeld zou bedragen f 3 per jaar en per heeren- inderdaad aan afkoop de voorkeur geeft, maar over het geheel te geringe draagkracht bezit om een afkoopsom op te
dienstplichtige; een waarlijk matig gesteld bedrag.
brengen, groot genoeg om er de uitvoering van de werken
Op Banka, dat voor een overeenkomstigen maatregel in in vrijen arbeid mede te bekostigen. Staat de toestand van
aanmerking komt, heerschen ongeveer dezelfde toestanden
's Lands geldmiddelen het toe, dan zal in een geval als dit
als op Billiton. Het wegennet aldaar heeft voornamelijk moeten worden overwogen of niet wenschelijk is, een hoofdbelang voor het bedrijf der Banka-tinwinning. Het kwam geld naar draagkracht te heffen en het ontbrekende uit
daarom billijk voor, ook daar het bedrag van het hoofdgeld
's Lands schatkist bij te passen.
op f 3 per man te stellen. De opbrengst zal, volgens globale
Ook is denkbaar, dat in streken als b.v. sommige gedeelten
schatting, f 36 900 bedragen.
De kosten van het wegenonderhoud zijn aanmerkelijk van Sumatra's Westkust en op Bali en Lombok, waar de
Hooger, en worden op f 242 000 geraamd. Het verschil zal heerendiensten niet drukkend zijn en de bevolking voldoenten deele gedekt worden uit de meerdere opbrengst van de den tijd ter beschikking heeft, zij er geen geld voor over
belasting op de bedrij fs- en andere inkomsten van de inland- heeft om ze af te koopen. I n dergelijke streken zal de hoofdeche bevolking in de gewesten buiten Java en Madoera, die op geldregeling niet van kracht verklaard behooren te worden.
Ditzelfde geldt voor streken waar vrije arbeid niet dan tegen
ongeveer f 95 000 geschat wordt. Om practische redenen, in
zeer
hooge loonen te krijgen is, zoodat de afkoopsommen
verband staande met de voorbereiding van de belastingunificatie, zal tot heffing daarvan eerst in 1921 overgegaan onevenredig zwaar op de bevolking zouden drukken.
Zoo zullen tal van streken blijken te bestaan, waar de
kunnen worden.
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maatschappelijke omstandigheden de invoering van de hoofdgeldregeling voorloopig verbieden. De snelheid, met welke
het proces der ontwikkeling van deze maatschappij zich voltrekt, geeft echter te verwachten, dat invoering ook daar na
betrekkelijk korten tijd gewenscht of noodig voorkomen zal.
Omtrent de algemeene beginselen der hoofdgeldregeling
zij verder nog het volgende medegedeeld.
Tot heffing van een hoofdgeld zal slechts worden overgegaan wanneer besloten wordt tot afschaffing van de
heerendiensten voor het onderhoud en herstel van wegen,
dammen, dijken, waterleidingen en waterwerken, waaronder
ook te begrijpen het verzamelen van verhardingsmateriaal
en het verrichten van zware herstellingen. Het bedrag van
het hoofdgeld zal vastgesteld worden op de kosten van vrijen
arbeid voor diezelfde werken.
Intusschen is de heffing van een hoofdgeld ingeval van
afschaffing van heerendiensten facultatief gesteld, daar
denkbaar is dat, wegens geringe beteekenis dier diensten
of om een andere reden, de afschaffing ervan niet door ie
invoering van eene hoofdgeldregeling behoeft te worden gecompenseerd.
De aanslag in het hoofdgeld geschiedt jaarlijks, voor een
vol jaar en kampongsgewijze; ook inlandsche rechtsgemeenschappen kunnen voor den aanslag als eenheid genomen
worden. Het hoofd van gewestelijk bestuur kan van het
totaal op te brengen bedrag een omslag toestaan over de districten, onderdistricten, inlandsche rechtsgemeenschappen
of kampongs, waarbij rekening gehouden wordt met verschillen in welvarendheid, verschillen in druk van de heeren.
diensten, enz. Overigens blijft in het oog gehouden het beginsel, dal de plaatselijke bevolking verantwoordelijk is voor
de voorziening in de plaatselijke behoeften.
De openbare behandeling van het ontwerp door den Volksraad had op 11 December 1919 plaats. Over het geheel bleek
het College zich zoowel met de beginselen op welke de gedachte regeling steunt, als met de toepassing ervan in onderdeelen te kunnen vereenigen. Het ontwerp werd dan ook
zonder hoofdelijke stemming aangenomen en wordt thans bij
het Opperbestuur voorgebracht.
De Indische leeuing 1919. I n de laatste maanden van
1918 was de toestand der Indische geldmiddelen van dien
aard, dat het wenscbelijk leek. eene poging te wagen om eene
leening te sluiten. Toen in October van dat jaar plannen van
die strekking beraamd werden, werd geschat, dat de vlottende schuld ultimo December ongeveer f 105 millioen bedragen zou.
De tijdsomstandigheden waren voor het plaatsen van eene
Indische leening evenwel weinig gunstig. De rentestandaard
was in Nederland gestegen, en welslagen van eene leening
zou bij een rentetype van 5 % slechts mogelijk zijn indien de
uitgifie plaats had tegen een lagen koers, hetgeen noch in
het belang van Indië's krediet, noch in dat van de houders
van Indische Staatsschuldbrieven zijn zou.
Het sclieen derhalve de voorkeur te verdienen om, in afwachting van gunstiger omstandigheden, door de grootst
mogelijke zuinigheid de schuld van Indië aan de Nederlandsche schatkist zoo laag mogelijk te houden.
Intusschen groeide de vlottende schuld ten laste van
Nederlandsch-Indië snel aan, zoodat zij op 30 April 1919
niet minder dan f209 898 000 bedroeg, n.1. in het moederland in den vorm van kasvoorschotten uit 's Rijks schatkist
f 115 SOS 000, en hier te lande bij de Javasche Bank f 94
millioen. I n verband met de hcoge eischen, welke in 1919
aan de Indische kas gesteld zouden moeten worden, was niet
te verwachten dat de toestand der geldmiddelen gunstiger
zou worden, en daarom werd door de Regeering besloten over
te gaan tot consolideering van de vlottende schuld door het
plaatsen van eene leening.
H e t bedrag dezer leening werd gesteld op f 180 millioen,
waarvan oen som van rond f 171A millioen zou moeten dienen
tot dekking van uitgaven voor buitengewone werken. Dit
stond in verband met de ten aanzien van de Indische begroot i n g gevolgde nieuwe gedragslijn, daarop neerkomende, dat
de overschotten op den gewonen dienst der jaren na 1912 in
rekening worden gebracht als dekking van de tekorten op
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den gewonen dienst van andere jaren en derhalve niet langer
gebezigd worden tot dekking van een deel der buitengewone
uitgaven.
Daardoor vereischte — het nadeelig saldo der vlootuitbreiding buiten beschouwing gelaten — nog dekking een
som voor buitengewoon, welke voor de jaren 1912 tot en met
1918 te stellen was op f 294127 766 en voor 1919 op
f 66 919 000, dus tezamen f 361046 766. Tot dekking van
dit bedrag kon beschikt worden over het overschot der geldleening 1915, nl. f 1514 042, en de opbrengst der leeningen
1915, 1916 en 1917 van f 188103 331, dus in totaal
f 189 617 373. Er was derhalve nog te voorzien in een bedrag
van f 171 429 393.
In verband met de verhoudingen ter geldmarkt in begin
1919 mochten de verwachtingen omtrent het slagen van eene
leening niet hoog gespannen zijn, tenzij inschrijving begeerlijk werd gemaakt door een hoog rentetype, dan wel door een
koers van uitgifte aanzienlijk beneden pari. Naar het oordeel van deskundigen zou tegen een rente van 5 % met veel
moeite een leening tot een bedrag van f 100 millioen zijn
onder te brengen, maar stellig niet meer. Dit zou onvoldoende
zijn, doch een volgend beroep op de geldmarkt zou dan onder
nog zeer veel moeilijker omstandigheden moeten geschieden.
Weliswaar was de geldmarkt in Nederland destijds vrij
ruim, doch aanzienlijke bedragen wei-den in den vorm van
credieten op korten termijn of gemakkelijk te realiseeren
fondsen liquide gehouden en Wachtten op den vrede om
terstond aangewend te worden tot herstel van het productieproces. Voor niet-liquide staatsfondsen waren die gelden
niet te krijgen.
I n verband met dezen gang van zaken werd dus een sterke
vraag naar geld van particuliere zijde verwacht, zoodat het
niet twijfelachtig was dat de rentevoet zou stijgen. Bovendien stond in Nederland eene, hoogstwaarschijnlijk gedwongen, staatsleeninjr van f 400 millioen voor de deur,
terwijl bekend was, dat ook Indië spoedig aan de markt zou
moeten komen. E n ten overvloede doken steeds vaster vormen
aannemende berichten op omtrent plannen tot verleenen van
geldelijke hulp, door de neutrale staten, aan de centrale
mogendheden. De toenmalige koersnoteeringen der schuldbrieven van Indië in aanmerking genomen zou, bij een uitgifte van nieuwe obligatiën tegen of nabij den parikoers, de
Tentevoet van Ndeze laatste op 5 i tot 6 % gesteld moeten
worden.
Op grond van deze overwegingen werd door de Regeering
besloten tot uitgifte van de leening tegen een rente van 6 %.
Zij ging tot aanvaarding van dit type te gereeder over, omdat
daardoor de gelegenheid geopend werd om de leen ing a pari
of zelfs iets daarboven uit te geven en aldus,de mogelijkheid
van conversie in eene van lateer rentetype te vergrooten. De
koers werd gesteld op 10ü\ %, waardoor mogelijk werd om
bij een 6 % rentetype het vol nominaal bedrag der leening te
ontvangen; het door de hoogere koers verkregen bedrag van
f 900 000 zou voldoende zijn om de kosten van uitgifte te
(lekken. Het wetsontwerp, on 6 Juni 1919 tot wet verheven,
werd afgekondigd in Ind. St. 1919 n°. 327.
De uitgegeven schuldbewijzen zijn tegen nominale waarde
op 1 Juli van ieder jaar na 1919 tot een bedrag van ten
minste één veertigste van het geleende aflosbaar gesteld,
terwijl de leening tot 1 Juli 1924 niet voor conversie vatbaar
zal zijn. De aflosbare schuldbewijzen worden telken jare in
do maand Mei in Nederland 'kij loting aangewezen. De rente
is betaalbaar op halfjaarlijksene coupons, verschijnende
1 Januari en 1 Juli, en loopt niet verder dan tot den dag op
welken de schuldbewijzen aflosbaar zijn.
De inschrijving werd in Nederland bij. verschillende bankinstellingen te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage, en
hier fee lande ten kantore van Javasche Bank. Nederlandsche
Handelmaatschappij, Ned.-Indische Handelsbank en Ned.Indische Escompto Maatschappij en al hare vestigingen op
4 Juli 1919 opengesteld.
De inschrijvingen bedroegen in Nederland ruim f 69 millioen, in Indië ruim f 1G9 millioen.

f
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Gespecificeerd bedroegen de inschrijvingen hier te lande:
EuroChiIn- Vr. oosnoezen.
peanen.
landers. terlingen

van f 1000
, , 5 000
„ , 10 000
, 25 000

tot
„
„
„
en

f 1 000.
„ 5 000.
„ 10 000.
„ 25 000.
hooger.

248
915
688
986
1049

9
9
15
31
88

11
3
1
4
1

1
—
—
—

Totaal werd door elk dezer bevolkingsgroepen ingeschreven
voor de volgende bediagen:
-

door
.,,
,,
,,

Europeanen
Chineezen
inlanders
vreemde oosterlingen
Totaal

f 154 431000 (3S8G inschrijvers)
„ 14 S3G 200 ( 1 5 2
,,
)
,,
119 400 ( 2 0
,,
)
,,
4 600 ( 1
,,
)
f 169 392100

H e t gemiddelde bedrag der inschrijving per hoofd was dus
voor elke bevolking-groep:
Europeanen
f 39 740
Chineezen
.. 97600
Inlanders
„ 5 970
Vreemde oosterlingen
, 4G00
Hot bedrag der leening werd derhalve met ruim f 5 8 millioen overschreden. Toegewezen werd aan de inschrijvers in
Indië f 12S millioen, aan die in Nederland f 52 millioen.

Gebrek aan pas- en tcekenmunt. In een land als Nederlandsch-Indië, dat zich in snel tempo ontwikkelt, welks
buitenlandsch handelsverkeer in korten tijd aanmerkelijk in
omvang wint, zooals het binnenlandsch handelsverkeer aan
intensiteit, openbaart deze groei zich onder meer in een stijjyende behoefte aan kleinere betalingsmiddelen. Hoezeer dit
verschijnsel zich reeds thans, nu dit land nog eerst aan het
begin van het tijdvak zijner moderne ontwikkeling staat, laat
gelden, blijkt uit het volgende. I n de periode 1904 tot en met
1913 bedroegen de aanmuntingen voor Nederland en die voor
Nederlandsch-Indië van zilveren standpenningen en van pasm u n t (in millioen stuks):
Nederland.
15,1
141,3

Zilveren standpenningen
Pasmunt

Ned.-Indië.
49,8
308,5

Voor elk der jaren van de periode 1914 t / m 1918 waren
deze cijfers:
Nederland.

1914
1915
1916
1917
1918
Totaal in
1914/1918.

Zilveren
standpenningen.

Pasmunt.

15.7
14.2
5.—
—
—

36.4
24.9
40.7
39.—
40.—
322.3

50.—

Ned.-Indië.
Zilveren
standpenningen.

—
—
23
—

134.2
66.4
33.4
12.—
19.6

52.1

573.8

i

Handelingen der Staten-Generaal.

Pasmunt.

Bijlagen.
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Blijkens eene mededeeling in liet verslag van den president
der Javasche Bank over het boekjaar 1913/1914 werd sinds
1903, derhalve in een tijdvak van 11 jaar, een bedrag van
niet minder dan f 84 millioen aan grof zilver en pasmunt
door de •circulatie in Nederlandsch-Indië opgenomen. Vóór
het uil breken van den oorlog was dan ook eene voldoende
hoeveelheid zilvergeld hier te lande aanwezig, terwijl, mocht
de behoefte aan dit betaalmiddel stijgen, door aanmunting
in korten tijd over nieuwe munten kon worden beschikt.
Toen in de eerste dagen van den oorlog de vraag naar
zilvergeld plotseling zeer sterk werd, vloeide bijna f 12 millioeu uit de kassen der Javasche Bank door inwisseling tegen
bunkpapier. Ruim een maand later evenwel werd het omgekeerde waargenomen: de voorraad zilveren specie en pasmunt
der Javasche Bank begon te stijgen en bedroeg op 5 April
1915 weer f 29 millioen evenals op 4 ApriL 1914. Deze terugvloeiing uit het verkeer hield aan, zoodat de voorraad op
1 April 1916 zelfs f 33 millioen bedroeg.
Naarmate het den handel dezer kolonie evenwel gelukte,
zich aan de oorlogsomstandigheden aan te passen en andere
wegen te vinden, nam de behoefte aan betaalmiddelen weer
toe en in lipt boekjaar 1916/1917 vloeide een bedrag van
ongeveer f 10 millioen uit de kassen der Javasche Bank in
de circulatie af. I n het volgende boekjaar had verdere af->
vloeiing tot een bedrag van f 4 \ millioen plaats, zoodat de
voorraad bij de Javasche Bank op 31 Maart 1918 slechts f 19£
millioen bedroeg. Van het bedrag van f 24« millioen aan zilveren standpenningen en pasmunt, door de Indische Regeering voor de jaren 1916, 1917 en 1918 in Nederland besteld,
werd niet meer dan f 3 millioen afgeleverd.
Be afvloeiing zette zich voort: in begin Juli 1918 bevatten
de kassen der Javasche Bank nog f 11,7 millioen, zoodat de
toekomst met zorg tegemoet gezien werd. De opleving van
den handel nadat de wapenstilstand gesloten was, de zeer
hooge prijzen der meeste producten, het over het geheel veel
duurdere leven deden de behoefte aan kleinere betaalmiddelen sterker stijgen dan ooit tevoren. Ook de opkoop van
padi door de Regeering eischte een groot bedrag aan zilveren
standpenningen en pasmunt. Wel werden van 31 Maart 1919
tot eind Januari 1920 uit Nederland ontvangen een bedrag
van f 4 millioen aan guldens, een van f4 millioen aan halve
guldens en een van f 1 millioen aan rijksdaalders, doch de
afvloeiing uit de kassen der Javasche Bank in de circulatie
was dermate sterk, dat de voorraad, die reeds tot f 1.0 millioen geslonken was, in genoemde periode terugliep tot f2,7
millioen. Ongetwijfeld heeft de gewoonte van het gros der
inlanders om, instede van hun overtollige geld naar een bank
te brengen, het in geïmproviseerde bewaarplaatsen te verbergen, in niet geringe mate tot dit resultaat bijgedragen.
Uit den aard der zaak was het niet mogelijk, in de behoefte
aan betalingsmiddelen voor het binnenlandsch verkeer voldoende tegemoet te komen door bankpapier van f 5 , f 10 en
f 25. Deze biljetten werden bij den opkoop van producten
grif in betaling aangenomen, doch de vraag was zoo groot,
dat de voorraad ervan onvoldoende dreigde te worden. De
directie der Javasche Bank besloot daarom, reservebiljetten
van f 20 (Jav. Ct. van 8 eu 12 Aug. 1919), van f 30 (Jav. Ct.
5 en 9 Sept. 1919) en van f40 (Jav. Ct. 19 en 22 Aug. 1919)
in omloop te brengen. I n de vijf laatste maanden van 1919
werd aldus voor een bedrag van f 50 millioen aan nieuw bankpapicr in omloop gebracht. De totale bankbiljettencirculatie,
die op 31 Maart 1919 f 2.10 millioen bedroeg, steeg tot f 256
millioen op 2 Augustus 1919 en tot f 310 millioen op 31
Januari 1920.
Aan de behoefte aan kleinere betalingsmiddelen werd kierdoor ecl^er slechts voor een deel tegemoet gekomen. Bij gebrek aan een eigen muntinrichting mocht Indië op aanmunting vun voldoende zilvergeld niet rekenen. In October 1917
•werd de Regeering door de directie der Javasche Bank op
het dreigende gevaar gewezen. De toestand, ontstaan door
liet uitblijven van zendingen uit Nederland en de gelijktij<lige stijging van de behoefte aan zilveren standpenningen
en pasmunt, liep gevaar aanmerkelijk te verergeren als gevolg van de stijging van den zilverprijs, waardoor omsmelting
van onze zilveren munten waarschijnlijk dreigde te worden.
In de Straits Settlements, waar de verstoorde verhoudingen
reeds geleid hadden tot waardeering van den zilveren dollar
boven zijne wettelijk vastgestelde waarde en waar men dien-
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tengevolge zijn toevlucht had moeten nemen tot maatregelen
tegen liet in omloop brengen van de zilveren standaardmunt,
was gebleken, dat een dergelijke toestand tenslotte al liet
zilvergeld, zelfs de pasmunt, uit de circulatie doet verdwijnen.
Teneinde de gevaren, die uit dezen loop van zaken iconden
ontstaan, te ondervangen, was liet noodig, een nieuw circulatieitiiddel te scheppen, in dit geval dus een circulatiemiddel dat de plaats zou innemen van onze zilveren standpeniiing.ii, hetgeen mogelijk zou zijn door uitgifte van papieren geld in coupures van f2,60 en f 1, waaraan de hoedanigheid van wettig betaalmiddel toegekend zou worden.
Deze uitgifte kon op tweeërlei wijze gesciiieden: in bankpapier, uit te geven door do Javasche Bank, dan wel in door
liet Gouvernement te creëeren muntpapier. Mocht tot het
eerste besloten worden, zoo zou daarvoor eene wijziging noodig
(Zijn van het octrooi der Javasche Bank, dat uitgifte van
biljetten voor kleinere bedragen dan f 5 verbiedt. Doch bovendien zou de bank ontheven moeten worden van de verplichting
om hare bankbiljetten steeds in wettig betaalmiddel, en, voorzooverre baar eigen biljetten deze hoedanigheid bezitten, in
andere wettige betaalmiddelen dan die eigen biljetten uit
te betalen. Anders toch zouden de zilveronttrekkingen ongestoord voortgang kunnen hebben en het door de Bank uit
te geven kleine papier waarschijnlijk weer even snel tot haar
terugkeeren. Ontheffing van die betalingsplicht leek dermate
onwenscheiijk, dat geen andere uitweg overbleef dan dat bet
voor het binnenlandsch verkeer benoodigde kleine papiergeld door de lïegeering uitgegeven werd.
Punt van overweging maakte uit de vraag, of de uitgifte
gedekt dan wel ongedekt had te geschieden, d.w.z.: of bedoeld papier in bet algemeen ere die t van Nederlandsch-Indië
zoodanig onvoldoende dekking vinden zou, dat noodzakelijk
geacht moest worden, daaraan bovendien een zakelij ken waarborg te verbinden. Tenslotte werd tot ongedekte uitgifte besloten.
Daar de verbinding met Nederland nagenoeg verbroken
was. werd de bestelling, door tusschenkomst van de Javasche
Bank, bij de American Banknote Coinpany te New-York
geplaatst. De voorbereiding — onderhandelingen, die vertraging ondervonden door de omstandigheid dat Amerika aan
den oorlog deel was gaan nemen, het ontwerpen van de modellen, enz. — eischte intusschen geruimen tijd, evenals de vervaardiging-zelve van de eerste T millioen stuks (f 5 millioen
van f 1 en f 5 millioen van f2,50) en, vervolgens, het vervoer
naar Indië.
I n Juli 1919 kwamen deze eerste muntbiljetten hier te
lande aan. Zij werden onmiddellijk gretig in het verkeer opgenomen. Eind November 1919 waren ze alle in omloop gebracht. Bij Ord. van 10 J a n . 1920 (Ind. St. n°. 8) werd dan
ook het minimum bedrag voor de in omloop te brengen muntbiljetten, dat bij Ord. van 18 Juli 1919 (Ind. St, n°. 40S) op
f 10 millioen gesteld was, tot f GO millioen verhoogd, terwijl
tevens besloten werd muntbiljetten van f 0,50 in omloop te
brengen. Deze laatste waren hier te lande vervaardigd.
Als hulpmiddel in het binnenlandsch betalingsverkeer spelen deze muntbiljetten zonder twijfel een rol van beteekenis.
Intusschen mag niet uit het oog verloren worden, dat de
uitgifte een noodmaatregel is en zoo spoedig mogelijk de
papieren kleinere betalingsmiddelen door zilveren' vervangen
belmoren te worden. Bij art. 10 der Ord. van 18 Juli 1919 is
dan ook bepaald, dat ..tot de intrekking der muntbiljetten zoo
spoedig mogelijk (moet) worden overgegaan, wanneer voldoende zilvergeld daarvoor aanwezig i s " .
Particuliere landerijen. De gedurende het jaar 1919 tot
het domein van den Lande teruggebrachte particuliere landerijen in de residentie Batavia beslaan eene totale oppervlakte van ongeveer 224 389 bouw. Aan koopsommen werd
betaald f 18 802 000. aan bijkomende kosten f 1540,50, zoodat
in totaal besteed werd f 18 863 540,50.
Het zielental der bevolking van deze landerijen bedroeg,
naar schatting, 282 386.
Verkoop van bet erfelijk individueel bozilsrecht op gronden
aan inlanders had plaats op het land Kagoenan Eemang,
waar 172 houw met erfelijk individueel bezitsrecht werden
verkocht voor f5055.24. Elders moest met de uitgifte gewacht worden tot na afloop van de landrentemetingen.
Ten aanzien van het voormalige land Serpong werd de

voorgenomen uitgifte van do door de vorige eigenares als
te h arer vrije beschikking beschouwde sawah's (z.g. kongsiesawah's) aan de inlandsche gebruikers vertraagd, doordat
deze beweerden de bedoelde gronden in erfpacht (na den overgang dus in erfelijk individueel bezit) te bezitten. Van bestuurswege ingestelde pogingen om door het stellen van
uiterst milde voorwaarden voor den afstand aan de occupanten
dezen te bewegen, het vrije beschikkingsrecht van het Land
over de gronden te erkennen, faalden. De beslissing terzake
van den landraad te Tangerang werd ingeroepen.
Ingediend werden vijf verzoekschriften tot afstand met het
recht van erfpacht van gronden gelegen in de landen Tjibinong Oost-Nanggewer (615 bouw), Paroeng Pandjang (500
bouw), Semplak (1700 bouw) en Tjililitan (312 bouw).
Wat betreft de gebouwen en inrichtingen, machinerieën,
aanplantingen en producten, welke landseigendom geworden
zijn, tot dusverre zijn slechts die gebouwen en inrichtingen
verkocht, welke voor geenerlei Landsdoeleinden konden worden bestemd, minder dan f 1000 waarde vertegenwoordigden,
en in zoodanigen toestand verkeerden, dat zij slechts voor
afbraak in aanmerking kwamen.
Door de Regeering werd machtiging verleend tot wederverkoop aan de voormalige eigenares van de rijstpelleiïj
met bijbehoorende gebouwen en terrein te Pamanoekan voor
f200 000.
Van de op de voormalige landerijen aanwezige gebouwen
wordt overigens zooveel mogelijk gebruik gemaakt ten bate
van ' s L a n d s dienst, o. a. voor woningen van bestuursambtenaren, pasanggrahan, zoutpakimis, postkantoor, terwijl ook
een paar landhuizen zijn of werden ingericht voor Landsopvoedingsgesticht.
Op het tot het landsdomein teruggebrachte gedeelte der
Pamanoekan- en Tjiasemlanden zullen vermoedelijk onder het
beheer van het Boschwezen worden gebracht: 26277 bouw
hydrologische bosschen, 3000 bouw djatibosschen, 9840 bouw
wildhoutbosschen en 8652 bouw api api-bosschen.
De landrente is ingevoerd op alle landen, die in het jaar
1918 tot het Landsdomein zijn teruggekeerd.
Op de in 1919 overgegane landerijen werd evenals in het
voorafgegane jaar de aanslag voorbereid onder rechtstreeksche
leiding van een daartoe aangewezen controleur ter beschikking door drie adjunct-controleurs en 15 mantri's.
De voorbereiding van den aanslag in de landrente op het
tot het Landsdomein teruggebrachte gedeelte der Pamanoekan- en Tjiasemlanden geschiedt onder leiding van den controleur van Soebang, door zes adjunct-controleurs en 40 mantri's, welke voor genoemde werkzaamheden voor den duur van
negen maanden tijdelijk zijn aangesteld.
De totale aanslag op de landen waar de landrente Teeds
is ingevoerd bedraagt f 259 312.35, waarvan wegens misgewas
of onbepiant blijven f713,13 moet worden afgeschreven en
f 80 305,42 op ultimo December nog niet was aangezuiverd.
>\"a aftrek van S % coilecteloon is in 1919 aan deze belasting
netto f 164 950,30 ontvangen.
Do groote achterstand is een gevolg van de omstandigheid,
dat de inlandsche bestuursambtenaren, voor wie dit werk
toch al nieuw is, door werkzaamheden, verband houdende met
de voedselvoorziening, aan de inning van deze belasting niet
de noodige aandacht hebben kunnen schenken, terwijl van
de meeste der vóór 1919 teruggekochte landen de volledige
aanslag eerst tegen het eind van het jaar gereed kon zijn.
Een groot deel van dien achterstand is echter in de eerste
maanden van het loopende jaar nog binnen gekomen.
De totale aanslag in het hoofdgeld* in 1919 bedraagt
f Só 361,80, waarvan f9456,42 op ultimo December nog niet
was betaald. De netto-ontvangsten na aftrek van 8 % collecteloon bedroegen in totaal f69 835.70.
In verband met de vele beslommeringen, verbonden aan
de terugbrenging van de particuliere landerijen tot het
Landsdomein, kon aan de economische ontwikkeling slechts
het allernoodigste worden gedaan.
De verbetering van wegen en bruggen werd na den overgang der landen zooveel mogelijk dadelijk ter hand genomen,
waarbij gebruik werd gemaakt van den arbeid der heerendienstplichtigen die niet wensehen af te koopen.
De verbeteringen bestonden hierin dat de bestaande wegen
in onverharden staat behoorlijk begaanbaar werden gemaakt,
terwijl uit van Landswege beschikbaar gestelde fondsen de
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kosten van aanleg en herstelling van kleine bruggen werden
bestreden.
Het onderhoud van de op liet gewestelijk wegenplan voorkomende doorgaande verbindingswegen zal door den gewesteilijken raad en dat der desawegen door de nieuw gevormde
inlandsche gemeenten moeten geschieden.
Van den overgang van een land wordt steeds dadelijk
mededeeling gedaan aan het hoofd van den dienst der bevloeiingswerken voor het gewest Batavia, ten einde dezen in
de gelegenheid te stellen om onmiddellijk over te gaan tot
het aanbrengen of voorbereiden van de noodige verbeteringen.
Volgens van genoemd diensthoofd ontvangen opgaaf is
door herstelling van dammen, sluizen en dijken en verbeteringen en verruiming van aanvoerleidingen, de voorheen
vaak onderbroken bevloeiing verzekerd van + 2970 bouw
op do voormalige landerijen. Voorts werden ter beteugeling
van de jaarlijksche overstroomingen de bestaande bedijkingen
van de Tjidoerian op het land Pasilian Kresek versterkt.
Door voornoemden tak van dienst is in totaal voor een en
ander uitgegeven ± f 74 5Ö0.
De groote werken zijn uitgevoerd in vrijen arbeid, terwijl
bij de kleine gebruik is gemaakt vau de medewerking der
belanghebbende sawahbezitters.
Omtrent andere maatregelen is mede te deelen dat te Tjibinong (Paroeng Pandjang), met behulp van door de afdeelingsbank te Buitenzorg aan de belanghebbende inlandsche
gemeenten verstrekte fondsen pasars zijn ingericht en in
1919 geopend. Voor de betrokken gemeenten bleken zij al
dadelijk goede inkomsten op te brengen.
De desavorming is in 1919 tot stand gekomen op de volgende landen: Paroeng Pandjang 10, Tjililitan en Tjampedakwetan 3, Semplak 9, Kampong Asem en Tjantigi 3,
Serpong 12, Longkong Goedang 1, Longkong Oost 1 en,
Pasilian Kresek 32 desa's.
Bij de besprekingen met de bevolking nopens de vasi:stelling van de desagrenzen werd zij tevens gehoord over de
inrichting der desa, in de eerste plaats omtrent samenstelling
en bezoldiging van het desabestuur. Dit bestaat uit het desahoofd met den desaschrijver en zooveel pentjalangs of marinjoe's als er zelfstandige gehuchten bestaan, den amil (desageestelijke) en, waar noodig met het oog op het bevloeiingswezen, een of meer oeloe-oeloe's.
Behalve de 8 % collecteloon voor de door hen geïnde
belastingen is aan de desahoofden een vaste maandelijksche
bezoldiging toegekend, afwisselend tusschen f 10 en f 2 0
'smaands. Voorts genieten zij bij-inkomsten uit verschillende
bijdragen van de bevolking volgens de bestaande gebruiken
o. a. bij verkoop van onroerende goederen en vee, bij slachten
van vee, bij de afgifte van reispassen of identiteitsbewijzen,
enz.
Van de vorming van ambtsvelden is, waar deze instelling
zich niet bij do bestaande toestanden en opvattingen deibevolking aanpast, voorshands afgezien. Daarentegen wordt
ernaar gestreefd, waar mogelijk van de ter vrije beschikking
van den lando gekomen bouwvelden (z.g. kongsieveldtn) of
gronden gedeelten aan de inlandsche gemeenten af te staan,
teneinde uit de opbrengst o. m. den desabesturen inkomsten
te verscnaffen.
De desadiensten bestaan in het onderhoud van de desawegen door alle werkbare mannen, en in het onderhoud van
tertiaire leidingen en het doen van herstellingen aan beistaande, doch verwaarloosde watenverken door de sawahbezitters. I n voorbereiding is eene regeling van de desasawahdiensten.
De bij de bespreking aangaande de desavorming getroffen
desaregelingen werden ingeschreven ir de registers van desabeslissingen, waarvan afschriften ter goedkeuring aan den
resident werden aangeboden.
Bij de samenstelling van de desa's wordt tevens ter hand
genomen de vorming van desakassen. teneinde daaruit de
bezoldiging van het desabestuur en andere uitgaven ten behoeve van die gemeenten te kunnen bestrijden.
De aan de desakassen te verschaffen middelen zijn:
1. de desabelasting tot een maximum van f2,25 (vormende met het hoofdgeld ad f 2,65 een bedrag van ten hoogste
f 5 's jaars), waartoe de hoofdgeldplichtigen zich verbinden;
2. de opbrengst van aan de gemeente door den resident
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toegewezen ter vrije beschikking van den lando gekomen
gronden;
3. de exploitatie van desa-pasars.
De tijdsomstandigheden hebben ertoe bijgedragen, dat aan
den inlandschen landbouw de noodige aandacht is geschonken. Door de inlandsche ambtenaren werd de bevolking aangespoord om tijdig do sawa lis te bewerken en de teelt van
andere voedingsgewassen te bevorderen.
De hooge prijzen van de polowidjogewassen waren mede
oorzaak, dat allerwegen de aanplant vau die gewaden op de
droge gronden werd ter hand genomen. Deze aanplantingen
hebben in 1919 dan ook eene enorme uitbreiding ondergaan.
I n het belang van de verbetering der vruchtencultuur is
in verslagjaar een ambtenaar van den voorlichtingsdienst
van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel
werkzaam geweest in Soedimara, terwijl voor de bevordering
van een verbeterde cultuurwijze van veldgewassen te MeesterCornelis een landbouwleeraar werkzaam is.
Over het algemeen zijn de onderdistricten in Oud-Batavia
te uitgestrekt, hetgeen voor een zuiver particulier landerijengebied, waar het inlandsche bestuur weinig rechtstreeksche
bemoeienis met bevolkingsaangelegenheden heeft, geen bezwaar opleverde, doch bij de terugbrenging van particuliere
landerijen blijkt meer en meer dat de grenzen dier onderdistricten moeilijk gehandhaafd kunnen blijven.
Ten einde te vermijden dat telkens na de terugbrenging
van een of meer landen in eenig ressort op zich zelf
staande voorstellen tot hervorming der onderdistrictsindeeling
moeten worden ingediend, zonder dat rekening wordt gehouden met later bij den terugkoop van aangrenzende landen
noodig blijkende nadere wijzigingen in de administratieve
indeeiing, zal thans reeds een schema voor algemeene organisatie van de indeeling in districten en onderdistricten der
ïesidentie Batavia worden voorbereid.
Bestaat dat schema eenmaal, dan zal, zoodra door den
terugkoop van landerijen in eenig ressort de noodzakelijkheid
van het in het leven roepen van een nieuw onderdistrict is
gebleken, daartoe kunnen worden overgegaan.
Bij het thans reeds groot incompleet van het inlandsch
bestuurscorps in de residentie zal de noodige aanvulling van
dat corps met daarvoor geschikte krachten niet gemakkelijk
vallen.
In het belang van eene richtige afwikkeling van die werkzaamheden is het daarom een gebiedende noodzakelijkheid,
de hand te leggen op inlandsche bestuursambtenaren uit de
gouvernementslanden.
De ingenomenheid van de bevolking met de terugbrenging
van de particuliere landerijen tot het Landsdomein, welke
in het bijzonder betrof de meerdere vrijheid, die werd gevoeld
ten opzichte van de beschikking over den grond en de daarop
geplante gewassen, zoomede over den eigen tijd in verband
met de afschaffing der heffingen en van de heerendiensten,
kwam bij herhaling tot uiting bij de besprekingen in de desa,
waarbij hare rechten en verplichtingen werden uiteengezet.
De hoofdgeldbelasting, welke in de plaats van genoemde
diensten trad, was steeds veel geringer dan de tevoren gevorderde afkoop.
De bij GOUT. Bt. 17 Juni 1915 n ü . 14 ingestelde Commissie
voor de bepaling van de waarde van het tot het Landsdomein
terug te brengen gedeelte van de in de afdeeling Krawang
der residentie Batavia gelegen Pamanoekan- en Tjiasemlanden kwam.in 1918 met hare werkzaamheden gereed. Bij Ord.
in Ind. St. 1918 n°. 236 werden toen overeenkomstig het
advies van genoemde commissie, de te onteigenen gedeelten
aangewezen, waarna onderhandelingen met do eigenaresse der
landen geopend werden.
Deze betroffen eene uitgestrektheid van 203 314 bouw, d. i.
meer dan tweederden van de totale oppervlakte «Ier landen,
die 300 028 bouw bedroeg. Overeengekomen werd dat, behoudens de goedkeuring van den begrootingswetgever, de
koopsom f 17 millioen bedragen zou.
Met het oog hierop werd bij den Volksraad eene aanvullingsbegrooting voor het jaar 1919 aanhangig gemaakt ten behoeve van den aankoop van de aangewezen gedeelten der
Pamanoekan- en Tjiasemlanden. Genoemd College nam het
voorstel in zijne vergadering van 1919 zonder hoofdelijke
stemming aan. Nadat ook het Opperbestuur telegrafisch
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medegedeeld had, tegen aankoop van de bewuste gedeelten
tegen de som van f 17 millioen geen bezwaar te hebben,
verd overgegaan tot voorbereiding van de overschrijving van
die gedeelten in de openbare registers ten name van den
Lande, welke op 29 December 1919 geschiedde.
Van de nog niet ontgonnen gronden zullen ongeveer
18Ü0U houw in sawahs omgezet kunnen worden. Bebalve
dezo oppervlakte werd nog een van 15 000 bouw droge gronden voor uitbreiding van den landbouw der bevolking gereserveerd.
Van de landerijen beoosten de Tjimanoek werden in 1919
vier, gelegen in de residentie Semarang, teruggekocht voor
een bedrag van f 3 1 8 0 000. De oppervlakte bedraagt ongeveer 14 200 bouws en het zielental 22 000.
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arbeidsmarkt eene onvoldoende hoeveelheid ontwikkelde
arbeidskracht beschikbaar stelt, aanvulling uit Europa noodzakelijk is. De ginds aangeworven ambtenaren zijn echter
niet bereid, de omgeving waarin ze geboren werden, waaraan
ze zich geheel leerden aanpassen en die hun alle voordeele»
van een hoog-ontwikkeld westersch cultuurleven biedt, te
verlaten voor een veel jarig verblijf in deze gewesten, tenzij
eene vergoeding in den vorm van een ruim inkomen gewaarborgd wordt. Voorzoover het de hoogere betrekkingen betreft, die hooge eischen stellen aan doorzicht en kennis, doch
welker aantal overigens gering is, oefenen die ruime bezoldigingen een weinig voelbaren druk op 's Lands schatkist
uit. De in aantal ver overwegende middelbare betrekkingen
evenwel — dat zijn de betrekkingen voor welke ook de
Indische arbeidsmarkt werkkrachten biedt, maar te weinige
Personeel" en bezoldigingsvraagstuk. Op de vrije arbeids- dan dat zonder aanvulling uit Europa alle, of ook maar een
markt, waar zoowel het Gouvernement als de particuliere voldoend aantal plaatsen bezet zouden kunnen worden —
bedrijven zich van ontwikkelde arbeidskracht hebben te voor- zijn voor het ontstaan van het bezoldigingsprobleem vooral
zien, zijn het uit den aard der zaak deze laatsten die in verantwoordelijk. Voor deze betrekkingen toch zijn onder
de gunstigste omstandigheden verkeeren. In verhouding tot den drang der omstandigheden als maatstaf van bezoldiging
het groote aantal werkkrachten dat het Land behoeft is ook van de ter Indische arbeidsmarkt aangeworven werkdat dergenen die elk dier bedrijven noodig heeft, slechts krachten, genomen de salarissen der ambtenaren die in
gering. Hun begrootingsposten voor bezoldiging van arbeids- Europa geworven en herwaarts uitgezonden zijn. De waardekrachteu kunnen daardoor veelal elastischer zijn; m. a. w. productie dezer koloniale samenleving is evenwel, vergezij kunnen meer betalen dan het Gouvernement en daardoor leken bij die van West-Europa, per hoofd der bevolking nog
ruimer keuze doen. Een particulier bedrijf staat en valt dik- gering, en in verband hiermee zouden de salarissen feitelijk
wijls met de mogelijkheid, zich van een of meer onontbeer- behooren te blijven beneden het standaard-inkomen, ginds
lijke speciaal opgeleide werkkrachten te voorzien en kan zich voor overeenkomstige betrekkingen uitgekeerd. Zij zijn er
hiervoor hooge uitgaven getroosten indien zulks onvermijde- integendeel ver boven en overtreffen de bezoldigingen in
lijk blijkt. Het gevolg is, dat in deze koloniale samenleving Europa met het bedrag dat noodig is om ginds opgeleide
met haar veel te gering aanbod van geschoolde en intellec- werkkrachten do bezwaren van het afscheid van familie
tueele arbeidskrachten 'sLands dienst te lijden heeft onder en kennissen en gemis van het eigen milieu te doen voorbijeen tekort aan personeel, dat te ernstiger is naarmate het zien.
bedrijfsleven grooter levendigheid vertoont.
Het behoeft geen betoog dat, werden de aan uit Europa
E r is nu eenmaal een onvoldoende hoeveelheid ontwikkelde uitgezonden ambtenaren toegekende salarissen als normaalarbeidskrachten op de Indische arbeidsmarkt beschikbaar, bezoldigingen beschouwd en dus ook in de toekomst als regel
en verhoo^in" 1 van de bezoldigingen door de oouvernements- uitgekeerd aan hen die hier opgeleid en ter Indische arbeidsdiensten heeft onmiddellijk verhooging van de loonen in de markt aangeworven werden, 's Lands budget tenslotte onder
particuliere bedrijven tot gevolg.
dezen post zou bezwijken. En het was te verwachten dat,
Toch blijft het tekort bestaan. Naast eene steeds zich uit- naarmate het tempo der economische ontwikkeling dezer
breidende opleiding hier te lande is aanwerving van ontwik- kolonie versneld zou worden, de gevaren der totdusyer gekeld personeel in Europa, geregelde import vani arbeids- voerde bezoldigingspolitiek met stijgende duidelijkheid aan
kracht het eenige middel dat valt toe te passen Weliswaar den dag zouden treden. De verhouding tusschen de uitgaven
is te verwachten — en dit blijkt in de practijk dan ook het voor wedden en de totale uitgaven werd dan ook in den loop
„eval _ dat dit personeel gedeeltelijk door de particuliere der laatste tientallen van jaren doorloopend ongunstiger en
bedrijven opgezogen wordt, doch in elk geval draagt het mid- steeds meer bleek noodzakelijk dat een systematisch onderzoek naar de maatregelen ter afwending van het dreigend
del bij tot verzadiging van de Indische arbeidsmarkt.
Ondanks het bij sommige takken van gouvernementsdienst onheil zou worden ingesteld.
werkelijk nijpend' tekort aan personeel, stelt de Regeermg
Zuivere afbakening van een consequent te volgen koers
zich dan ook op het standpunt, dat overgang van gouverne- bleek temeer wenschelijk, doordat de practijk van het noodmentsambtenaren in dienst van particuliere bedrijven ol gedwongen aanvaarde stelsel der gedeeltelijke salarisherzielocale ressorten als regel niet belemmerd mag worden, tenzij ningen niet alleen de oplossing van het bezoldigingsprobleem
het algemeen belang zeer ernstig dreigt te worden geschaad. niet bracht, doordat elke verbetering een of meer volgende
De beTangen, welke door de locale raden behartigd worden
onvermijdelijk bleek te maken, doch bovendien dreigde te
vormen Trouwens een meer of minder belangrijk onderdeel •zullen voeren tot eene onrustbarende stijgmar van de uitvan dat algemeen belang. Daar staat tegenover, dat het Lrou- gaven. Werden in een tak van dienst, in welken het tekort
verneme.it zich niet kan laten dringen m de positie van den meer dan elders voelbaar was, de bezoldigingen verbeterd,
werkgever die personeel aanwerft en zich dit ontnomen ziet zoo bleef de ontdekking van een wanverhouding tusschen de
l o r ^ - g a n e n die met behulp van .door ^ e n werkgever-zelf herziene salarissen en die van een andere catagorie landsverstrekte fondsen honger bezoldigingen aIs lokmiddel toe- dienaren zelden uit. I n het algemeen werd de ervaring opgeMffttn. Met het oog hierop werd het denkbeeld in over- daan, dat geen gedeeltelijke herziening mogelijk is, die niet
weging genomen, den localen raden het noodige personeel andere herzieningen onvermijdelijk maakt.
,
rS oouvernementswege te 1 een en ; of afdoende ondervanging
De behoefte aan een wel- doordacht stelsel van hezoldurinjr
van de moeilijkheden hiervan ware te verwachten, is nog de deed de Eegeering in 1918 besluiten tot.instelling yan de
v r W Wel zoude daardoor te voorkomen zijn dat locale commissie tot overweging van een Indisch bezoldigingsraden personeel van hooge opleiding belasten met een taak stelsel in welke vertegenwoordigers van zooveel mogelijk
die evengoed door personeel van lager opleiding verricht kan alle belangrijke categorieën van burgerlijke landsdienaren
zitting kregen.
,
W
°fn e elk eeval — ten aanzien van ambtenaren, wier opleiNa een breed opgezette studie van het vraagstuk nam de
d i S S e e l of 'voor een deel op 's Lands kosten plaats had
commissie op 12 Juni 1919 in behandeling een aantal door
T h e t niet meer dan billijk te noemen dat van dezen bij
haren voorzitter ontworpen „hoofdbeginselen voor het uit
a.nvaardin ™vTn de studie, geëischt wordt dat z.j zich zullen
te brengen rapport' .
,
, ,
,
E i
het Gouvernement een b e p a a d . aantal jaren te
De strekking van dit belangrijk ontwerp komt op het voln W n Eene daartoe strekkende regeling is in voorbereiding.
Me?'het personeelvraagstuk staat dat der bezoldigingen in gen de neer.
Onderscheid werd gemaakt tusschen:
^ H T e i ^ o T w i r d er reeds op gewezen, dat waar de Indische
a. ,,Europeesche betrekkingen", nl. die betrekkingen
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welke geheel of nagenoeg geheel worden vervuld door personen die in Nederland zijn opgeleid, daar worden aange~
worven en daarna naar Indië worden uitgezonden;
b. „Gemengde betrekkingen", nl. die betrekkingen welke
worden vervuld zoowel door personen als bedoeld onder a als
door personen in Indië opgeleid en aangenomen;
c. ,,Indische betrekkingen", nl. die betrekkingen welke
geheel of nagenoeg geheel worden vervuld door personen die
in Indië zijn opgeleid en voor welke geen uitzending plaats

heeft.

De Europeesche betrekkingen moeten noodzakelijk abnormaal worden bezoldigd. Voor abnormale bezoldiging van de
Indische betrekkingen bestaat geenerlei aanleiding" en het
is gewenscht daarvoor bezoldigingen vast te stellen in juiste
verhouding tot het volksinkomen, d.i. naar Indische maatstaf. Als regel is dit dan ook het geval; de bezoldiging geschiedt in overeenstemming met de geringe levensbehoeften
der inlandsche bevolking. H e t zijn de gemengde betrekkingen die het vraagstuk van het Indische bezoldigingsstelsel
oproepen.
Ten einde tot zuiver inzicht te komen, is noodzakelijk, dat
de abnormale bezoldiging van de Europeesche betrekkingen
openlijk als abnormaal, maar onvermijdelijk en daarom
rationeel, wordt erkend. Die erkenning toch houdt in, dat
het onredelijk is, stelselmatig en onder alle omstandigheden
vergelijkingen met deze bezoldigingen, op grond van opleiding en dienstverrichting, te maken.
Ofschoon te voorzien is dat binnen afzienbaren tijd alle
Europeesche betrekkingen zullen overgaan naar de groep der
gemengde betrekkingen — doordat Nederland niet in staat
zal zijn, aan de in verband met Indië's snelle ontwikkeling
stijgende behoefte aan personeel te voldoen en door een daarmee hand aan hand gaande toeneming van de gelegenheid
tot genieten van de opleiding hier te lande — zal het nog
geruimen tijd duren eer de thans Europeesche en gemengde
betrekkingen geheel vervuld kunnen worden door inheemsen
personeel. Gemengde betrekkingen zullen nog geruimen tijd
blijven bestaan. Blijft voor deze betrekkingen bet stelsel van
abnormale bezoldigingen gehandhaafd, zoo zal de last voor
' s L a n d s schatkist, zoowel door toeneming van het aantal
ambtenaren als door verhooging per hoofd, ten slotte te
zwaar worden.
.
Voor zuiver Indische betrekkingen hebben de bezoldigmgen het normale peil reeds overschreden. I n geen land ter
wereld, en allerminst in een land met een per hoofd der bevolking nog geringe maatschappelijke productie, zooals
Nederlandsch-Indië, kan de schatkist een dergelijken last
duurzaam dragen.
Naast de erkenning van de onvermijdelijkheid der abnormale bezoldiging van de Europeesche betrekkingen, is
noodzakelijk vaststelling van normale Indische bezoldigingscategorieën, die gegrond behooren te zijn op de draagkracht
der groote massa der bevolking, derhalve verband kouden
met den omvang der waardeproductie per hoofd. Hierbij zal
zijn uit te gaan van de thans geldende bezoldigingen voor de
Indische betrekkingen. Het aanbod van geschoolde arbeidskrachten, van den ambachtsman af tot den hoogst geschoolden hoofdarbeider toe, blijft hier te lande echter ver bij de
vraag ten achter en is niet voor plotselinge, belangrijke vermeerdering vatbaar. Daar bij een vrije arbeidsmarkt het
minimumloon bepaald wordt door de wet van vraag en aanbod, moet dit tekort, indien niet ingegrepen wordt, tot een
crisis leiden. Om deze te voorkomen is in de eerste plaats
noodzakelijk eene spoedige en zeer belangrijke uitbreiding
van de opleiding hier te lande voor alle betrekkingen dje in
eenigszins grooten getale personeel vereischen. Toch zal deze
maatregel eerst na verloop van betrekkelijk langen tijd resultaten van beteekenis kunnen hebben, zoodat een neriode van
overgang zal worden doorgemaakt, in welke het land zich
door dwang op de arbeidsmarkt de noodige arbeidskrachten
moet verzekeren. Met een geheel vrije arbeidsmarkt toch zal
de beschikking over een voldoend aantal werkkrachten in elk
geval uitgesloten zijn.
Dit stelsel van dwang ware het best in verband te brengen
met opleiding van landswege. in dien zin dat tegenover opleidincr op landskosten de verplichting wordt opgelegd van
een tienjarigen dienstplicht ten opzichte van het Land. Voor
Handelingen der Staten-Generaal.
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den ambtenaar behoort dan de gelegenheid te bestaan om na
die tien jaren een aantrekkelijken werkkring te bereiken,
die in staat is, hem te boeien. Langs dezen weg zal de vorming van een intellectueel proletariaat voorkomen worden.
Zij die verplicht zijn het land te dienen en hunnerzijds
het recht hebben op plaatsing, worden dan aangesteld op de
normale Indische bezoldiging. Voorzoover op deze wijze niet
alle plaatsen bezet worden, worde getracht, uit de vrije
arbeidsmarkt krachten aan te trekken die dan eveneens op
de normale Indische bezoldiging tewerk worden gesteld.
Blijven dan nog plaatsen onbezet, zoo dient uitzending
uit Europa te worden aangevraagd van personeer; dat dan
abnormaal bezoldigd wordt naar de eischen van de vrije
arbeidsmarkt.
Deze abnormale bezoldiging kan gedacht worden te ontstaau door toeslag op de normale Indische bezoldiging, een
tropentoelage, die kan worden uitgedrukt in een vast percentage der normale Indische bezoldiging, b.v. 100 procent.
Overigens lijkt aantrekkelijker en meer bevorderlijk voor een
goede werving, het dienstverband der ambtenaren op abnormale bezoldiging losser te maken, het b.v. voor niet langer
dan zes jaar te doen aangaan, met verlenging van jaar tot
jaar. Buitenlandsch verlof wordt alleen verleend, indien
tevoren een nieuw dienstverband wordt aangegaan. Ter
bekostiging van pensioen en buitenlandsch verlof wordt een
bepaald percentage der abnormale bezoldiging (30 procent)
daarboven gereserveerd. Dit gereserveerde bedrag wordt den
ambtenaar na afloop van het dienstverband beschikbaar
gesteld.
De voorzitter der commissie wees er tenslotte op, dat dit
door hem ontworpen bezoldigingsstelsel de ambtenaren noch
naar landaard, noch naar geboorteland, noch naar afkomst
of plaats van opleiding onderscheidde, maar dat bij invoering ervan voor gelijke dienstverrichtingen niet steeds hetzelfde loon zou worden uitgekeerd.
I n bovenbedoelde vergadering der bezoldigingscommissie,
die van 12 J u n i , werd dit program van beginselen evenwel
verworpen. Met name het beginsel van toekenning van
tropentoelagen en het daarmee in nauw verband staand denkbeeld van een tienjarigen dienstplicht vonden zeer ernstige
tegenkanting. Daar de voorzitter juist dit als het meest essentieele van geheel het door hem ontworpen stelsel beschouwde,
was deze loop van zaken hem aanleiding, der Regeering te
verzoeken, hem van zijn functie te ontheffen. De Regeering
willigde, ofschoon ongaarne, dit verzoek in.
Intusschen was zij er meer en meer van overtuigd geraakt
dat afdoende, systematische herziening van de bezoldigingen
niet mogelijk zou blijken tenzij op grondslag van het stelsel
van tropentoelagen. Voor het naast was derhalve noodzakelijk dat omtrent deze fundamenteele quaestie eene beslissing
genomen werd alvorens de bezoldigingscommissie zich met
vrucht aan uitwerking van een stelsel zou zetten.. De Regeering besloot derhalve, een zuiver principieele uitspraak vanden Volksraad uit te lokken en legde dit College met het oog
daarop een viertal stellingen voor, met verzoek, daarover een
oordeel uit te spreken.
Deze stellingen — of liever: beginselen — luidden als
volgt:
1. I n de naaste toekomst zullen in Indië verschillende
onderwijsinrichtingen tot stand komen, welker diploma's
gelijkwaardig zijn aan in Nederland verworven getuigschriiten. waarvan het bezit vereischt is voor den Indischen
dienst. Voor tot de opening van dergelijke inrichtingen wordt
overgegaan, dient vast te staan, welke voorwaarden 's lands
dienst'aan de abituriënten zal aanbieden. Aangezien het in
het voornemen ligt zoo eenigszins mogelijk het volgend jaar
kweekscholen voor alle landaarden te openen ter opleiding
van onderwijzend personeel van gelijke bevoegdheid als de
uitgezonden leerkrachten, is eene beslissing urgent.
(Het Indische onderwijsstelsel heeft zich sneller en ten
deele anders ontwikkeld dan in 1913 verwacht werd, in dien
zin dat die ontwikkeling niet gaat in de richting van opleiding voor een steeds wassend aantal categorieën van secundaire betrekkingen, maar in die van verbetering van de
qualiteit der opleiding, zoodat de te verwerven kennis meer
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en meer pel ijk wordt aan hetgeen aan gelij ksoortige Nederlandsche inrichtingen kan worden geleerd, waardoor de
waarde der hier te lande te verwerven diploma's stijgt en
eerlang gelijk zal worden aan die der Nederlandsche. Talrijke in voorbereiding zijnde maatregelen tot stichting van
nieuwe onderwijsinrichtingen zullen dit einddoel van de
huidige onderwijspolitiek in menig: opzicht binnen afzienbaren tijd doen bereiken. Alvorens echter tot opening van
dergelijke inrichtingen kan worden overgegaan, dient vast
te staan, welke voorwaarden 's lands dienst aan de abituriënten zal aanbieden.)
2. Handhaving van het stelsel-1913, dat ten aanzien van
de betrekkingen welke zoowel door geïmporteerde als door
inheenische krachten worden vervuld, geen onderscheid van
dienst voorwaarden maakt, zou leiden tot eene dusdanige opvoering van de kosten van 's lands dienst, dat, teneinde de
etaatshuishouding niet te doen bezwijken onder den druk der
bedrijfskosten, het tempo van uitbreiding der staatszorg op
velerlei gebied, m. a. w. van de ontwikkeling van Indië,
belangrijk zou moeten worden vertraagd.
(Bij handhaving van het stelsel-1913 zouden b.v. de bezitters van de Indische hoofdakte onevenredig hoog worden
bezoldigd, n.1. bijna het dubbele ontvangen van hetgeen hun
in vergelijking met andere door inheemschen bekleede betrekkingen zou toekomen. Op 1000 onderwijzers maakt dit
voor de Indische schatkist reeds een verschil van bijna f 3
millioen, en hoeveel duizenden van dergelijke onderwijzers
zullen er op den duur noodig zijn !
En wat voor onderwijs geldt, geldt voor alle betrekkingen,
ten aanzien van welke Indië gelegenheid geven zal tot eene
opleiding, gelijkwaardig aan die in Nederland.)
3. Om deze reden dringt zich de noodzaak op. het beginsel van gelijkheid in geldelijke dienstvoorwaarden bij
gelijke betrekking en gelijke bevoegdheid ten deele los te
laten.
(Om zich met grooter snelheid t e kunnen ontwikkelen ztl
Indië zelf het daartoe noodige personeel moeten leveren, maar
het zal dan tevens voor tot dusver ongekende uitgaven komen
t e staan. Wordt de bovenste laag der inheemsche samenleving
thans gewend aan dezelfde abnormaal hooge inkomsten als
aan import-krachten moeten worden toegekend om ze naar
Indië te trekken, dan zal het onmogelijk bliiken, den levensstandaard tot normaal peil terug te drukken. Het is daarom
volstrekt noodzakelijk, dat het beginsel van gelijke bezoldiging bij gelijke bevoegdheid losgelaten wordt. Indische
ingenieurs, medici, juristen, leeraren, ondeiwijzers, e. d.
hebben in hun eigen land recht op gelijksoortige posities als
hunne ambtgenooten in andere landen innemen en zullen erin
moeten berusten, dat import "krachten op betere voorwaarden
dienen, zoolang deze nog onmisbaar zijn en zich op Indische
inkomsten niet beschikbaar stellen.)
4. De dienstvoorwaarden voor inheemsen© krachten —
zonder onderscheid van landaard — dienen te worden vastgesteld naar de eischen, welke de Indische mnaKcbapriJ
stelt, terwijl die voor geïmporteerd personeel bepaald worden
naar de mogelijkheid, personen naar Indië te tiekken om
het door inheemsche krachten gelaten tekort in 's lands dienst
aan te vullen.
De Regeering deelde tenslotte mede dat zij zich voorstelde
om, zoodra over deze beginselen eene beslissing zou zijn gevallen, de verdere uitwerking toe te vertrouwen aan de
l>ezoldigingscommissie en den Volksraad dan opnieuw over
de resultaten van den arbeid der eomniis-.ie te raadplegen.
Met name zou uiterst moeilijk zijn, een aannemelijke soheidingsliin te trekken tusschen inheemsche en géïmporteeide
krachten.
De lychandeling van deze beginselen in den Volksraad gaf
aanleiding tot eene levendige gedachtenwisseling.
Vrij algemeen bleken de leden van nieening. dat ter voorzioninc in het tekort aan personeel en ter oplossing van het
bezoldigingsvroagstuk een krachtige ontwikkeling van het
onderwiis eerste vereischte is. opdat zoo spoedig nogelijk een
eind komt aan den toestand dat de opleiding voor tal van in
Indië te vervullen ambten en functies buiten Indië plaats
hebben moet.
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Enkele leden maakten er der Regeering een verwijt van,
dat zij een gezonder verhouding tusschen vraag en aanbod
van arbeidskrachten tracht te scheppen door vermeerdering
van liet aanbod en niet door gelijktijdige vermindering van
de vraag. Dit laatste zou te bereiken zijn door te streven naar
vereenvoudiging van de inrichting der bestaande «ouveinementsdiensten en "bedrijven. Deze toch zijn georganiseerd
naar Nederlandsen voorbeeld, terwijl naar een eigen lnriisch
model zelfs niet is of wordt gestreefd. Ter ver-terking van
dit betoog werd gewezen op de Staatsspoorwegen. welker
qualiteit zoo hoog mogelijk opgevoerd is, doch ten koste van,
de quantiteit; verdedigd werd dan ook het denkbeeld om met
een geringer snelheid, b.v. 45 K.M. per uur, te rijden.
Levendige discussies werden gevoerd over de vraag, waar
de scheidingslijn tusschen „inheemsche" en uitheerische"
werkkrachten zou moeten worden getrokken. De gedachtenwisseling bevestigde de ook door de Regeering reeds opgedane ervaring: dat het buitengewoon moeilijk is, een definitie
van deze begrippen te geven, die zich tegen alle aanvallen
staande houdt. Sommige leden wilden als „uitheemsche"
beschouwd zien een ieder die de aan zijn in-dienst-treding
voorafgaande 10 jaren buiten Azië heeft doorgebracht. Een
lid noemde ..inheemsch" allen die in Indië geboren zijn.
Een ander lid gaf de volgende definitie: „Inheemsche kraehten zijn zij, wier opleiding in Indië heeft plaats gehad of
door aanwezigheid der daarvoor bestemde inrichtingen plaats
had kunnen hebben. Aadere werkkrachten zijn uitheemseh;
daarvan genieten alleen zij voordeden boven de inheemsche
die ori verzoek van de Indische Regeering in gouvernementsdienst getreden zijn".
Tegen elk dezer definities bleken echter zoodanige bezwaren te kunnen worden ingebracht dat de bruikbaarheid
er ernstig door in twijfel gesteld werd. De Regeering achtte
dit een punt van nadere overweging en heeft zich van omschrijving van de begrippen onthouden in de overtuiging dat
een welgegrond oordeel over de hierboven genoemde beginselen voor alles vaststaan moet.
Tegen het lste en het 2de der hooger aangegeven beginselen
bleken de leden van den Volksraad over het geheel geen
beswaar te hebben. Omtrent het 3de beginsel evenwei liepen
de meeningen uiteen. Een der leden achtte handhaving van
het stelsel der gelijke bezoldiging van in- en uitheemsche
werkkrachten noodzakelijk als consequente toepassing van
de associatie-gedachte. Teneinde dit associatiebeginsel te behouden had dit lid instede van het stelsel van tropentoelagen
een van Indische toelagen ontworpen, in hetwelk het verschil
tusschen normale Indische bezoldigingen, vastgesteld volgens
het beginsel ..bezoldiging naar behoefte", en de voor de verschillende pcrsoneelgroepen noodige bezoldigingen, gebaseerd
op vraag en aanbod, als Indische toelagen aan de normale
Indisch» bezoldigingen zou worden toegevoegd. Die Indische
toelagen zouden dan wijziging ondergaan naar gelang van
den stand van de arbeidsmarkt. Dit stelsel zou bezuiniging
toelaten over de geheele linie, overal waar en onmiddellijk
nadat, door intensiever opleiding, een gunstiger arbeidsmarkt
zou ziin ingetreden.
Dit stelsel vond echter over het geheel weinig instemming:
het beginsel van bezoldiginïr naar behoefte is niet te aanvnarden waar arbeidskrachten nog altijd in de open markt
geworven moeten worden en de wet van vraag en aanbod de
beheersehende factor blijft.
Ondanks het feit, dat, als even geschetst, van verschillend
inzicht bleek, werden de door de Regeering gestelde begin.^elon tenslotte zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Aan de bezoldigingscommissie is thans de taak opgedragen
op den daarmee gelegden grondslag het bezoldigingsstelsel
op te bouwen.
Volksgezondheid. De cijfers van het aantal pestgevallen
met doodelijken afloop in elk der door de ziekte bezochte
af dodingen gaven over het geheel een vrii gunstig verloop
te zien, ofschoon het totaal aantal gevallen sterk toenam
tengevolge van de stijging in ééne afdeeling, n.1. Temanggoeng.
I n de afdeeling Roerabaja was het aantal gevallen" in
Januari 64; het daalde vervolgens en bedroeg in Mei en Tuni
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respectievelijk 3 en 2, om gedurende de tweede helft van het betering van de huizen zelf ontsnapte echter uit den aard
jaar bijna doorloopend op 7 per maand te blijven staan.
der zaak aan iedere controle. Veelal verkozen de huiseigenaren
I n Salatiga kwamen in Januari 28 gevallen voor, in zelf voor de verbetering duurder materialen dan die met
Februari 56. Het aantal daalde vervolgens, bedroeg in Juli welke zij hadden kunnen volstaan.
3, in Augustus 1, in November 3, in December 2.
Nu kan er in theorie geene bedenking tegen bestaan dat.
In Magelan.g kwam tot September slechts 1 geval voor, de belanghebbenden meer dan strikt noudig is aan de vern.1. in April. Van September tot December steeg het aantal betering van hunne huizen ten koste leggen, maar dan dienen
van 8 tot 24.
die hoogere uitgaven niet boven hun geldelijke draagkracht
In Semarang"-as het aantal het grootst in Januari, n.1. 7, te gaan. Dit was echter meermalen juist wèl het geval. H e t
terwijl het verder 1, 2 of 3 per maand bedroeg.
bamboo der oude woningen werd bij den nieuwbouw meer en
Zeer ernstig" echter woedde de ziekte in Temanggoeng. Het meer, tenslotte vrijwel als regel, door hout vervangen. Hierbij
aantal gevallen met ^oodelijken afloop toch bedroeg in elk mag overigens niet over het hoofd worden gezien, dat bamboe
der maanden van het jaar 1919: Januari 64, Februari 146, lang niet in alle streken in voldoende hoeveelheid voorhanden
Maart 30, April 40, Mei 22, J u n i 39, Juli 35, Augustus 41. was en aan den spoed met welken gewerkt moest worden, de
September 67, October 357, November' 613, December 1052. vervanging van dit materiaal door hout althans tendcele te
Deze sterke toeneming van bet aantal gevallen in genoemde wijten te. Toch is de algemeene neiging tot verder gaande en
nf deeling beheerschte ook den loop. der cijfers, aangevende kostbaarder woningverbetering dan ten behoeve van de pesthet totaal aantal gevallen van maand tot maand op geheel bestrijding voldoende zou rijn geweest, onmiskenbaar; aan
J a v a : Januari 167, Februari 242, Maart 101, April 62, Mei haar moeten het duurder-worden der herstellingen en ver43, J u n i 49, Juli 38, Augustus 49, September 85, October nieuwingen en de stijgende moeilijkheden, aan de inning
384. November 635, December 1093.
van de voorgeschoten bedragen verbonden, toegeschreven
Epne verklaring van dit plotseling heftig optreden van de worden.
ziekte in eene bepaalde streek schijnt moeilijk te geven. Het
Uit het oogpunt der pestbestrijding zelve was die neiging,
meer en meer endemisch worden van de pesthaarden en de naar meer en meer duidelijk werd, al evenzeer af te keuren.
uitbreiding der ziekte van daar naar de perypherie is er waarschijnlijk, in het algemeen, schuld aan. Voor de afdeeliug De strijd tegen een epidemische ziekte als de pest toch eischt
Temanggoeng gold daarenboven de ongunstige omstandig- maatregelen van tweeërlei aard: preventieve maatregelen,
heid, dat het zware bergterrein van Noord-Kedoe, met een zeer lx'stemd om de ziekte langzaam, maar onweerstaanbaar, terug
dun vertakt net van berijdbare wegen, snellen aanvoer van te dringen door haar den kiemlvodem te ontnemen: en represmaterialen voor acuten woningbouw niet toelaat. Deze aan- sieve maatregelen, ter onderdrukking van locale uitbarstingen
voer toch vereischt een zoo grooten tijdsduur en zooveel van de ziekte. Beide bestrijdingsmaatregelen behooren hand
arbeidskrachten, dat eene gelijktijdige uitvoering van de aan hand te gaan, elk hunner heeft zijn eigen beteekenis en
acute woningverbetering in het ter bestrijding van de waaide, terwijl plaatselijke actueele omstandigheden beslisepidemie vereischt tempo uitgesloten is. Bovendien ontbrak sen, welke oogenblikkeliik den voorrang verdient.
De taak van jjjm dienst der pestbestrijding nu is, vóór alles,
een middel om de bevolking tot voortvarendheid bij dien
arbeid te dwingen. Tenslotte doet zich in Temanggoeng nog van repressieven aard. Die dienst heeft op te treden daar
het bijzondere geval voor dat daar in sommige streken de waar de ziekte zich vertoont en in, den kortst mogelij ken tijd
huizen van ongebakken klei worden opgetrokken, welke maatregelen te nemen ter verbreking van het contact tusschen
bouwwijze liet nestelen van ratten vergemakkelijkt. Bedenkt rat en men.sch. Daartoe is voldoende de acute of provisoire
men, dat de epidemie slechts met inspanning van alle krach- woning verbetering, ook mechanische ontsmetting genoemd;
ten binnen beperkte grenzen te houden is, dan zal duidelijk het doel is enkel: «ogenblikkelijke verdrijving van de rat.
zijn, hoezeer de hier genoemde factoren tot snelle stijging De ervaring in sommige streken, o.a. Ambarawa, opgedaan,
bewees, hoezeer deze bestrijdingswijze, mits forsch en overal
van het aantal gevallen konden medewerken.
tegelijk ter hand genomen, doel treft.
Intussehen deed de ondervinding het inzicht rijpen, dat de
De preventieve maatregelen ter bestrijding van de pestdienst der pestbestrijding over het geheel niet zoozeer aan
een betere methode, als wel aan een doeltreffender werkplan ziekte, tot welke voornamelijk de stelselmatige, definitieve
behoefte had. De bestrijding zou moeten blijven steunen op woningverbetering behoort, zijn maatregelen van algemeen
dezelfde maatregelen als reeds toegepast, maar deze moat- hygiëiri-chen en sanitairen aard en behooren m wezen niet
regelen zouden beter geordend en in een scherper omlijnd tot de taak van den dienst der pestbestrijding. Deze maatregelen worden doorgevoerd overal, onafhankelijk van het
systeem vastgesteld moeten worden.
Het betrof voornamelijk het vraagstuk der z.g. woning- optreden der ziekte, maar kunnen uit den aard der zaak
slechts n-enomen worden in een tempo, dat ter onderdrukking
verbetering.
Daar de pestziekte, met name builenpest, niet is een directe van plaatselijke uitbarstingen der pestziekte volstrekt onvolcontact-infectie van menseh op mensen, doch het wezen der doende zijn zou.
Deze overweginp'en hebben de Regeering ertoe doen beinfectie beheerscht wordt door de rat en de op dezen parasiteerende vloo, die als bacillendraagster fungeert, is het sluiten, het stelsel' der definitieve woningverbetering als
duidelijk dat eene ontsmetting in den gewonen zin des woords onderdeel der taak van den dienst der pestbestrijding prijs
het virus niet vernietigt en alleen verhindering van het te geven en alleen de acute woningverbetering, de mechanicontact tusschen rat en menseh doel treffen kan. J)it is slechts sche ontsmetting, als maatregel ter directe bestrijding van de
te bereiken dooT de rat alle gelegenheid tot nestelen in de ziekte waar deze optreedt, te handhaven.
woning te ontnemen, hetgeen het aanbrengen van teil van
Dat dit inzicht niet onmiddellijk geboren werd en richting
veranderingen vereischt, die ten deele, zoowel in materieel gaf bii den arbeid, is daaraan toe te schrijven, dat onder den
ols in hvgiënisch opzicht, verbeteringen zijn.
indruk van het ontstellend-verrassende der ontdekking van
I n dit opzicht werd echter «ïagenoeg overal verder gegaan pestgevallen in deze landen, in de streken waar de ziekte
dan door het directe doel, de verjaging van de rat, geëischt zich het eerst vertoonde de definitieve woningverl>etering
werd. Dit was overigens te verwachten. Toen eenmaal be- werd aangevat in een tempo dat op den duur onmogelijk zou
gonnen was met herstellingen en vernieuwingen aan huizen zijn vol te houden, doch dat der acute woningverbetering
welke uit een oogpunt van hygiënischen en doeltreffenden naderde. Het verschil tusschen beide principieel uiteenwoningbouw ongeveer alles te wenschen overlieten, moest zich loopendo bestrijdingswijzen werd daardoor uit het oog verwel vanzelf de neisring openbaren deze maatregelen ter be- loren en eerst later kon, op grond van elders opgedane
teugeling van het pestgevaar tevens dienstbaar te maken aan ervaringen, worden aangewezen waar de fout school. H e t
verderliggende doeleinden, aan verbetering, in ruimen zin, langzaam vorderen van de definitieve woningverbetering
van woning- en kampongtoestonden. Tegen het gebruik van werd wel steeds gevoeld, doch het gemis van een acuut beeen deel der voor woningverbetering toegestane fondsen voor sti'ijdingsiniddel werd vergoed door versnelling van het tempo
andere werken, als b.v. aanleg en verbetering van spoel- der woningverbetering. Het gebied der acute epidemieleidingen, werd door den dienst der pestbestrijding al dadelijk bestrijding weid grootendeels overdekt door dat der meer
bezwaar gemaakt. De opdrijving van de eiseben voor de ver- permanente bestrijding, waardoor de eerste niet tot haar
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r e c h t kwam en aan d e l a a t s t e e e n e onjuiste p l a a t s werd i n g e ruimd.
De definitieve w o n i n g v e r b e t e r i n g toch is een t u s s c h e n v o r m
tussehen een aeuten b e e t l i j d i n g s m a a t r e g e l e n het p r e v e n t i e f
systeem van b e s t r i j d i n g . Zij w e r k t t e snel om aan olie eisehen
w e l k e bij eene verbet erin ar v a n w o n i n g t o e s t a n d e n in a l g e meen-hygieiiisohen zin gesteld moeten worden, t e k u n n e n
voldoen. Zii werkt e c h t e r , hoe snel ook doorgevoerd, t e l a n g z a a m om als m i d d e l t e r b e s t r i j d i n g v a n een e p i d e m i e , dus
tot r e d d i n g van m e n s e h e n l e v e n s , t e k u n n e n d i e n e n . D e
definitieve w o n i n g v e r b e t e r i n f k a n feitelijk noch een a c u u t
b e s t r i j d i n g s m i d d e l , noch een m a a t r e g e l van p r e v e n t i e v e n
a a r d genoemd ' w o r d e n . Terwijl h e t eerste m o e t b e s t a a n in
a c u t e w o n i n g v e r b e t e r i n g , in wezen een o n t s m e t t i n g s m a a t r e g e l , en de laatste ziin v e r w e z e n l i j k i n g v i n d t in den v o r m
v a n bouwtoezicht t e r o p v o l g i n g v a n den bij de v e r g u n n i n g
tot n i e u w b o u w en zware h e r s t e l l i n g e n gestelden eisch v a n
e e n e r a t t e n n e s t v r i j e c o n s t r u c t i e , zal definitieve w o n i n g v e r b o t e r i n g a l s p e s t b e s t r i j d i n g s m a a t r e g e l niet dan bij uitzonder i n g k u n n e n worden toegepast. De a c u t e e p i d e m i e b e s t r i j d i n g
k r i j g e de p l a a t s die h a a r toekomt, de d e f i n i t i e v e w o n i n g v e r b e t e r i n g worde t e r u g g e b r a c h t b i n n e n de grenzen v a n het
systeem v a n p e r m a n e n t e b e s t r i j d i n g , w a a r h a a r u i t w e r k i n g
daadwerkelijk preventief zal k u n n e n zijn.
W e l k e werkwijze bij deze a c u t e , provisoire w o n i n g v e r b e t e r i n g de voorkeur v e r d i e n t , leerde de e r v a r i n g e e n i g e j a r e n
g e l e d e n in de kota P o n o r o g o o p g e d a a n . Toen d a a r in
S e p t e m b e r 1917 de pest u i t b r a k en duidelijk was, d a t de
v o o r b e r e i d i n g e n tot de d e f i n i t i e v e w o n i n g v e r b e t e r i n g vele
m a a n d e n in beslag zouden n e m e n , werd overgegaan tot r a t t e n nestvrij m a k e n v a n de w o n i n g e n in den b e s t a a n d e n toestand
door h e t z.g. t r o n t o n g e n v a n bamboestijlen en d a k s p a n t e n
( d j w. •/,. uitsnijden van 2 of m e e r c e n t i m e t e r breede renen
in o v e r l a n g s c h e r i c h t i n g , m e t b e h o u d v a n de r o s t e n ) , door
h e t w e g n e m e n v a n d u b b e l e w a n d e n , beschietingen, p l a f o n d s ,
e n z . Bovendien werd de b e w o n i n g aan eene g r o n d i g e h e r z i e n i n g o n d e r w o r p e n , in de eerste p l a a t s de constructie en
het g e b r u i k der b a l e h - b a l e b , terwijl door het w i t t e n v a n
m u r e n en, w a a r noodig. door het a a n b r e n g e n von glazen dakp a n n e n d e w o n i n g l i c h t e r en d u s m e e r overzichtelijk w e r d
g e m a a k t . B i n n e n een half j a a r t i j d s g e l u k t e h e t a l d u s , de
pest in de kota te v e r j a g e n .
Proeven in de l a b o r a t o r i a voor m a t e r i a a l - o n d e r z o e k v a n
h e t d e p a r t e m e n t der b u r g e r l i j k e o p e n b a r e werken te W e l t e vreden g e n o m e n , wezen uit, d a t het d r a a g v e r m o g e n v a n
bamboe door t r o n t o n g e n geen o n g u n s t i g e w i j z i g i n g o n d e r gaat.
De mogelijkheid, deze a c u t e w o n i n g v e r b e t e r i n g t e a a n v a a r d e n a l s het v o o r n a a m s t e m i d d e l t e r b e t e u g e l i n g v a n h e t
pestgevanr, staat en v a l t i n t u s s c h e n m e t de mogelijkheid dien
m a a t r e g e l , overal w a a r hij n o o d i g blijkt t e zijn, m e t den
meesten spoed door te voeren. H e t k a r a k t e r van d i t m i d d e l
a l s repressieve b e s t r i i d ï n g s m a a t r e g e l eislcht zulks onvoorwaardelijk.
H i e r t o e is e c h t e r noodzakelijk, d a t m e n van v o l d o e n d e
w e r k k r a c h t e n verzekerd z i j . W o n i n g v e r b e t e r i n g in snel t e m p o
en o p zoo groote schaal in „ s a m h a t t a n d i e n s t " (buuTdienst)
t e doen geschieden is n i e t m o g e l i j k . D o o r den inlander-zelf.
m e t of zonder h u l p , zal zij in h e t a l g e m e e n te l a n g z a a m
p l a a t s h e b b e n : in b e t a a l d e n a r b e i d , m e t b e h u l p v a n _voorschotten, g a a t zii de d r a a g k r a c h t v a n den i n l a n d e r in <le
meeste gevallen te boven. D e o p l o s s i n g zal dus gezocht m o e t e n
worden in den last t o t de u i t v o e r i n g van de v e r b e t e r i n g in
de<a-. of', n o g beter, heeren dienst t e g e n behoorlijk loon.
H i e r t o e zal noodig zijn, d a t e e n e wettelijke r e g e l i n g in
het leven geroepen w o r d t , door w e l k e in geval v a n nood
v o r d e r i n g v a n v e r p l i c h t e diensten voor de a c u t e w o n i n g v e r b e t e r i n g , t e g e n b e t a l i n g , mogelijk w o r d t g e m a a k t . D e oeaüssing over de v r a a g of de b e v o l k i n g in een bepaald g e v a l '
tot arbeidepr&estatie (togen b e t a l i n g ) g e d w o n g e n zal m o g e n
worden, zal dan zijn t e l e g g e n in h a n d e n v a n het plaatselijk

bestuur.
T* bii de b e s t r i j d i n g van de p e s t . e v e n a l s bij de b e t e u g e l i n g
v a n alle a n d e r e 'besmettelijke ziekten, het repressief stelsel
aangewezen, waarbij snel wordt i n g e g r e p e n overal — m a a r
ook "alleen d a a r — w a a r h e t g e v a a r oogenblikkelijk d r e i g t ,
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terwijl d a a r n a a s t volgens het preventief stelsel moet worden
vii(u'-tgearbeid over het g e h e e l e t e r r e i n v a n den gezondheidsdienst, a a n het w e g n e m e n v a n de factoren d i e a a n h e t optreden van ziekten (dus n i e t alleen van de pest) bevorderlijk
zijn, d a n is d a a r m e e t e v e n s in h e t a l g e m e e n het beginsel
a a n g e g e v e n d a t l e i d - n moet t o t e e n e i n k r i m p i n g van de t a a k
van den p e s t b e s t r i j d i n g s d i e n s t , zoolang deze n o g als afzonderlijke d i e n s t t a k g e h a n d h a a f d blijft. Die d i e n s t heeft zich
d a n v e r d e r t e b e p e r k e n t o t wat het repressief stelsel eischt,
en a l l e m a a t r e g e l e n v a n p r e v e n t i e v e n a a r d behooren weder
tot de bemoeienis v a n den b u r g e r l i j k e n g e n e e s k u n d i g e n dienst
t e worden g e b r a c h t .
O m t r e n t de m a a t r e g e l e n , door den b u r g e r l i j k e n geneeskundigen dienst g e n o m e n ter b e s c h e r m i n g v a n de b e v o l k i n g tegen
de gevaren e e n e r h e r n i e u w d e influenza^epidemie, v a l t het
volgende m e d e t e deelen.
D e i n f l u e n z a heeft d e wereld, en zoo ook deze gewesten,
overvallen door h a a r p l o t s e l i n g optreden, h a a r b u i t e n g e w o n e
k w a a d a a r d i g h e i d en de snelheid h a r e r v e r s p r e i d i n g . H i e r
w a s m e n zoomin als elders tegen dezen overval g e w a p e n d ,
en g e t r a c h t moest dus worden, m a a t r e g e l e n i e b e r a m e n , o p d a t
e e n e mogelijk v o l g e n d e e p i d e m i e m e t m e e r succes zou k u n n e n
worden bestreden.
D a a r t o e werd door den hoofdinspecteur, hoofd v a n den b u r gerlijken g e n e e s k u n d i g e n dienst, eene commissie ingesteld,
die tot t a a k kreeg een onderzoek in t e stellen n a a r h e t voorkomen d e r influenza h i e r t e l a n d e , n a a r de ziekte-oorzaken,
d e verschijnselen o n d e r w e l k e zij o p t r e e d t , d e m a t e h a r e r
u i t g e b r e i d h e i d , d e door h a a r v e r o o r z a a k t e sterfte en n a a r de
tijdens de epidemie opgedane ervaring omtrent te nemen
v o o r b e h o e d m a a t r e g e l e n en g e n e z i n g .
D e volgende m a a t r e g e l e n werden door h a a r o n t w o r p e n .
a. de m e t den b u r g e r l i j k e n g e n e e s k u n d i g e n d i e n s t belaste
geneesheeren zullen d e hoofden van plaatselijk b e s t u u r w a a r schuwen, zoodra e r in h u n a m b t s g e b i e d v e r h o o g d e sterfte
t e n g e v o l g e v a n influenza is w a a r t e n e m e n ;
6. c o m i t é ' s zullen w o r d e n ingesteld, d i e zich belasten m e t
d e u i t d e e l i n g van bereid voedsel e n geneesmiddelen a a n de
zieke b e v o l k i n g ;
c. geneesmiddelen in t a b l e t v o r m zullen op eerste a a n v r a g e
aan d e hoofden v a n plaatselijk b e s t u u r worden v e r s t r e k t ;
(1. p r o p a g a n d a zal w o r d e n g e m a a k t voor het geregeld
dagelijks spoelen v a n m o n d en keel. A a n g e d r o n g e n zal worden
op geregeld en flink besproeien v a n de w e g e n ;
e. het d r a g e n v a n m a s k e r s . Deze eenvoudige, u i t e e n i g e
l a g e n h y d r o p l i y ï g a a s b e s t a a n d e e n v a n vier koorden voorziene maskers zullen in voldoenden getale a a n g e m a a k t en in
voorraad g e h o u d e n worden om, w a a r noodig, op eerste a a n v r a g e t e kunnen worden v e r s t r e k t en als model te d i e n e n .
V a n een i m p e r a t i e f voorschrift tot h e t d r a g e n v a n m a s k e r s
m o e t h i e r worden afgezien ;
/ . in r u i m e m a t e zullen p o p u l a i r e geschriften in vers c h i l l e n d e t a l e n w o r d e n verspreid, in welke de te n e m e n n a atregelen duidelijk worden besproken en u i t g e l e g d ;
ff. den vlootvoogd zal verzocht worden, o m , w a a r z u l k s
noodig m o c h t blijken, een of m e e r s n e l v a r e n d e schepen be>scliikbaar te stellen voor h e t bezoeken v a n afgelegen e i l a n d e n
door g e n e e s k u n d i g personeel en h u l p p e r s o n e e l :
h. aan d e E e g e e r i n g zal worden voorgesteld, e e n e w e t t e lijke v o o r z i e n i n g t e treffen in den vorm e e n e r influenzao r d o m i a n t i e , m e t de s t r e k k i n g , afgelegen e i l a n d e n t e g e n besmetting te beschermen.
Beide l a a t s t g e n o e m d e ' m a a t r e g e l e n v o n d e n h u n o o r s p r o n g
in de e r v a r i n g e n , o p g e d a a n door een g o u v e r n e m e n t s a r t s d i e
in h e t gewest A m b o n een onderzoek h a d ingesteld n a a r de
v e r m e e r d e r d e ziekte en s t e r f t e in v e r b a n d met d e h e e r s c h e n d e
influenza en p e r t o m e d n j a g e r talrijke e i l a n d e n bezocht.
,
I n h e t verslag v a n bedoelden a r t s w o r d t h e r h a a l d e l i j k
gewezen op den invloed v a n h e t s c h e e p v a a r t v e r k e e r o p d e
v e r s p r e i d i n g van de e p i d e m i e over de e i l a n d e n der r e s i d e n t i e
A m b o n . Telkens wordt v e r m e l d hoe, kort n a d a t een h a v e n p l a a t s door een zeeschip was a a n g e d a a n , d e bevolking a a n M t a s t w e r d . H e t vrij d r u k k e p r a u w v e r k e e r m e t de kleinere
eilanden zorgde d a n voor v e r d e r e v e r s p r e i d i n g van de ziekte.
H e t m o r t a l i t e i t s c i i f e r was vrijwel overal zeer hoog. Zoo
stierven a a n de Boela-baai op eene bevolking v a n ongeveer
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750 zielen niet minder dan 145 personen. Te Fak Fak stierven schappelijk belang. Afwijking van de voorwaarden en beop + 900 zielen 194 personen, in Kokas en omstreken 372 palingen der plaatselijke ziekenhuizen-regeling was daardoor
op 5200 zielen. In de negorijen der onderafdeeling Amahai volkomen gerechtvaardigd.
•was eene mortaliteit van i 0 % veeleer regel dan uitzondering.
Van de zijde der Regeering werden aan de verleening van
Daar met oen© vrij groote mate van zekerheid vastgesteld het gevrap~de subsidie de volgende voorwaarden verbonden:
kon worden dat, als gezegd, de besmetting er door zeeschepen
a. •medezeggenschap van het Gouvernement bij de oprichgebracht was, zul vermoedelijk binnenkort worden vastgesteld ting on instandhouding van sanatoria;
eene ordonnantie, waarbij voor gevallen als het onderhavige
h. de oprichting en het beheer van longlijderssanatoria
beperkende bepalingen in het leven worden geroepen.
zal gecentraliseerd moeten blijven bij de vereeniging. Ook
Do waardevolle resultaten van de reis van bedoelden plaatselijk werkende vereenigingen, die zich aan dezelfde
gouvernementsarts, die op verschillende plaatsen, waar zulks t;iak wijden, kunnen geldelijken steun van het Gouvernement
noodig bleek, medische hulp verschafte, werden aangevuld erlangen, mits zij samenhangen met en een onderdeel vormen
door de opdracht, een gouvemementsarts gegeven, om ter ver- van de centrale organisatie;
leening van chirurgische hulp in de residentie Ambon en
e. een zeker aantal plaatsen wordt in de sanatoria gevoorts in Ternate, Menado, Makasser en Bandjermasin, een reserveerd voor tuberculeuse landsdienaren.
dienstreis derwaarts te ondernemen.
Deze beginselen vonden uitdrukking in de bepalingen van
Intusschen drong zich de vraag op den voorgrond, op welke het Gouv. Bt. 27 Sept. 1918 n°. 50.
wijze geneeskundige hulp voor die deelen van den archipel,
Bij Gouv. Bt. 24 Maart 1919 n°. 13 werd vervolgens
die van medischen bijstand nagenoeg geheel verstoken zijn, bepaald, dat bij wijze van tijdelijken maatregel en in afwacnvan meer blijvenden aard zon kunnen worden gemaakt. Een ting van de voor eene blijvende regelin~ vereischte beslissing
geregeld bezoek van geneeskundigen aan de op die afgelegen van den l>egrootings'wetgever, aan de Centrale vereeniging
plaatsen zonder eenige bescherming aan ziekte en dood over- tot bestrijding van de tuberculose in Nederlandsch-Indië
geleverde bevolking zou van zeer groot e beteekenis kunnen
voor de oprichting en instandhouding van sanatoria voor
zijn.
longlij d e n eene geldelijke tegemoetkoming kan worden verDe verwezenlijking van dit denkbeeld nu is mogelijk door leend ten bedrage van drie vierde gedeelte der uitgaven,
den burgerlijken geneeskundigen dienst de beschikking te onder voorwaarde:
geven over een hospitaalschip. Daardoor zou o. m. tevens eene
dat de behoefte aan het sanatorium door de Regeering
afdoende regeling getroffen kunnen worden voor het vervoer erkend wordt;
van krankzinnigen en leprozen.
dat de op- en de inrichting geschieden volgens een door
Op het hospitaalschip zullen zijn te plaatsen zoo mogelijk de Regeering goedgekeurd p l a n :
een chirurg, tevens internist, anders een chirurg èn een
dat het voor de betalende lijders geldend tarief aan de
internist, een tandheelkundige, het noodige verplegings- goedkeuring van den hoofdinspecteur, hoofd van den burgerpersoneel, en een staf van deskundigen voor plaatselijke lijken geneeskundigen dienst onderworpen worde;
onderzoekingen naar de hygiënische gesteldheid van verdat een in overleg met genoemd diensthoofd vast te stellen
echillende streken met het oog op nieuwe vestigingen. Het aantal nlnatson gereserveerd worden voor tuberculeuse landsverzamelen van gegevens op hvgiënisch, anthropologisch, ilienaren en andere personen, wien de uitoefening van hun
medisch, zoölogisch gebied, enz. kan niet anders dan ten goede beroep wegens het lijden aan tuberculose door overheidskomen aan de in vele opzichten nog onvolledige kennis \san maatregelen onmogelijk mocht worden gemaakt.
hvgiënische verhoudingen en zjiekte-oorzaken in verschillende
Op dezen grondslag kon de Centrale vereeniging ter bedeelen van den archipel.
strijding van de tuberculose in Nederlandsch-Indië nu haar
Op het ontwerp der voorloopige begrooting voor 1921 wordt werkzaamheden met kracht voortzetten. Bij Patjet, afdeeling
danrom. een memoriepost voor de aanschaffing van een voor Tjiandjoer der Preanger-Regentschappen, werd een sanatogenoemd doel dienstig vaartuig uitgetrokken.
rium voor longlijders opgericht en kort daarna kocht geDe groote beteekenis voor de volksgezondheid van den noemde vereeniging het voormalig landhuis Semplak nabij
strijd tegen de tuberculose was der Regeering aanleiding, Buitcnzorg, dat eveneens voor sanatorium werd ingericht.
namens haar onderhandelingen te doen voeren met de CenBij Gouv. Bt. 15 Maart 1920 n°. 42 werd vervolgens
trale vereeniging tot bestrijding van de tuberculose in de voormalige controleurswoning te Batoe, bij Malang,
Nederlandsch-Indië aangaande de vraag of genoemde ver- kosteloos in eigendom aan do Centrale vereeniging afgeeeniging bereid zou zijn om de op- en de inrichting alsmede stnan, onder voorwaarde, dat het gebouw voor geen ander
de exploitatie van sanatoria ten behoeve van tuberculeuse doel dan oprichting van een herstellingsoord zou worden
landsdiena.ren en andere personen op zich te nemen.
gebruikt.
Die onderhandelingen leidden tot het gewenscht resultaat.
De vereeniging verklaarde zich bereid, bedoelde taak op zich
Nederlandsch-Indië in het wereldscheepvaartverkeer.
te nemen, mits het Gouvernement drievierden van de kosten Zooals te voorzien was, heeft de oorlog de positie van Nedervan op- en inrichting en drievierden van de exploitatiekosten
landsch-Indië in het wereldscheepvaartverkeer belangrijk
voor zün rekening nam. Ofschoon deze grondslag voor sub- gewijzigd. Ter illustreering moge het volgende dienen.
sidieerincr afwiikt van dien voor de subsidieering van ziekenDe Duitsche vlag verdween geheel uit de wateren van den
huizen van gebiedsdeelen met eigen geldmiddelen (Ind. St. Archipel. In 1913 bedroeg de door de bij de Batavia Vrachten
1917 n°. 229"). bestnat voor die afwijking voldoende grond. Conferentie aangesloten reederijen ter beschikking van den
Die plaatselijke ziekenhuizen-regelingen toch maken onder- Indischen exporthandel in Indische havens gestelde, in hoofdscheid tussehen het deel der ziekeninrichting dat bestemd zaak voor vervoer naar Europa bestemde, scheepsruimte
is voor de verpleging van behoeftige en minvermogende (in M 3 . ) :
lijders, waarvoor 3/4 van de op- en inrichtingskosten en 3/4
Stoomvaartmaatschappij ,.Nederland"
1388 574
van het verlies op de bedrij f srekening vergoed wordt, en het
deel, bestemd voor de verpleging van betalende lijders, waarRotterdamsche
Lloyd
695 301
voor alleen voor op- en inrichting eene tegemoetkoming, en
wel als voorschot, verleend kan worden.
Stoomvaartmaatschappij „Oceaan"
76 646
Dit onderscheid is rationeel waar het de verpleging van Deutsch-Australische Dampfschiffsgesellschaft —
576 296
gewone patiënten betreft. Longlijders evenwel zijn gedwon265 264
gen, maanden-, in vele gevallen jarenlang in eene verple- Norddeutsche Lloyd
gingsinrirhtinir te blijven, credurende welken tiid de inkom- ' Hamburg-Amerika P . A. G
504 007
sten veelal verminderen of geheel stilstaan. De ziekte is eene
556 327
besmettelijke ziekte, en als zoodanig onderwem van staats- Blue Funnel-line
bemoeienis. onverschillig of de verpleegden behoeftig dan wel
betalend zün. Het gnat dus niet enkel om propasranda voor
Totaal
4 062 418
de westersche geneeswijze, maar om een algemeen maatHandelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.' 1920—1921.
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Ned.-Indië.
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Van deze scheepsruimte behoorde 1 345 567 M 3 ., d. i. ruim
33 %, aan Duitsche reederijen. Dat het algeheel uitvallen
van haar aandeel in den afvoer van Nederlandsch-Indisclie
producten niet aanstonds te vergoeden was, is duidelijk. De
Nederlandsehe reederijen waren er niet bij machte toe, zoodat meer medewerking van buitenlandsche stoomvaartmaatschappijen onontbeerlijk was. Die medewerking heeft dan
ook niet lang op zich laten wachten.
De Osaka Shosen Kaisha opende drie geregelde diensten,
n.1. een veertiendaagschen dienst op Bangkok, een maandelij kschen dienst op'Calcutta en een eveneens maandelijkschen
op China en Japan. Een andere Japansche reederij, de Nanyo
Yusen Kabushiki Kaisha, onderhoudt een maandelijkschen
geregelden dienst op China en Japan. De andere Japansche
maatschappijen onderhouden geen geregelde diensten en
laden op ongeregelde tijden.
Voorzoover het verkeer met Amerika onder Amerikaansche
vlag plaats had, geschiedde het, onder de auspiciën van do
United States Shipping Board, welke de schepen, onder haar
oppertoezicht, aan particuliere maatschappijen in exploitatie
gaf. De Independent Steamship Corporation, incorporated
with Livermore Dearborn Co., onderhoudt de vaart Java—
New York, de Robert Dollar Company de vaart Java—San
Francisco via Hongkong.
In. het algemeen ondervond het goederenvervoer aanmerkelijk vertraging doordat tal van buitenlandsche havens,
waaronder de voornaamste, overvuld zijn van schepen en
lading, zoowel tengevolge van verkorting van de werkdagen
als door tekort aan lichters en ander lossingsmateriaal. Ten
deele geldt dit ook voor Indische havens. In de haven van
Tandjoengpriok b.v. is het gebrek aan prauwen van dien
aard, dat schepen, uit Amerika aangekomen met 4000 ton
ijzerwerk, eerst na 4 a 5 weken gelost werden, ofschoon dit
werk in 8 dagen had kunnen geschieden. Daar de exploitatiewaarde van een schip op f 1 per ton en per dag gesteld kan
worden, beteekent dit oponthoud derhalve een aanmerkelijke
schade. De schepen der Nederlandsehe lijnen, die zich tijdig
van de beschikking over de noodige prauwen verzekerden,
hadden onder deze moeilijkheden over het geheel veel minder
te lijden.
De aandacht verdient ook de uitbreiding van de Scandir.aafsche scheepvaartdiensten. Het aantal en de inhoud deionder Noorsche, Zweedsche of Deensche vlag uit Nederlandsch-Indische havens vertrokken s-chepen bedroegen:
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veelal langdurig oponthoud, zeer ten nadeele van den afvoer
van de hier nog opgehoopte, voor uitvoer bestemde producten.
Verscheidene schepen moesten voorts door de reederijen
ter beschikking van de Nederlandsche Regeering gesteld worden ten behoeve van den aanvoer van granen uit ZuidAmerika.
In den loop van het jaar 1919 werden de door de Geassocieerde Mogendheden gerequireerde schepen aan de eigenaars
teruggegeven. Verscheidene bevonden zich echter in een toestand, die langdurige en ingrijpende reparaties noodzakelijk
maakte.
Het scheepvaartverkeer met Amerika, vooral dat met NewYork, was geheel het jaar zeer belangrijk. De verzachting,
door de Regeering der Vereenigde Staten, van de beperkende
bepalingen op den invoer daar te lande werkte te dien aanzien
ten goede mede.
De directe verbinding met Marseille werd nog niet hersteld, zoodat lading voor die haven te Singapore overgescheept
moest worden.
De geregelde vaart OD Nederland werd eerst in Maart heropend, en wel met het stoomschip Vondel, dat op den 5den
van die maand van Tandjoengpriok vertrok. Daarna werden
geleidelijk alle mail- en verscheidene vrachtbooten der Nederlandsche maatschappijen weer op de loute Java—Nederland
ingelegd.
Het gebrek aan scheepsruimte over de geheele wereld en
de moeilijkheden en bezwaren — langzaam stoomen, opstopping in de havens, enz. — zijn echter oorzaak van vermindering van het aantal afvaarten, ofschoon het aanbod van
lading zeker niet kleiner is dan vóór den oorlog. De lading
uit Europa is over het geheel onvoldoende.

De inlandschc nijverheid.

In het hoofdstuk over „Van

regeeringswege op Java te nemen maatregelen" van zijn
rapport over de ontwikkeling der groot-industrie in Japan
wees de heer H . VAN KOL er op, dat de arbeid ten bate van bevordering van den groei eener inheemsche groot-industrie in
Nederlandsch-Indië zich voorloopig zou hebben te bepalen tot
,,studie en voorbereiding, waarbij geduld moet worden geoefend, om eerst daarna in het klein geleidelijk te beginnen".
Die voorbereiding zou dan moeten geschieden door de volgendo maatregelen:
I. Het verzamelen, rangschikken en tot een archief maken
van al het materiaal, dat tot dusver door verschillende Departementen van Algemeen Bestuur is bijeengebracht en van
Deensch nut kan zijn voor cene systematische bevordering der inlandZweedsch
Noorsch
9 sche nijverheid.
2
19
aantal
1918 j
1
I I . Het instellen van een stelselmatig onderzoek naar de
79
661
20 396
105 919
M.
in Nederlandsch-Indië beschikbare en verkrijgbare grond45
14
29 stoffen en hulpmaterialen (metaalertsen, steenkolen, natuuraantal
1919
276 537 steen, vezelstoffen, enz.) en c. q. de bevordering der cultuur
124 777
224 371
M».
van gewassen, die als grondstof voor nieuw te scheppen takDaar de invoer hier te lande uit de Scandinaafsche landen ken van industrie kunnen dienen.
nog gering is, laden deze schepen bij vertrek uit het moederI I I . Het opsporen vau natuurlijke krachtbronnen voor
land in de meeste gevallen voor tusschenhavens, zelfs via
New-York. De vraag naar scheepsruimte voor Scandinavië directe beweegkracht of het opwekken van electrischen
was, in verband met den omvangrijken uitvoei derwaarts, stroom, waaraan Japan zoo veel heeft te danken.
nogal levendig. Van Nederlandsch-Indië vertrokko.n die
IV. Het bevorderen van de theoretische en praktische
schepen dan ook met volle lading, zij het dat een deel daar- v o r m i n g e n opleiding van fabrieksarbeiders, voorwerkers en
van voor tusschenhavens als b.v. Genua bestemd was. Hoofd- opzichters. Technisch handelsonderwijs voor toekomstige
zakelijk weiden naar Scandinavië uitgevoerd suiker, koffie, inlandsche bedrijfsleiders en ondernemers.
specerijen, tabak en olie.
V. Het zoeken van geschikte technische adviseurs voor
Ook van de zijde der Italiaansche koopvaardij worden
pogingen aangewend om in onze havens vasten voet te kri.igen. bepaalde takken van industrie en ter voorbereiding van de
Zoo tracht de Lloyd Triestino, die een passagiersdienst van vestiging daarvan.
Triest op (>o*(-Azië opende, hier lading te krijgen voor havens
V I . Het verstrekken van technische en commercieele vooraan de Middellandsche Zee.
lichting aan inlandsche industrieelen.
Deze maatregelen spreken van ernstige pogingen tot herV I I . Aanwijzing, aan de arbeidsinspectie, van sociale en
vatting van het scheepvaartverkeer op Nederlandsch-Indië
hygiënische gevaren aan bepaalde industrieën verbonden, ten
op den voet van vóór den oorlog.
De kolenvoorziening bleef zorgen baren. De reederijen behoeve der "arbeidsbescherming en veiligheidswetgeving.
moesten dikwijls kolen voor eigen schepen uit Amerika aanV I I I . Het zoeken en vormen van kapitaal voor de inlandvoeren, van welke dan nog een beperkt gebruik toegestaan Bcbe industrie en het vaststellen der regelen, waaronder dit
werd. De uitgaande schepen konden op aanvulling van hun wordt verschaft. Het verleenen v m finnncieelen steun aan
voorraad bunkerkolen in Engelsche havens niet rekenen, inlandsche ondernemingen (voorschotten, rabsidiën, aanindien de uitgaande ruimte niet eerst ter beschikking van
het Alinistry of Shipping te Londen werd gesteld. De schepen deelen, premiën voor nieuwe vindingen, tijdelijke vrijstellindie op Nederlandsch-Indië voeren, ondervonden hierdoor gen van belastingen en accijnzen, enz.), benevens het ver-
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strekken van werktuigen en gereedschappen tegen afbetaling
in termijnen, een en ander onder behoorlijke controle der
Regeering.
I X . Bevordering der coöperatie, ook voor zoover de
productie, den inkoop van grondstoffen en den verkoop van
producten betreft. I n verband daarmede bestudeering van
liet vraagstuk dei' participatie in de winsten door de werknemers.
X. Eene nauwkeurige bestudeering van den omvang van
het verbruik van industrieele voortbrengselen: 1. door liet
Gouvernement; 2. door de verschillende groepen der bevolking en de in Nederlandsch-Indië gevestigde particuliere
ondernemingen. Hiermede dient gepaard te gaan een getrouwe analyse van den importhandel en zijne verhouding tot
de behoeften, evenals een onderzoek naar de kansen van afzet
in het buitenland.
Bevordering van den inland'sohen handel en in verband
daarmede van een goedkoop en snel vervoer der fabrikaten.
XT. Het oprichten van kleine proefstations en proeffabriekjes voor bepaalde belangrijke industrieën, zoonrede het
oprichten van industrieele laboratoria tot onderzoek van
grondstoffen en producten en tot keuring van uitvoerartikelen.
Deze voorbereiding is eensdeels reeds in gang (maar de
daaraan verbonden kosten zijn over tal van begrootingspnsten
verdeeld), anderdeels staat zii op het programma der afdeeling Nijverheid of van andere dien«tt n kken. Het verdient
overigens opmerking, dat de heer VAN KOL na dit overzicht
noc op het volgende wijst:
Dit alles zijn nog onderzoekingen en voorbereidende maatregelen; het zal afhangen van de resultaten, daardoor verkregen, of men daarna verdere stappen zal doen en voor de
bedrijven, die daarvoor het eerst in de termen vallen, tot;
werkelüke fabricage zal overgaan door:
XTI.- Het inrichten van model fabrieken door het Gouvernement en c.q. de regeling voor de deelneming van pnrticulieren in deze Staatsondernemingen.
Is het terrein in alle opzichten voorbereid, waarmede jaren
zullen «remoeid wezen, dan kan met den opbouw der industrie
begonnen worden. Men kieze dan vooreerst die industrieën,
waarvoor Java en de Javaan het meest geschikt blijken, d'in
wel — ook geleerd door de ervaring van dezen oorlog —
waaraan het om een of andere reden dringend behoefte
heeft.
De heer VAN KOL dacht zich de uitvoering van deze taak
oncredraien n"n een centraal bureau voor de inlandsche
industrie. Het denkbeeld kwam in de zitting van den Volksra'ul van 27 November 1918 ter sprak1?. De Re?eeringsgemacbtigde deelde teen mede, d'at het in de bedoeling lag,
.,d-nt de afdeeling Nijverheid zich (zou) ontwikkelen op
dezelfde wij se als de landbouw-voorlichtingsdienst en deze
af deeling in de verschillende gewesten zal beschikken over
personen, die on deeelMe wüze in aanraking zullen komen
met de inlnnd=ehe niiverbeid als reeds thans de lanrlbouwleeraren met den inlandschen landbouw".
In de najaarszitting 1919 vrn den Volksraad werden de
rMPediende voorstellen, tot uitbreiding van de afdeeling
Nijverheid goedgekeurd, zoodat spoedig een benin v n uitvoering aan die voorstellen zal worden gegeven. Het is danrom wellicht van belang, hier mede te doelen op welke wvze
deze organisatie, wanneer zij tot stind zal ziin gekomen, in
staat zal wezen om in samenwerking met andere Regeeringsorganen, de inlandsche nijverheid op hnoger neil te brengen.
I n de eerste plaats zij medegedeeld, welke maat^c-cVn
reeds met dat doel genomen werden en tot welke resultaten
en conclusies die eerste pogingen hebben geleid.
Daarna zal d>n mogelijk zijn om, steunende on deze
ervaring, de richting aan te geven die behoort te worden
ingeslagen.
Anndecl Min inlanders in de nijverheid.
In bet volgende
overzicht ziin opgesomd de bedrijven die inlanders, af zo'derlijk dan wel vereenigd onder inlandsche leiding, uitoefenen,
terwijl tevens zijn vermeld het aantal bedrijven van verschillende soorten en dat der daarin werkende betaalde
arbeiders.

Aantal en aard dor inlandsche niiverheidsomleriieniingc'n
in 1919.
Aantal betaalde worklieden.
goen

Keramische

1-5

Totaal aantal

onder11 en nemin- werk6-10 meer.
liedon
gen.

Nyverfieid.

Steen- en pannenbakkerjjen
Pottenbakkerijen
Cementtogol fabrieken

284
12

471
61

100
2

904
77
3

3458
98
50

9
247

87
1210

214
35
6
27
4
9

232
1G6
35
184
38
41

::i

62

659
37
31
54
298

1476
149
214
27
188

34
3
325
35

368
17
209
260

1
1
52

2
4
95

362
2
7
21
£9

6139
200
27
21
120

7
20
67
13
1
13
4
5

30
120
287
110
45
180
16
1

2
1
5
138
4

20
9
5
88
17
170
30
10

3812

10 305

Fa'ricatie van mortelspecies.
Tiasfabriokon
Kalkbranderijon

n

4
160

Fabr'eken van voedings. en genotmiddelen.
Kijstpolmolons
Broodbakkoryon
Oliefabrieken
Sigarenfabrieken
Trassiefabrieken
M ih-, tahoe-, tenipoh- on kroepookfabr.

207

BB

,

Chemische Nijverheid.
Fabrieken van looistoffen (gambir) . .

SB

Metaalindustrie.
Smederijen
Auto- en fietsreparatie-ateliers.
Koperslageryon
Blikslagerüon
Goudsmederijen

. . .
35
153

602
22
25
19
144

Houtbewerkingsindustrie.
Zagcrijen
Kistonfabriokon
Timmermanswerk-laatsen
Wagenmakerijen

232
15

Houtbewerkingsindustrie.
Lurifersfabriokon
Kuiperü'on
Scheepstimmerwerven

1
1
15
145

Bat'kkerijen en verrerijen
Weverijen
Touivskigerijen en borstelfabrieken . . . .
Verwerking van bamboe, kiraj, enz. . . .
Vlechtnijierheid

144
2

6
21
35

Ledttitulustrie.
Huidi ndrogerijen
Leerlooierijen
Schoenniakerijen
Zadel- en luigmakoryen
Atelior.s voor loderbov/erking . . . .
BoekdrvkUerijen
liiniintiitslijperien
Horlogmakeryen
. . . ïenr-rh-iuj
van dierlijke
afvalstoffen
'SchildiialJ
Z'rjifidineken
ZwejMnmukerijen
E b nimkerijen
.WIL /•,•'*/•'.• 0ttfabrieken
Copriidrowiijni
Vanill',iiuhrneni<'itg'-n
Sa it'faliriïkeit
gttmp* fabrieken

'.'5

1209

2 02U

299

3812

278
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Ofsfhoon bovenstaand overzicht uit flen aard der zaak
onvolledig is, blijkt er toch reeds uit, dat de inlandsche
nijverheid zich over een groot aantal bedrijven uitstrekt en
dat een groot aantal, n.1. 577 inlandsche bedrijven met meer
dan 5 betaalde arbeiders werken. In eenige dezer nijverheidsondernemingen werden bovendien vrij groote kapitalen gestoken. Zoo bezit een hadji te Bnnjoewanjri een rijstpellerij
. en een copradrooginrichting in welke 72 arbeiders werk
vinden, terwijl het kapitaal van beide ondernemingen gezamenlijk f 150 000 bedraagt. Twee aetherische oliëu-fabrieken werken met 17 m>n eii f 50 000, een kalkbranderij met
21 werklieden en f 5 0 000.
Zuiverder en algemeener dan de opgaven omtrent de in
die bedrijven gestoken kapitalen waren die betreffende het
aantal betaalde arbeiders.
De kalkbranderij van Hadji Anam te Tjaringin (Bantam)
werkt met 31 m a n ; de potienbakkerij van Hadji Sahar met
17 arbeiders; de eementtegelfabriek van de Handel-. cultuur- en industrie-maatschappij Setia Kemadjoean (hoofdkantoor Karang Tengah; filiaal te Buitenzorg; directeur H.
Abdoelhamid) werkt met 1G m a n ; de bekende cassavefabriek
van Sastradipoera te Tagegr-Apoe werkt met 30 arbeiders en
een gelijksoortige fabriek van Bapa Idris te Pengalengan
met 20 arbeiders: te Puti zijn verschillende oliefabrieken
die met 10 werklieden werken; in de kroepoek fabriek van
Hadji Madjaki ie Weroe (Cheribnn) zijn 26 orbeiders; de
trasibereider Bok Noersalin te Patjar (Rembang) heeft 25
menschen in zijn dienst, de smederij van Karsidin te Semaran.gr werkt met 43 orbeiders, de koperslagerij van Redjowongso te Djokja met 45 m a n ; de houtzagerij van Soelawan
te Kepandjen met 30 m a n ; de wagrenmakerij van Salmin te
Solo met 20 arbeiders, de drukkerii van Boedi-Oetomo heeft
een personeel van 53 m a n ; de huidendrogerij en leerlooierij
van Mad Hasan te Cheribon met 22 m a n ; de batikkerij van
Hardjosocwarno te Tjileman geeft aan 110 werklieden een
bestaan; de vlechterij van Hatrani te Bangil werkt met 10
arbeiders, de kleermakerij van Hadji Abdoelkahar te Bangil
eveneens met 10 werklieden, terwijl de diamantslijperij van
Hadji Mohnmnd Sotta bin Hadji Mohamad Aroad te Martapoera (Bandjermasin) de kroon spant met 211 werklieden.
Teneinde in staat te stellen, zich door vergelijking een
min of meer helder beeld van den toestand te vormen volgen
hieronder nogr eenige gegevens betreffende het aantal der
inlanders in dienst van nijverheidsondernemingen die het
eigendom zijn van Europeanen, Chineezen en Arabieren (de
geuvemementsondernemingen zijn hierbij inbegrepen).

Inlanders in dienst van nijverheidsondernemingen, die
het eigendom zijn van Europeanen, Chineezen en
Arabieren (ook de gouvernementsondernemingen
zijn hierin opgenomen).
Aantal
Aantal
ondernemingen werklieden
circa.
circa.

Steen-, pannen- en pottenbakkerijen
. . .
Cementtegclfabrieken
Andere keramische nijverheidsondernemingen
Trasfabiieken en cementfabrieken
. . . .
Kalkbranderijen
Marmer- en glasindustrie
Rijstpellerijen
Brood bakkerijen
•
Oliefabrieken
Conservefabrieken
Fabrieken van verduurzaamde vleeschwaren
Arak- en spiritusfabrieken
Mineraalwaterfabrieken
Ijsfabrieken
Ketjapfabrieken
Zoutbrik» ttenfabrieken
Tahoe- en kroepoekfabrieken
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100
41
10
22
114
22
150
266
90
3
5
33
125
60
26
2
55

3 800
3 100
700
6 000
3 750
200
10 000
1250
5000
100
200
900
1250
600
100
2 270
275

Aantal
Aantal
ündernomingen werklieden
circa.
circa.

Tabakkerverijen
Sigarenfabrieken
Chemische nij.verheid
. . . .
Gambirkokerijen
Machinefabrieken, enz
Smederijen
Auto- en fietsreparatie-ateliers .
Blikslagerijen
Goudsmederijen
Houtzagerijen
Kistenmakerijen
Meubelmakerijen
Wagen- en carrosseriemakerijen

Pianofa brieken' •

Biljartfabrieken
Scheepstimmerwerven . . . .
Zeepfabrieken
Kleermakerijen
Zeilmakerijen
.
Fabrieken voor kantoorbehoeften
Optisch-mechanische industrie .
Stoomwasscherijen
Watervoorziening
Batikkerijen
Kapok-etablissementen
. . .
Vezel fabrieken
Hoedenvlechterijen
PiOtanvlechterijen
Rubberbewerkingsateliers
. .
Drukkerijen
Papierfabrieken
Voor ertswinning concessies. .
Elcctriciteitsfabrieken
. . . .
Glas- en diamantslijperijen . .
Horlogemakerijen
Houtskoolbrandeiijen
. . . .
Petroleumboringen

20
123
104
70
78
168
38
45
170
143
6
540
62
2
1
18
76
143
1
4
3
3
6
468
59 .

15
9
23
2
106
1
110
9
2
6
24
87

200
1230
1000

350
19 967

800
400
100
3->0

300
60
2 600

600
70
20
360
2 177
3 039

75
8
169
76
60
4000
6000

700
150
200
180
. 2 600

400
110 000

500
10
40
75
10 000

Leder industrie.
Huidendrogerijen
Leerlooierijen
Schoenmakerijen
Zadel- en tuigmakerijen . . .
Ateliers van' lederbewerking

37
15
183
9
3

201
500
1800

130
150

Landbouwnijverheid.
Theefabrieken
Cacaofabrieken
Suikerfabrieken
. . . . . .
Koffle-etablissementen . . . .
Cassavemeelfabrieken
. . . .
Tabaksetablissementen. . . .
Copradrogerijen
Katjangdrogerijen
Maisdrogerijen
Specerij-etablissementen . . .
Sagobereidings-etablissementen.
Indigofabrieken
Kina-etablissementen
Coca-etablissementen
. . . .
Rubberfabrieken
Aetherische oliefabrieken. . .

210
16
167
188
59
99
27
8
7
20
9
11
124
20
572
58

12 600

360
50100
7 520
1770
4 950

540
80
70
500
180
220
6 200

400
28600

580

In deze gegevens, die verkregen werden als resultaat van
eene door de af deeling Nijverheid ingestelde enquête, werd
het aantal der in de fabrieken der landbouwnijverheid werkende inlanders over het geheel niet met juistheid vermeld,
doordat het totale aantal werklieden van de ondernemingen
werd opgegeven in stede van alleen zij, die in de fabrieken
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werkten. Van planterszijde werden met het oog1 hierop weiwillend de volgende cijfers verstrekt waaruit de gegevens van
bovenstaand overzicht berekend werden door het aantal
ondernemingen in eiken tak van bediijf met het gemiddelde
aantal arbeiders te vermenigvuldigen.
Theefabrieken
Cacao ,,
Suiker „
Koffie-etablissementen
Cassavemeelfabrieken
Tabaks-etablissementen
Copradrogerijen
Katjangdrogerijen
Maisdrogerijen
Specerij-etablissementen
Indigofabrieken
Kina-etablissementen
Coca-etablissementen
Rubberfabrieken
Aetherische oliefabrieken

GO arbeiders
20
,,
300
40
„
30
„
50
„
20
„
10
„
10
,,
20
,,
20
,,
50
,,
20
u
50
10
„

I n 5703 niet-inlandsche bedrijven zijn derhalve 323 707
inlanders werkzaam, terwijl voor de inlandsche nijverheid
16 305 betaalde arbeiders en 3812 bedrijfsleiders opgegeven
werden.
Het aantal der niet-betaalde werkkrachten in de inlandsdie
bedrijven, dat in 1905 blijkens de resultaten van het Mindere
Welvaartsonderzoek vrij groot was, werd ditmaal niet opgegeven.
Het zal de taak zijn van de op te richten economischstatistische onderafdeeling der afdeeling Nijverheid om in
de nu nog bestaande leemten te voorzien.
Bij de pogingen tot bevordering van de ontwikkeling der
inlandsche nijverheid werden, ook nog in de laatste jaren,
herhaaldelijk geduchte tegenslagen ondervonden, welke in
de eerste plaats aan de gebrekkige organisatie van den voorliehtingsdienst geweten moeten worden. Toch lijkt een niet
te uitvoerig overzicht van die maatregelen van belang omdat
het een denkbeeld geven kan van de ondervonden moeilijkheden en de middelen om deze te ondervangen.
De inlandsche steen- en pannenbakkerij'.
Van de omstandigheden welke van pogingen tot ontwikkeling van dit bedrijf
vrij veel deden verwachten zijn vooral de volgende te noemen:
a. zoolang het karakter van kleinbedrijf bewaard blijft is
de techniek betrekkelijk eenvoudig en gaat zij geenszins het
bevattingsvermogen van den doorsnee-inlander te boven;
b. deugdelijke grondstoffen zijn overal te vinden;
c. er bestaat gelegenheid tot afzet van het product aan
Europeesche afnemers, van welke zijde althans zekere mate
van qualiteitswaardeering verwacht mag1 worden.
Zeer gunstig, ofschoon van tij delijken aard, was de omstandigheid dat deze eerste pogingen plaats hadden in de periode
van koortsachtige activiteit op het gebied der woningverbetering ten behoeve van de pestbestrijding.
Na een onderzoek van de voorhanden grondstoffen werden
onder leiding van den aan het Departement van Landbouw,
Nijverheid en Handel verbonden deskundige op verschillende
plaatsen deugdelijke ovens gebouwd. De daarin gebakken
steenen en pannen waren in vele opzichten beter dan wat
ooit te voren hier te lande van dien aard vervaardigd was.
I n Kediri, met name de controle-afdeeling Paree, werd
met deze werkzaamheden een aanvang gemaakt. Toen in 1915
•voor de woningverbetering in Kediri 40 millioen dakpannen
noodig waren, waarvan in Paree alleen 20 millioen, werden
te Plemahan, Bringin en Kasreman z.g. Duitsche ovens gebouwd, die zonder moeite door de inlanders bediend konden
worden en uitstekende resultaten gaven. De hoedanigheid
van deze pannen was beter dan ze ooit was geweest, het verlies
bij bakken was veel geringer en de inkomsten der bakkers
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waren ongeveer tweemaal zoo hoog als vroeger. Op verzoek
van de inlanders zelf werd dan ook het aantal ovens al spoedig
tot tien uitgebreid.
Te Kasreman werd de grondslag voor eene coöperatieve
bakkerij gelegd. De bakkers toch zagen in, dat het vormen
van de pannen in de nabijheid van de ovens voordeeliger
moest zijn en vroegen met het oog daarop, een stuk grond
te mogen koopen om daarop hun vormloodsen te bouwen.
Met uitbreiding van het aantal ovens werd inmiddels voortgegaan, zoodat eind 1910 in de residentie Kediri 22 ovens
gebouwd waren. De productie bedroeg niet minder dan een
millioen pannen per maand, zoodat de voor de woningverbetering noodige dakpannen in twee jaar geleverd konden
worden.
Hierdoor begon in de geschiedenis van het pannenbakkersbedrijf aldaar een tweede periode, die vooral gekenmerkt
werd door de noodzakelijkheid van naar nieuwe afnemers
om te zien. Met het oog hierop werd een Centraal Verkoopbureau voor steenen en dakpannen opgericht, welks taak
bestond in: het verkoopen van het product der aangesloten
steen- en pannenbakkerijen, waartegenover deze inrichtingen
zich verbonden om het bureau den alleenverkoop van haar
producten toe te staan; het aankoopen van de door de aangesloten steen- en pannenbakkerijen benoodigde brandstof en
het verdeelen daarvan over die inrichtingen; het verschaffen
van het benoodigde bedrijfskapitaal aan de aangesloten steenen pnnnenbakkeriien; het regelen van de verzending van de
verkochte producten, het keuren van deze vóór de verzending,
het innen van de bedragen tegen welke werd verkocht en
het voeren van de administratie.
Bij dit Centraal Verkoopbureau sloten zich zeven coöperatieve pannenbakkerijen aan, met totaal 125 leden en 220
knechten. Tot administrateur werd een ontwikkeld Javaan
aangesteld.
Door de Regeering werd als bedrijfskapitaal f 25 000 als
voorschot aan de coöperaties tegen een rente van 5 % 's jaars
verstrekt, welk voorschot voornamelijk dienen moest om een
regelmatig doorwerken van de pannenbakkerijen mogelijk te
maken zoodra de levering aan den dienst der pestbestrijding
beëindigd zou zijn.
Behalve het Centraal Verkoopbureau werd eene commissie
van toezicht op de Pareesche pannenbakkerijen ingesteld.
Dank zij de zoozeer verbeterde qualiteit der pannen werden goede prijzen gemaakt: 1ste soort f 2 5 , 2de soort f20,
3de soort f 16, 4de soort f 12 per 1000, terwijl de pannenbakkers vroeger niet meer dan f 3 tot f 7 per 1000 ontvingen.
I n het eerste halve jaar van het bestaan der coöperaties maakten deze alle winst, met uitzondering van één, die onder den
onwil van sommige leden te lijden had. Gedurende dat zestal
maanden werden 645 423 dakpannen afgeleverd.
Toen tengevolge van de drukke werkzaamheden van den
controleur van Paree en het vertrek van den gouvernementsdeskundige naar Bandoeng, de coöperaties grootendeels op
zich zelf aangewezen waren, terwijl bovendien door een te
late uitkeering van de behaalde winst het goed vertrouwen
een schok kreeg, werd de stemming onder de bakkers ongunstig. Op enkele pannenbakkerijen weigerden zij te werken,
een aantal hunner deed reeds aan het Centraal Verkoopbureau verkochte voorraden ondershands van de hand en zelfs
werden met voorschot aangeschafte karren te gelde gemaakt.
De vraag naar dakpannen was daarenboven niet langer voldoende. Wel was die naar steenen groot, maar de raad, dezen
dan te gaan bakken, werd in. den wind geslagen.
Allengs begonnen de lieden hoe langer hoe slechter te werken, de leveringen werden laks en met onwil uitgevoerd.
Tegen het eind van 1918 werden drie bakkerijen (die te Plemahan, te Bringin en te Wonodjojo) gesloten, terwijl een
vierde, die te Dawoehan, niet kon blijven doorwerken in verband met bandjirgevaar. Nog drie der aangesloten inrichtingen (te Kasreman, te Templek en die van de erven Moenadjab te Templek) werkten door; zij maakten over de eerste
zes maanden van 1919 een winst van f 1845,45.
De verkoop van het product liet echter hoe langer hoe
meer te wenschen over. In het tweede halve jaar van 1919
werden verkocht 160 700 pannen en 71 300 steenen, terwijl
werden aangemaakt 268 367 pannen en 341810 steenen; de
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voorraden steden dan ook aanzienlijk Het vertrouwen in de
onderneming ping geheel verloren.
Het lijkt gewenscbt de oorzaken, ook voorzoover begane
fouten daartoe behooren, zonder aarzeling onder oogen te
zien.
Ze zijn deze:
a. Het was onjuist, twee geheel verschillende belangen,
n.1. het op hooger peil brengen van het inlandsch bedrijf en
snelle levering van een groot aantal dakpannen aan den dienst
der pestbestrijding, tegelijk te willen behartigen. Deze dienst
«pon er zijde b i j ; maar voor de coöperaties werd aldus een
verkeerde grondslag gekozen. Doorloopend stond men voor
de moeilijkheid dat de afzet ten achter bleef bij de productie.
Beter ware dan ook geweest om, toen de levering voor den
dienst der pestbestrijding afgeloopen was, een klein bedrijf
aan te houden als proef voor de coöperatie en als leerschool
voor den inlandschen leider.
6. De prijs der producten werd to hoog gesteld, waardoor
de afzet belemmerd werd.
c. de coöperatie werd veel te vroeg aan zichzelf overgelaten.
Behalve deze coöperatie in Paree verdient nog vermelding
de inlandsche coöperatieve steen- en pannenbakkerij KarangBenda te Karang-Teugah. Deze werd oj gericht met een kapitaal van f 3000, geleend van de Soekaboemiscke afdeelingsbank. Er werd een oven gebouwd, die goede resultaten gaf,
maar door verdeeldheid onder de leden {jing de vereeniging,
na een bestaan van nog geen twee jaren, tegronde. Tot dit
einde werkte bovendien mede de omstandigheid dat de afzet
te wenschen liet en de afnemers betrekkelijk geringe waarde
bleken te hechten aan de betere hoedanigheid van het product.
Het inlandsch pottenbakkersbedrijf.
Dit bedrijf verkeert
nog overal op Java in het beginstadium zijner ontwikkeling.
Nergens worden nog beter grondstoffen gebruikt dan ruw
kalizand en roodbakkende klei. I n het beste geval wordt een
ringvormige muur, binnen welken een steenen rooster greknutseld is, als oven gebruikt, terwijl op verschillende plaatsen
de open brandstapel den oven geheel vervangt; in beide gevallen is het resultaat: een slecht doorbakken eindproduct.
Op Madoera is zelfs de meest primitieve vorm van den pottenbakkersschijf nog niet doorgedrongen. Een brekage van 30
tot 40 % der potten tijdens het bakken is vrijwel regel.
Toch is dit inlandsche bedrijf van veel grooter beteekenis
dan algemeen aangenomen wordt. Het valt echter weinig
op, doordat het nog overal in huisindustrie wordt uitgeoefend.
I n de inlandsche wereld vervult de nottenbakker eene zeer
belangrijke functie.
De vraag: hoe dit bedrijf op hooger plan te brengen, Wijkt
uiterst moeilijk te beantwoorden.
Op het eerste gezicht lijkt de zaak eenvoudig: men leere
den inlander, zijn zand en klei beter te verwerken en zorgvuldiger te mengen, men geve hem beter draaischijven, leere
hem betere ovens te bouwen, glazuur op de potten aan te
brengen, enz. Maar hierbij mag niet uit liet oog verloren
worden, dat het pottenbakkersbedrijf zijn enormen afzet uitsluitend aan de lage prijzen van het product te danken heeft:
men bedenke, dat in de centra voor b.v. gendih's zelden
meer dan f 2,50 a f 3 per 100 stuks betaald wordt. De afzet,
die hoofdzakelijk inlandsch is en bij welken op qualiteit
nagenoeg niet gelet wordt, wordt door hooger prijzen onmiddeilijk in gevaar gebracht.
Toch is de mogelijkheid van hulp aan dit bedrijf geenszins uitgesloten, mits men zich daarbij aanvankelijk bepale
tot maatregelen ter verbetering van de producten voor Europeesche afnemers: sierbloempotten, aschbakken, lucifersstandaards, enz. Overigens is mogelijk, de zeer aanzienlijke
brekage te doen afnemen.
In het begin van 1919 werd te Bandoeng een keramisch
proeflaboratorium opgericht. Het doel is in de eerste plaats,
keramische materialen uit Nederlandsch-Indië op hun bruikbaarheid te onderzoeken en tevens technische bedrijfsleiders
te vormen, Europeesche zoowel als inlandsche.
Inlandsche ijzersmeden.
I n het district Tjitjoeroeg der
afdeeling Soekaboemi zijn reeds sinds jaren ongeveer dertig
inlandsche smederijen gevestigd, die zich toeleggen op de
vervaardiging van patjols, vorken, arits e. d. Zij waren ge-
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heel in de macht van een hadji, die bun ijzer, staal en houtskool in voorsch.X verstrekte en de vervaardigde gereedschappen van hen kocht. Hij maakte aldus een winst van minsten8
f 2000 Der maand. Toen, als gevolg van den oorlog, de Europeesche firma's moeilijkheden ondervonden met het betrekken
van gereedschappen uit Europa, deden de producten der
inlandsche ijzersmeden bij Tjitjoeroeg opgeld. Het bedrijf
beleefde een gouden tijd; doch toen de smeden vernamen,
welke enorme winsten de hadji-opkooper op hunne producten
maakte, wendden zij zich om hulp tot het personeel van den
landbouwvoorlichtingsdienst.
Dit leidde tot de oprichting van de Coöperatieve inlandsche
ijzersmeden-vereeniging ,,Soendang Mitra" te Tjitjoeroeg,
tot welke nagenoeg alle smederijen toetraden; einde 1919
bedroeg het aantal 36. De Regeering verstrekte een voorschot
van f 18 000 tegen 5 % per jaar. Een jaar later, eind 1919,
was hiervan reeds f 8Ó00 teruggestort.
Nu er voldoende werkkapitaal was, werd gewerkt op de
qualiteit; het gevolg is, dat tal van Europeesche ondernemingen tot de geregelde afnemers behooren.
De benoodigde hoeveelheden ijzer en houtskool worden
door het bestuur ingekocht en daarna bij opbod iian de leden
verkocht. De op deze wijze gemaakte winst wordt in de kas
gestort. De aldus door de leden gekochte grondstoffen worden
niet betaald; de bedragen worden als schulden aan de vereeniging geboekt. Het bestuur keurt de producten, en koopt
ze vervolgens tegen een tevoren vastgestelden minimumprijs.
Van den verkoopprijs wordt het genoten voorschot afgetrokken; het verschil wordt aan de leden uitbetaald. De verdeeling
van de winst heeft éénmaal per jaar plaats; een gedeelte dient
ter bezoldiging van het bestuur, een gedeelte ter aflossing
van de schuld, terwijl tevens een reserve gevormd wordt.
De leden toonen zich met deze regeling zeer ingenomen.
I n verband met de groote voorraden, ontstaan tengevolge van
dalende ijzerprijzen, werd bepaald, dat bij nieuwe bestellingen 2/3 uit voorraad geleverd moet worden en 1/3 nieuw
door de leden kan worden gemaakt.
Elke maand worden de uitgaven door de ontvangsten ver
overtroffen, zoodat de toekomst zonder zorg tegemoet gezien
kan worden.
Inlandsche
suikerbereiding.
Een tak van inlandsche
nijverheid, die in de inlandsche maatschappij een belangrijke
Tol speelt, is de bereiding van ,,goela Djawa", zoowel rietsuiker als palmsuiker.
Deze nijverheid heeft zich naast de Europeesche industrie
alleen kunnen handhaven, doordat zij een ander eindproduct
geeft, dat om zijn lagen prijs en zijne specifieke eigenschappen in de inlandsche wereld gewaardeerd wordt. Het
inlandsch suikerbedrij f behoort dan ook tot de meest winstgevende bedrijven der bevolking.
Blijkens over 1919 verzamelde gegevens bedroeg de productie gedurende dat jaar op Java en Madoera bijna 1 millioen pikol, waarvan 1/3 rietsuiker en 2/3 palmsuiker, d.w.z.
arensuiker, klappersuiker en siwalansuiker. '
Ofschoon m beide takken van bedrijf de werkwijze belangrijk verbeterd kan worden, bleek na een ingesteld onderzoek,
dat de betere bij de bevolking in gebruik zijnde houten
molens- veel doeltreffender zijn dan algemeen aangenomen
wordt. De sapopbrengst. hiermee verkregen, varieert tusschen
50 en 64 % van het rietgewicht. Bij gebruik van ijzeren
molentjes is deze opbrengst met 15 a 20 % te vermeerderen,
doch hier staan tegenover de aanschaffingsprijs, de grootere
breekbaarheid, enz. Vooral dit laatste is voor den inlandschen
xietplanter van veel beteekenis. Hij toch heeft evenals de
Europeesche onderneming, veel te lijden van rietdiefstallen,
zoodat hij gaarne een gemakkelijk vervoerbaar fabriekje
heeft om steeds zelf zijn tuin te kunnen bewaken.
Toch vinden de verleden jaar uit Amerika ingevoerde
molentjes gretig afnemers.
De bereiders van palmsuiker leven over het algemeen zeer
verspreid en behooren tot het meest conservatieve deel der .bevolking, zoodat pogingen tot invoering van verbeteringen
voorloopig nog op practische bezwaren stuiten.
Verbeteren en verwerking van den indjoekvezel. De indjoek»
vezel wordt in verschillende deelen van Java verwerkt tot
touw en kabels. De bewerking is uiterst primitief: de grove
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an de fijne vezels worden in elkaar gedraaid, waardoor een
.wel 'bruikbare, maar toch vrij minderwaardige kabel verkregen wordt.
Te Cheribon nu werd een proeffabriekje opgericht, dat
onder leiding kwam v a n d e n deskundige voor de touwslagerij.
Het doel was, na te gaan of het invoeren van hekels en het
verdeelen, door middel daarvan, van de vezels in borstel* en
spinvezels voor de touwslagers nut zou kunnen hebben. Dit
bleek werkelijk het geval te zijn, de borstelvezel is tegen
loonende prijzen af te zetten, terwijl de spinvezel een beter
soort touw en kabels geeft dan tot dusver door de inlanders
bereid werden.
Inlandsche weef nijverheid. In den loop van een onderzoek
naar den omvang van dit inlandsch bedrijf werden in de desa
Tegalgoebak van het district Ardjawinangoen (res. Cheribon)
400 tot 500 primitieve weefgetouwen aangetroffen, op welke
uitsluitend sarongs vervaardigd werden. In verband hiermee
werd besloten aldaar eene proef weverij op te richten, waarin
betere weeftoestellen zouden worden gebruikt. De opening
van deze proefweverij had op 22 Februari 1920 plaats; de
belangstelling van inlandsche zijde was verrassend groot, en
al spoedig werd in tal van desa's begonnen met namaken
van de betere weeftoestellen.
Intusschen wordt in de proefweverij alles in gereedheid
gebracht om zoo spoedig mogelijk zelfstandig te kunnen werken, d. w. z. dat de garens daar geprepareerd, gespoeld, geschoven, geboomd en in de kam geregen kunnen worden. Dit
geschiedde tot dusver in de gevangenisweverij te Cheribon.
Inlandsche coprabereiding.
Het bedrajr der schade, hier
te lande geleden als gevolg van onvoldoende zorg bij de bereiding van copra, mag zonder twijfel op millioenen 's jaars
gesteld worden. Ofschoon de Nederlandsch-Indische klappers
in qualiteit niet achterstaan bij die van Ceylon en Malabar,
is het prijsverschil op de Amsterdamsche markt doorloopend
f 2 a f2,50 per 100 K.G.
De hier bereide copra geeft, tengevolge van die onvoldoende
zorg bij de bereiding, oiie, welke vrije vetzuren tot een hoog
percentage bevat. Dit leverde geen noemenswaard bezwaar op
zoolang de klapperolie op zeep verwerkt werd, maar sinds het
product meer en meer afzet vindt voor de bereiding van plantenboter en andere spijsvetten. vormt het een zeer groot bezwaar.
Beschimmeling van copra doet bovendien het oliegehalte
sterk afnemen.
Het moet dus loonend zijn dat aan de coprabereiding meer
zorg wordt besteed. Van veel beteekenis lijkt met het oog
hierop het streven om de droogmethode te verbeteren, o. m.
door het drogen met behulp van de zonnewarmte te vervangen
door dat in speciale drooghuizen. Weliswaar worden de zelfkosten hierdoor niet onbelangrijk hooger, maar voor de oliefabrieken is de betere hoedanigheid van de grondstof van
zoodanige beteekenis, dat de prijzen méér stijgen dan de
productiekosten.
Wordt de zaak op groote schaal aangepakt, dan is het voor
Europeesche ondernemers zonder twijfel aan te bevelen, hun
copra in rationeel geconstrueerde drooghuizen te bereiden.
De inlandsche copraproducenten zullen echter eerst op deze
wijze te helpen zijn zoodra hun Europeesche collega's op
groote schaal de kunstmatige droogmethode hebben aangepakt en kunstmatig gedroogde copra een normaal handelsmerk zal zijn geworden.
Inlandsche klappervezelbereiding.
Door den nijverheidsconsulent dr. A. J . KLUYVER en den inlandschen landbouwkundige Eaden Mas Iso Reksohadiprodjo werd in opdracht
van het Koloniaal Instituut en met medewerking van de
Indische Regeering een reis naar Ceylon en Britsch-Indië
ondernomen, met het doel, zich aldaar op de hoogte te stellen
van de bereiding van de klappervezel. Genoemde heeren werden medio Maart 1920 terugverwacht.
Inlandsche oliebereiding.
Ook bij de oliebereiding volgt
de inlander een procédé, dat principieel van het in Europeesche fabrieken gevolgde afwijkt. Het geeft een lager olierendement, waar evenwel tegenover staat, dat tevens verschillende producten aan de menschelijke voeding ten goede
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komen, vooral wat betreft het kostbare, in het klappervruchtvleesch voorkomende eiwit. I n nog meerdere mate geldt dit
"voor de bereiding van katjangolie; men denke aan het feit,
dat de daarbij verkregen perskoeken tot ,,ontjom", een belangrijk volksvoedsel, verwerkt worden.
Bovendien mag niet uit het oog verloren worden, dat be~
reiding van olie uit versche klappers feitelijk veel rationeeler
is dan die uit copra.
Over het geheel is derhalve ongeveer evenveel vóór ala
tegen de inlandsche bereidingswijze te zeggen. Toch is de
mogelijkheid niet uitgesloten dat op bepaalde, daarvoor geschikte plaatsen de kleine Britsch-Indisehe roteerende olievijzel, daar „chuck" genoemd, met succes door de inlanders
gebruikt zal kunnen worden.
De inlandsche aetherische oliën-industrie.
De bereiding
van kajoepoeti-olie op Boeroe geschiedt nog steeds op uiterst
primitieve wijze. Deze komt hierop neer, dat een vijftal lieden
begint met gedurende eenige dagen bladeren te plukken,
waarna het stoken begint. I n de ketels worden des ochtends
om 6 uur 8 pikol bladeren gedaan, gezorgd wordt voor onderhouden van het vuur en verversching van het afkoelwater.
Des namiddags om 4 uur zijn de bladeren uitgekookt en 4
flesschen olie a 600 gram verkregen. De ketel wordt opnieuw
gevuld, en het proces herhaalt zich.
Is het omliggend terrein leeggeplukt, dan wordt de stookplaats verlaten en elders hetzelfde procédé toegepast.
I n voorbereiding is de invoering van een meer moderne
distillatie-inrichting op Boeroe, terwijl voor Ceram reeds een
installatie besteld werd.
Ook inzake de bereiding van patchouli-olie in den omtrek
van Koeta Radja zijn onderzoekingen in gang om tot oprichting van eene moderne installatie te komen.
Inlandsche leerlooierijen.
Aan de af deeling Nijverheid
zal een practisch onderlegd leerlooier verbonden worden, voor
wiens uitzending reeds in Nederland pogingen werden aangeweud. De bedoeling is, het inlandsche bedrijf te verbeteren
en een onderzoek in te stellen naar de bruikbaarheid der hier
voorkomende looimaterialen.
De afdeeling Nijverheid.
Het lijkt van belang, bier in
korte trekken een beeld te schetsen \ a n de afdeeling Nijverheid, zooals deze zal zijn geworden nadat de voorstellen tot
uitbreiding van de afdeeling, zooals zij door den Volksraad
aangenomen werden, tot uitvoering gebracht zullen zijn.
Onder leiding van het hoofd der s f deeling zullen onderafdeelingen werkzaam zijn aan welke de voorlichting van
de inheemsche nijverheid opgedragen wordt.
Drie technische onderafdeelingen zorgen, in samenwerking
met een werktuigkundig ingenieur, voor de technisch-wetenschappelijke voorlichting. Aan haar zullen scheikundige
ingenieurs en deskundigen verbonden zijn, die over laboratoria en proeffabriekjes beschikken.
Nadruk zal worden gelegd op de vorming van eene zoo
volledig mogelijke technische bibliotheek en het aanleggen
van een technische kartoteek.
De hoofden der onderafdeelingen geven leiding aan het
werk hunner deskundigen en nemen zelf, met hunne assistenten, de voorlichting op zich van de andere bedrijven, voor
welke geene speciale deskundigen aan de afdeeling verbonden
zijn.
Voorts zal aan de afdeeling eene economisch-statistische
onderafdeeling verbonden zijn, aan welke worden opgedragen
de werkzaamheden die verband houden met de verstrekking
van kapitaal aan nijverheidsondernemingen. Het hoofd dezer
afdeeling zal hebben na te gaan in hoeverre eenige onderneming die om steun verzoekt daarvoor in aanmerking komt.
Voorts zal deze onderafdeeling alle voor de nijverheid van
belang zijnde gegevens — omtrent het voorkomen van grondstoffen, de prijzen van verschillende producten en arbeidskrachten, vrachttarieven, enz. — moeten verzamelen en zal
haar ook het samenstellen van een Nederlandsch-Indische
industrieele statistiek toevertrouwd worden. I n samenwerking
met de afdeeling Handel van het Departement van Landbouw. Nijverheid en Handel zal zij moeten trachten, den
afzet van producten van de inheemsche nijverheid te bevorderen en hiervoor de gevraagde inlichtingen moeten geven.
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Deze onderafdeelingen zullen dan tezamen met een bureau
voor de in- en uitgaande stukken, waaraan tevens het toezicht op het noodige copieerwerk en de zorg voor de bibliotheek opgedragen worden, het centrale orgaan voor de nijverbeidsvoorlichting vormen. Hiernaast zal de afdeeling een
gedecentraliseerden voorlichtingsdienst in wording bezitten
die de schakel tusschen het centrale orgaan en de inlandsche
nijveren vormen zal. Het ligt in de bedoeling, dezen buitendienst langzaam te doen uitgroeien, zoodat hij mettertijd uit
een hoofd en een voldoend aantal r.ijverheidsadviseurs zal
bestaan. Aan dit hoofd zal de leidinpr van de economische
bemoeiingen met de inlandsche nijverheid worden opgedragen. Vooral echter zal deze buitendienst toezicht moeten houden op de toepassing van de door de ncheikundige ingenieurs
en deskundigen aangegeven werkwijzen.
Het op hooger plan brengen van de inlandsche nijverheid
vereiseht een zeer nauw contact tusschen deze nijveren en
de ambtenaren der centrale afdeeling. Hiervoor is noodig dat
de ressorten der adviseurs klein zijn. opdat zij gelegenheid
hebben, de bijzonderheden van hun taak grondig te leeren
kennen.
De bevordering van de ontwikkeling der inlandsche nijverheid vereiseht drieërlei soort maatregelen:
I. Het verbeteren en doen uitgroeien van de bestaande
inlandsche bedrijven.
I I . Het vormen van bedrij fsvereenigingen en coöperaties.
I I I . Het invoeren van nieuwe inlandsche bedrijven.
Hierbij is wèl te bedenken, dat niet slechts de inlandsche
nijveren met beter werkmethoden vertrouwd gemaakt moeten
worden, doch dat van welhaast even groote beteekenis is dat
bedrijfsleiders worden gevormd. Door de afdeeling Nijverheid zal dit in het algemeen slechts kunnen geschieden
wanneer het leiders van eerie coöperatie of bedrij fsvereeniging
betreft.
Voor scholinsr van de leiders van omvangrijker bedrijven
zal de Technische Hoogeschool moeten zorgen. De behoefte
aan leiders van dezen aard zal echteT aanvankelijk no<r niet
groot zijn. Overigens zal, waar ook in westersche landen
de bedrijfsleiders voor een belangrijk deel uit den handelsstand voortkwamen, tegelijk met de scholing van inlandsche
industrieelen die van de inlandsche handelaren ter hand genomen moeten worden.
De Kloet-ramp. Zonder eenige vooraf gaande waarschuwing,
volkomen onverwacht had in den nacht van 19 on 20 Mei
1919 eene uitbarsting van den berg Kloet plaats. Een groot
deel der afdeeling Blitar werd verwoest en duizenden mannen,
vrouwen en kinderen kwamen om.
Om kwart voor één, terwijl alles in de afdeelingshoofdplaats in diepe rust was, klonken plotseling klokgelui en
gefluit van op het stationsemplacement staande locomotieven
ter waarschuwinsr voor het gevaar dat van de zijde van den
her? naderde. Een kwartier later kwam met donderend geraas
een laharstroom, bestaande uit een mengsel van warm water,
modder, zand en steenen, de stad binnen, waar ontzettende
verwoestingen werden aangericht. Volgens ooggetuigen hing
boven den stroom een witte rook- of dampmassa.
Deze modderstroom, die op sommige plaatsen een hoogte
van drie meter bereikte, nam zijn wegr midden door de stad,
over het erf van de regen ts won ing, de aloon-aloon en het erf
van de assistent-residentswoning.
De assistent-resident, de heer E. V. VAN DEE SCHALK, begaf
zich, na zijn gezin en bedienden met zijn auto naar een hooger
celegen deel der plaats te hebben gezonden, op verzoek van
den cipier naar 's lands gevangenis, doch werd onderweg
door den laharstroom overvallen en kon zich ternauwernood
redden.
Tijdens en uren na de catastrofe viel een dichte aschregen,
die tot 11 uur v.m. aanhield en door welken het grootste
gedeelte van het gewest in duisternis gehuld was. Te Blitar
waren tesren 7 uur des ochtends de straatlantaarns (petroleumlampen') uitgebrand, zoodat men geen hand voor oogen zien
kon, terwijl ook in de verlaten huizen geen licht brandde.
Het reddingswerk, waarmee onmiddellijk nadat de kracht
van den modderstroom een weinig afgenomen was, een nanvancr was gemaakt, werd door dat ontbreken van licht zeer
belemmerd.
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De ramp bepaalde zich niet tot Blitar en omstreken; ook
een groot gedeelte van het district Srengat werd door een
modderstroom zwaar geteisterd. Ook daar werd de bevolking,
zonder dat eenige aanwijzing van het naderende gevaar
voorafging, in den slaap door de lahar overvallen. Gelukkig
hebben velen zich daar kunnen redden door in vruchtboomen,
vooral klapperboomen, die er in grooten getale voorkomen,
te klimmen.
Eenige dagen na de uitbarsting besteeg de geoloog dr.
G. L. L. KEMMEHXING den berg, waar hij een onderzoek
instelde. Al het water van het kratermeer, niet minder dan 40
millioen M s . was verdwenen, uitgeworpen. Het had zich vermengd met de millioenen kub. meters zand en steenen, die
langs de hellingen van den berg opgestapeld lagen, en met
dezen de geweldige modderstroomen gevormd, die al wat ze
ontmoetten vernielden of bedolven.
Drie modderstroomen teisterden de afdeeling Blitar. De
eerste erin? door de kali lahar Blitar en bewoog zich in hoofdzaak naar de stad; de tweede ging door de kali Temas naar
het district Srengat, de derde door de kali Poetih in de
richting van Taloen.
De oorsprong van de beide eerste lahars is de kali Badak,
die ontspringt bij de plaats van de doorbraak in 1875. Boven
het perceel Tjandisewoe splitst de kali Badak zich in de kali
lahar Blitar en de kali Temas. Een dam, de bekende dam
Badak, gebouwd na de uitbarsting van 1901, dichtbij den
oorsprong van de kali lahar Blitar, teneinde het bandjirwater
uit deze kali te weren, heeft de aanstroomende water- en
moddermassa niet tegen kunnen houden.
De lahar Blitar splitst zich ten noorden van het perceel
Alas-Kedawoeng in tweeën. De westelijke tak ging" over de
desa Ngoran naar de desa Kalipoetjang, de oostelijke over
Panatoran en Bendo naar de hoofdplaats Blitar. Door deze
lahar werden voor een groot deel verwoest: in het onderdistrict Blitar 8 desa's, in het onderdistrict Nglegok 9 desa's,
in het onderdistrict Senankoelon 16 desa's.
De lahar Temas splitste zich bij de desa Salam eveneens
in twee takken. De westelijke g i n ? westwaarts naar het onderdistrict Oedanawoe en de oostelijke zuidwaarts naar het zuidoostelijk gedeelte van het district Srengat, waar bij de desa
Djatilengger een breede nieuwe kali ontstond. Deze lahar
vernielde nagenoejr het geheele district Srengat, met uitzondering van een paar desa's. Gespaard bleven de desa's,
gelegen om den Goenoens' Pegat, waaronder de districtshoofdplaats en de onderdistrictshoofdplaats Ponggok.
De lahar kali Poetih volgde recht zuidwaarts hoofdzakelijk
den loop van genoemde kali. Deze modderstroom verwoestte
een groot deel van de desa's Taloen, Bendosewoe, Djeblog,
Djaboeng, Toempang, Kendalredjo, Soemberhardjo, Glagahoinbo en Doeren van het onderdistrict Taloen, zoomede de
desa Soemberngoens' van het district Gandoesari.
I n totaal zijn geteisterd:
District Blitar:
I n het onderdistrict Blitar 9 desa's,
„ „
„
Garoem 3 desa's,
„ „
„
Sanankoelon 16 desa's,
„ „
„
Nglegok 9 desa's,
„ „
„
Kanigoro 1 desaDistrict Srengat:
I n het onderdistrict Srengat 21 desa's,
„ „
„
Ponggok 15 desa's,
„ „
,,
Oedanawoe 19 desa's.
District Gandoesari:
I n het onderdistrict Taloen 9 desa's,
„ „
„
Gandoesari 1 desa.
District Wlingi:
I n het onderdistrict Wlingi 1 desa.
Totaal werden 104 desa's geteisterd.
Het aantal omgekomenen bedroeg 5110, onder wie IS
Europeanen en 16 Ohineezen.
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De veidiezon aan vee bedroegen 1571 stuks.
Under modder, zand en steenen geraakten bedolven S203
bouw snwah, 3613 bouw tegal on 6924 bouw erf, waarvan in
Let district Srengat 57S1 bouw sawah, 2690 bouw tegal eii
4951 bouw erf.
Het aantal verloren gegane buizen bedroef?:
in het district Blitar
,.

„

,,

3626 huizen,

Srengat
Gandoesari

4907
436
Totaal

„
„

8969 huizen.

De totale schade bedroeg:
in de gemeente Blitar:
aan gebouwen
,,

f

748 800

huisraad, kleedingstukken, enz

117 200

buiten de gemeente:
aan gewassen
„ vee
„ huizen
,, huisraad, kleedingstukken, enz.
„ land bouwwerktuigen

1189 000
70700
561560
386 000
39000

Op de ondernemingen op de hellingen van den Kloet gingen
honderden bouws aanplant van koffie, cassave, agave en
suikerriet verloren. Het perceel Soembernanns van de onderneming Galoehan, beplant met cassave en agave, werd geheel
* weggevaagd, waarbij een Europeesoh employé en tientallen
perceel koelies om het leven kwamen. Het perceel Kalitjilik
van de onderneming Bendoredjo der Handelsvereeniging
Amsterdam onderging hetzelfde lot. Hier lieten eveneens een
Europeesch employé en vele koelies het leven in den heeten
modderstroom.
Te Blitar werden gedeeltelijk vernield de woning en het
kantoor van den assistent-resident. Zwaar beschadigd werden
de regentswoning, de gevangenis, de inlandsche school der
2de klasse en het kantoor van den djaksa. Al deze gebouwen
«ijn gelegen aan de oloon-aloon. Een aantal particuliere
woningen had mede duchtig van de labar te lijden. Voorts
werden, behalve een vijftigtal kleinere bruggen en duikers,
de grcote spoorbrug over de kali Pakoenden bij Blitar en
vier kleinere bruggen tusschen Blitar en Wlingi vernield
of i m u beschadigd. De spoorbaan werd over een afstand
van 6 K.M. totaal onbruikbaar.
Onmiddellijk na de ramp werd het reddingswerk met kracht
ter hand <renomen. De notabelen van Blitar, de inlandsche
embtenaren en de daal* tijdelijk gelegerde militairen hebben
zich van hun mensehelijken plicht gekweten op eene wijze
die boven lof verbeven is.
De gewonden werden in de Blitar-kliniek opgenomen en
verpleegd, terwiil de ontdekte lijken in een afzonderlijk
lokaal ter schouwing en herkenning werden ondergebracht.
Dit laatste bleek echter al spoedig onmogelijk, tengevolge
van het groot aantal dooden en doordat het intreden van den
dood reeds te hing geleden was. No den tweeden dag werden
daarom de gevonden lijken onmiddellijk begraven waar zij
ontdekt waren.
Zoo spoedig mogelijk werd ook een begin gemaakt met het
opruim iv gswerk, waartoe de heerendienstplichtigen uit
naburige, niet geteisterde desa's opgeroepen en tegen behoorlijk loon tewerk gesteld werden. Aanvankelijk werd door
militairen, later door uit andere afdeelingen gedetacheerde
inlaudsche ambtenaren en tijdelijk in dienst genomen gepensinnneerden op het opruimingswerk toezicht gehouden.
Het ooroepen van heerendienstplichtigon kon spoedig achterwege bliiven, doordat zich een voldoend aantal vrije koelies
aanmeldde.
On verzoek van den resident werden alle in Kediri gelegerde
troepen in de geteisterde streken samengetrokken, terwijl uit
SoerabaJ4i een af deeling genietroepen m a r Blitar gedirigeerd
Handelingen der Staten-Generaal.
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werd en belast met het herstellen van de verbindingen tussohen Blitar en Wlingi en Blitar en Sivngat. Vermelding
verdient, dat deze afdeeling in 14 dagen tij da een kabelbrug
ter lengte vnn 28 M. en ter breedte van 2J M. over de kali
Pakoenden bij Blitar legde. Ook de dienst der gewestelijke
werken spande alle krachten in, zoodat de verbindingswegen
betrekkelijk spoedig weer min of meer bruikbaar waren. Met
werkvolk uit Madioen werd aan de zwaai beschadigde spoorbaan hard gewerkt, zoodat de spoorverbinding tusschen
Malang en Kediri via Blitar na een maand hersteld was.
De telefoonverbindingen, die grootendeels verbroken
waren, werden binnen weinige dagen na de ram]) door liet
telefoon-personeel hersteld. Het postkantoor werd den dag
na den onheilsnacht verplaatst naar de sociëteit, waar de
chef met een vrouwelijke beambte dag en nacht werkte om
den dienst gaande te houden.
De verpleging van de gewonden had aanvankelijk plaats
iD de kliniek van dr. P . j . J . R. T. PlLOir, doch al spoedig
moest naar eene grooter ruimte omgezien worden. Deze werd
gevonden in het gebouw der normaal school voor inlandsche
onderwijzers, waar de zendeling-arts dr. G. ROYER van Modjowarno met zijne echtgenoote en een staf van verplegers en
verplegsters de zorg voor de gewonden op zich nam.
Bii het zoeken van gewonden weid tegenwerking ondervonden van de zijde der bevolking, die de gewonden verstopte, zoodat waarschijnlijk velen door uitputting bezweken
zijn. De uitgezonden militaire en bevolkingspatrouilles
vonden dagen na de ramp nog tal van gewonden in verlaten
woningen, waar zij verzorging noch voedsel hadden. Zij
werden alle gezonden naar de naastbijzijnde hulphospitalen
en verbandpl.notsen, waardoor velen hunner nog gered konden
worden. Gelukkig was het wantrouwen der bevolking spoedig
geweken, zoodflt na eenige dagen tal van gewonden uit eigen
beweging zich aan de hulphospitalen en verbaiidplaatsen
kwamen melden.
Aan deze inrichtingen, die in overleg met den hoofdinspecteur van den burgerlijken geneeskundigen dienst werden georganiseer d, was een voldoend aantal geneesheeren en inlandsche artsen werkzaam. Te Taloen had de afdeeling Rood e
Kruis uit Malang zich met de verpleging belast. Eerste hulp
werd daar verleend door df. LKBKR en eene verpleegster uit
Malang, die op den eersten dag na de ramp zich naar Blitar
begaven en te Taloen eenige gewonden aantroffen, wien zij
terstond hulp verleenden.
In totaal werden in de hospitalen en hulpziekeniurichtingen
634 gewonden verpleegd, van wie slechts 34 overleden.
Onmiddellijk na de ramp werden de noodige maatregelen
getroffen om de bevolking der geteisterde streken van voedsel
te voorzien.
Kosteloos voedsel, n.1. rijst, djagoeng en meel, werd, behalve te Blitar, verstrekt te Nlegck. Garoem, Taloen, Gandoesari, Srengat, Ponggok en Mongoenan.
Gedurende de isolatie van Blitar tengevolge van de verbroken spoorwegverbinding werd bovendien voor de Europeesehe en de Chineesche inwoners de gelegenheid geopend
om tegen door het steuncomité vastgestelde prijzen voedingsmiddelen en andere artikelen (petroleum, benzine, enz.) te
bekomen.
Onmiddellijk na de ramp werd onder nadere goedkeuring
beslag gelegd op de in de gouvernenientspandhuizen in het
gewest Kediri aanwezige, reeds door het Gouvernement aangekochte kleedingstukken en stukken huisraad. Al spoedig
werd de pandhuisdienst door de Regeerinc gemachtigd om
bedoelde artikelen tot eene waarde van f 50 000 uit de pandhuizen kosteloos te verstrekken, zoodat die hoog-noodige
goederen ook uit de inrichtingen buiten het gewest betrokken
konden worden.
Var. het Nederlandsoh-Indiach vrouwenhulpcomité te
"Weltevreden weiden reeds oen week na de ramp groote hoeveelheden dekens, kains, borstrokken en stukken katoen en
keper ter verdeeling onder de noodlijdenden ontvangen.
Aan hulp en steun, in velerlei vorm, heeft bet ook verder
niet ontbroken. Reeds den dag na Üe ramp stelde een steunromité. dot zich te Soerabaja gevormd had, een bedrag van
f 10 000 telegrafisch ter beschikking van den resident van
Kediri, terwijl de Regeering een even grooto som beschik*

1920—1921.
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baar stelde. Kort daarna werd nog ter beschikking' gesteld:
Cijfers ter illustreering van den toestand in d© buitenbef 20 (XX) door het Nederlandsch-Indisoh vro'uwen-hulp- zittingen zijn niet beschikbaar. Omtrent den stand van het
comité te Weltevreden, f 10 000 door het centrale comité van vraagstuk in di© gewesten is het volgende mede t© deelen.
het Ronde Kruis en voorloopig een even groot bedrag door
Het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden levert als
den majoor der Chineezen Tjong A Fie te Medan, 1 10 000 geheel voor zijn bevolking voldoende rijst, en zelfs kan een
door de Handelsvereniging „Amsterdam" en tal van gedeelte van die bevolkingsrijst worden afgestaan aan do
kleinere bijdragen door particuliere instellingen en personen. ondernemingen, in welker behoeft© verder door invoer van
Verder werden vel© zendingen rijst, djagoeng, enz. ont- buitenlandsche rijst (in 1919 ongeveer 10 000 ton) wordt
vangen.
voorzien. Heeft eene afdeeling tekort, zoo wordt van beTe Kediri en te Blitar vormden zich onmiddellijk steun- stuurswege voor aanvoer zorg gedragen. W a a r noodig —
comité's, die tot 30 Juni respectievelijk f 24 400 en f 1GOO00 o. a. in L a n g s a r — heeft distributie plaats. De rijstproductie
ontvingen. Te Soerabaja werd een blijvend Kloet-fonds opge- is toegenomen.
richt, wan-voor tot 30 Juni reedt f 3iJO 000 geind was. Aan
Tapanoeli kan voldoend© in d© behoefte der bevolking
den resident van Kediri was tot en met 15 Juli 1919 recht- voorzien. De ondernemingen zijn evenwel op buitenlandsche
«streeks reeds gezonden een bedrag van f 223 041,93^. Het rijst aangewezen. I n verband met smokkelarij van rijst naar
buitenland toonde deelneming door toezending van een aan- de Oostkust werden maatregelen beraamd om allen rijstvertal bedragen, totaal f G9 353,82,
voer in het gewest onder controle te stellen.
Bij Gouv. Bt. 20 Juni 1919 n°. 9 werd machtiging verleend
Sumatra's Westkust produceert een overschot, De uitvoer
om gedurende een maand na de bekendmaking, door daar- van rijst naar andere gewesten was echter in 1919 grooter
voor in aanmerking komende personen in de geteisterde dan de l>ehoefte der eigen bevolking feitelijk toeliet, zoodat
streken, bij de gouvernementspandhuizen aldaar vóór de voorziening van de hoofdplaats Padang tot den nieuwen
1 J u n i 1919 beleende manufacturen, keukengerei en land- oogst tenslotte niet geheel verzekerd was. De onzekerheid
bouwwerktuigen tot een bedrag van f 5 per persoon te doen omtrent de grootte der voorraden deed bovendien onder do
inlossen.
bevolking de neiging ontstaan, vast te houden wat zij aan
padi bezat.
Daar het niet wensehelijk bleek, de vernielde woningen
weer on dezelfde plaatsen door nieuwe te vervangen, werd
Voortdurende zorg eischt de voorziening met rijst van het
bij besluit van den resident van Kediri van 18 Juni 1919 gouvernement Oostkust van Sumatra. Het gewest herbergt
eene commissie ingesteld, wier taak zou best.ian in het betrekkelijk vel© Europeanen; voorts, behalve de contractzoeken, in en nabij de geteisterde streken der afdeeling koelies, ongeveer 110 000 vreemde oosterlingen Op de onder.Blitar. van voor lahar veilig gelegen terreinen, ter bewoning nemingen zijn ongeveer 250 000 personen, die niet deelnemen,
door de van haar erven verdreven bevolking. Deze bevolking aan de productie van voedingsgewassen. De rijstproductie is
werd de raad gegeven, zich voorloopijr te vestigen in nabij* in dit gewest dan ook volstrekt onvoldoende, zelfs die voor
gelogen, gespaard trebleveu knmpongs. Besloten werd voorts, de eigen, inheemsch© bevolking. Belangrijke invoer van
dat alleen voor den bouw van woningen op veilig gelegen
rijst is dus wel noodzakelijk, waardoor dt-j prijzen van
terreinen steun zou worden verleend.
het inheemsche product zich naar di© van de buitenZoo spoedig mogelijk werd voorts overgegaan tot een onder- landsche rijst regelen; zelfs gedurende den oogst is er
zoek naar den toestand der overstroomde bouwgronden. Een tusschen deze prijzen geen verschil. Uit den aard der
zaak vormt dit een druk op het minder-gecoede deel der
derde gedeelte daarvan bleek te moeten worden afgeschreven
als onhoplantbaar tengevolge van de zich erop bevindende bevolking. Ten deele kon in de moeilijkheid tegemoptgedikke laag zand en grind. Van de overige gronden kon de komen worden door verstrekking van betrekkelijk goedkoop©
helft terstond weer met succes beplant worden met cassave rijst, hetgeen mogelijk werd gemaakt doordat beschikt werd
en ketelasoorten, terwijl de andere helft slechts voor teelt over kleine hoeveelheden goedkoopere inheemsche rijst —
van k a t y n g geschikt v a s . Der bevolking werd de noodige deels van het gewest zelf, deels van Sumatra's Westkust afhulp verleend om onmiddellijk met den aanplant te kunnen komstig — en over oudere voorraden goedkoopere buitenlandsche rijst.
beginnen.
In Riouw en onderhoorigheden baarde de toestand geen
In de streek tusschen Blitar en Srengat en in die ten
zuiden va<- Srengnt werd bii bet bewerken en beplanten van zorgen. De eilanden zijn voor de rijstvoorziening aangewezen
den crond veel lost ondervonden van herhaalde modder- op Singapore. Distributiemaatregelen zijn niet noodig gebandjirs, veroorzaakt door een doorbraak in de kali Djatipelen. bleken, terwijl het bestuur prijsopdrijving wist te voorkomen.
Door de bevolking der residentie Djambi moesten voor d©
TV voedselvoorziening. De bemoeiingen der Regeering ingevoerde buitenlandsch© rijst hooge prijzen betaald wormet het vraagstuk der voedselvoorziening breidden zich in den, doch zij was daartoe, dank zij de hoo<re rubberprijzen,
vrij goed in staat. Bovendien bleek mogelijk om met behuln
1919 in omvang en intensiteit sterk uit.
Omtrent den stand van het probleem en de voornaamste van door tusschenkomst van den dienst der Centrale Distri-'
der van regeerinffswege genomen maatregelen zij hier het butie ontvangen goedkoopere Lombok-rijst den prijs van de
buitenlandsche rijst eenigszins te drukken.
volgende medegedeeld.
De aanplantingen van voedingsgewassen in Palembang
De pogingen tot vergrooting van de padiproductie hadden
ongedacht succes, zooals bij vergelijking van de desbetref- werden aanmerkelijk uitgebreid. De binnenlanden van
fende cijfers met gegevens inzake de jaarlijksohe gemiddel- Palembang kunnen over het geheel in de eigen behoefte aan
rijst voorzien. Voor de hoofdplaats en voor andere belangden in de periode 1916—1918 duidelijk bliikt.
De uitgestrektheid van welke op Java en Madoera werd rijke bevolkingscentra is invoer van buitenlandsche rijst
geoogst, bedroeg in 1919: sawah-padi 4187 839 bouws, padi noodig.
I n Benkoelen laat de toestand te wenschen over. Wel : sgogo 639 527 bouws.
waar
is er in de laatste jaren verbetering gekomen — in 1915
D© geoogste hoeveelheden bedroegen (in pikols):
moest nog ongeveer 100 000 piko! riist ingevoerd worden' in
gemiddeld
1919 was dit quantum, dank zij de inspanning der ambte1916—'18
1919
naren, tot ruim de helft teruggebracht — maar de moeilijksawah-padi
87 154 645
94997165
beden zijn nog allerminst uit den wejr s-eruimd. Voora! do
padi gogo
7 365 000
voorziening van de bevolkingscentra eischt veel zorg. BenAndere voedingsgewassen werden geoogst van de volgende koelen is voor de rijstvoorziening altijd aangewezen geweest
oppervlakten (in bouws):
op Sumatra's Westkust, doch kon in 1919 van daar niet volgemiddeld
doende betrekken, zoodat de hulp van het Departement van
1916—'18
1919
Landbouw. Nijverheid en Handel insreroewn moest worden
mais
2178402
2728151
ter verkrijging van buitenlandsche rijst. De prijzen waren
.
802 895
1023 148
cassaVe
hoog.
aardnoten".'
292 879
244 385
In de Lampongsche districten worden de voorraden rijst
233 IMS
223 299
jaarlijks duchtig aangesproken door de Bantammers, die '.n
ker1e]e
andere peulvruchten
341766
361125
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grooten getal© (30 u 40 duizend per jaar) oversteken voor den
arbeid in de pepertuinen. Bepaalde moeilijkheden werden
overigens niet ondervonden.
Vermeldenswaard is tenslotte de stand van liet vraagstuk
van den afvoer van de rijstvoorraden in Koerintji. Die voorTaden zijn zeer groot, ongeveer een millioen pikol beras ligt
aldaar beschikbaar voor uitvoer naar elders. De afvoer is
evenwel uiterst bezwaarlijk, doordat Koerintji nog niet aanesloten is aan het wegennet van Sumatra's Westkust. Met
et oog daarop werd spoed betracht met het tot stand brengen van den rijweg naar Soengei Penoeh. Is deze weg klaar,
dan zal geheel de afvoer van regeeringswege georganiseerd
worden, met de bedoeling om de beschikbare rijst over de
Andere gewesten van Sumatra, die een geregeld tekort aan
Jrijst hebben, te verdeelen. Het planterscomité te Medan
echtte zich in staat om vóór dat de rijweg gereed zou
zijn eene zekere hoeveelheid rijst met behulp van Bataksche
dragers uit Koerintji af te voeren. De Regeering
wilde zich hiertegen niet verzetten en gaf vergunning
tot afvoer van rijst totdat de rijweg gereed zou zijn,
op voorwaarde, dat het planterscomité een derde gedeelte
van de naar Deli te vervoeren rijst tegen kostprijs aan den
gouverneur van de Oostkust van Sumatra af zou staan voor
de inheemsche bevolking. Voorts nam de gemachtigde van
het planterscomité op zich maandelijks zekere hoeveelheden
af te staan aan Benkoelen, Djanibi en Palembang. De
uitvoering van het voornemen bracht een teleurstelling:
wat ton behoeve van het planterscomité aan rijst uit
Koerintji werd afgevoerd, was maar weinig, zoodat alleen
voltooiing van den rijweg de rijstvoorraden voor het verbruik beschikbaar zal stellen.
Het gewest Banka bezit geene sawahs en verkeert dientengevolge in ongunstige omstandigheden. Aan de rijstcultuur op ladangs wordt zooveel mogelijk uitbreiding gegeven, zoodat de bevolking in de binnenlanden althans voldoende rijst heeft. Voor de hoofdplaatsen moet rijst ingevoerd worden. De tinwinning voorziet zelf in de eigen behoefte.
I n de residentie Zuider- en Oosterafdeeliner van Borneo
hebben vele streken een tekort aan rijst, waarin echter kan
worden voorzien door het overschot van de Oeloe Soengei.
Terwijl in 1917 nog 400 000 pikol buitenlandsche rijst ingevoerd moest worden, was men er in 1919 zoo ver dat nagenoeg
geen invoer meer noodig was. De productie van de Oeloe
Soengei is trouwens nög belangrijk op te voeren, waarvoor
bedijking en ontwatering van groote complexen noodig is:
de streek zal dan aan andere gewesten rijst kunnen leveren.
De residentie Westerafdeeling van Borneo voerde vroeger
rijst uit. Door de uitbreiding van de klapper- en rabheraanplantingen kwam hieraan echter een einde. I n het bijzonder
voor de hoofdplaats Pontianak en omgeving werd toen invoer noodzakelijk.
I n de rijstbehoefte van Amhoina werd door aanvoer van
buiten voldoende voorzien. De prijzen waren echter zeer
hoog. Het gebruik van sago nam toe,.
De voedselvoorziening van het gouvernement Celebes en
onderhoorigheden levert de laatste jaren geene moeilijkbeden meer op. Ook binnen het srewert behoeft voedsel trans»
port op groote schaal niet langer plaats te hebben. Zelfs
konden zekere hoeveelheden mais ter besohikkinf van don
dienst der Centrale Distributie gesteld worden, ten behoeve
van andere gewesten. De oogst is echter geheel van den
regenval afhankelijk: totale mislukking komt intus chen
zelden voor. Bij geregelde bevloeiing zou Celebes na korten
tijd geregeld een overschot aan rijst en mais produceeren.
Behalve in Gorontalo, waar de toestand bijzondere aandacht verdient, werden in Menado geen moeilijkheden van
beteelenis ondervonden. De rijstinvoer bedroeg in 1919
30 WO pikol. Met het oog op den aanleg van irrigatiewerken
werd een ingenieur derwaarts gezonden.
Hel gewestelijk bestuur van Timor en onderhoorigheden
ondervond moeilükheden met de voorziening van het eiland
Soemba waar maïs moest worden ingevoerd. Overigens werd
de eigen aanplant overal uitgebreid.
Het eiland Lombok kon gedurende eenigen tijd vrü belangrijke hoeveelheden rijst voor elders beschikbaar stellen.
Aan den uitvoer naar buiten het "ewest moest echter een
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eind gemaakt worden toen op Bali een rijsttekort bleek te
bestaan. Nadat bij Insluit van den directeur van landbouw,
nijverheid en handel van 6 Maart 1919 n°. 2699/B de uitvoer
van rijst van het eiland Bali, zonder vergunning van den
resident van Bali en Lombok, verboden was, werd bij besluit
vau dezelfde autoriteit van 20 Juni 1919 n°. 6303/B de uitvoer van ïijst uit de atdeeling Lombok naar de andere afdeelingon van liet gewest zonder vergunning van genoemd best uurshoofd verboden. Op Bali moest het distributiestelsel
ingevoerd worden.
Ten einde Nederlandsch-Tndië ten aanzien van de voedseL
voorziening zooveel mogelijk onafhankelijk te maken van het
buitenland liet de Regeerinc geen middel onbeproefd om de
eigen productie dezer gewesten van voedingsgewassen op te
voeren voorzoover zulks mogelijk was zonder dat grootere
economische belangen in het gedrang dreigden te komen. Bij
Ord. van 19 J u n i 1919 (Ind. St. n°. 287) werd uitgevaardigd de z.g. teeltdwangordonnantie, behelzende „tijdelijke
maatregelen ten einde te bevorderen dat onbeplante gronden
welke geschikt zijn voor den verbouw van voedingsgewassen,
tot dat doeleinde worden gebezigd". Hierbij werd het volgende bepaald.
Ten aanzien van gronden die gedurende langen tijd zonder
redelijk motief on beplant blijven, doch bij beplanting met
éénjarige voedingsgewassen voldoende kans van slag.-n bieden, kan het hoofd van plaatselijk bestuur verbouw van gewassen van dien aard geLsten. Dit geldt uit den aard der
zaak niet voor woonerven, terwijl rekening gehouden zal
worden met de eischen van den wisselbouw, de behoefte aan
weidegronden voor den veestapel, de beschikbare werkkrachten en met alle andere omstandigheden welke er toe kunnen
leiden dat het met den maatregel beoocd doel niet voldoende
zou worden l>ereikt.
Voor de erfpaclitsperceelen en voor particuliere landerijen
geldt deze l>epaling voor ten hoogste één vierde gedeelte tier
onbeplante gronden voor zoover deze voor beplanting met
voedingsgewassen in aanmerking gebracht zouden kunnen
worden. — met uitzondering van de gionden die gewoonlijk
niet suikerriet of tabak beplant worden en, wat de particuliere landerijen betreft, mede uitgezonderd de gedeelten op
welke door de inlandsche of met haar gelijkgestelde bevol; ing gebruiksrechten worden uitgeoefend.
Gelegenheid bestaat, den grond kosteloos ter beschikking
te stellen van het hoofd van plaatselijk bestuur, dat dan voor
beplanting' door anderen zorg draagt.
Behalve door gedwongen teelt van voedingsgewassen
trachtte de Regeering de productie van voedingsmiddelen
ook op andere wijzen zooveel mogelijk te bevorderen. In
elk der gewesten van Java en Ma loera werden een of meer
commissies ingestebr. welke tot taak hadden, na te gaan of
nog geschikte gronden voor den verbouw van voeding<gewaasen beschikbaar waren en in hoeverre deze o. m. door
aanleg of verbetering van wegen spoediger in cultuur gebracht zouden kunnen worden. Tn de tweede helft van Maart
en de eerste helft van April 1919 werd elk gewest bezocht
door den directeur van landbouw, nijverheid en handel, die
met elk der hoofden van gewestelijk bestuur, in tegenwoor.
digheid van de assistenten-resident en de regenten uit het
gewest en eenige 'eden der gewestelijke voedselcommissie bijcc' komsten hield ter bespreking van den toestand en van
!iet«-een tot verhoogi g van do voed-elproductie kon worden
gedaan. Br bleek on rfil gebied in menig gewest belangrijk
werk te doen, niet alleen door aanleg en verbetering van
wegen, maar ook en iet het minst, door verbetering van den
bevloeiings- en afwnte:ingstoerta"d van vele gronden door
middel vn
kleine >rr : gatiewerkje«. I n dezen zin was de
He?eering dan ook geheel het iaar krachtig werkzaam.
Vet het oog on &» wenschelnkheid van productie van een
nvorschot . : ' ' ">- ' •' de streken waar do omstandigheden
non daartoe leenei werd door de Rogeering het denkbeeld
'•an opricriin» vai <r eotbedrijven voor rijst in overweging
*enome-!. waar T>-< n chelijke arbeidskracht voor een belang:
.•,"!• Apo1 rit ' • ™e-"''-- 7.nn 7Üti to vervangen. Aan verw-venlnki'<r van di' denkbeeld moest in elk geval een nauw<rezet onderzoek voor fgaan van alle factoren, die op het wel-
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slagen van pogingen van die strekking van invloed zouden
kunnen zijn. Nadat zekerheid verkregen was van eventucele
beschikking over gronden op welke een grootrijstbedrijf kans
van slagen hebben zou, werd door een gouvernenients)andbouwkundige een studiereis naar Californië ondernomen,
waar bedrijven van dezen aard bestaan en bloeien. Bedoelde
deskundige keerde in December J919 hier te lande terug en
werd daarna met de voorbereiding der stichting van een
grootrijstbedrijf in Palembang belast. Ofschoon de resultaten zich gunstig laten aanzien, moeten ze worden af gewacht alvorens het vellen van een oordeel mogelijk zal zijn.
Door de ambtenaren werd er op toegezien dat de teelt van
voedingsgewassen niet te zeer bij die van handelsgewassen
werd achtergesteld.
Tengevolge van misoogsten in Britsch-Indië en Fransch
Indo-China en de omstandigheid dat Europa belangrijke
hoeveelheden rijst voor voeding van de bevolking noodig
had, was het gedurende 1919 niet mogelijk, rijst te betrekken van Rangoon, terwijl Saigon slechts korten tijd zeer beperkte hoeveelheden leverde.
I n de eerste helft van 1919 was Nederlandsch-Indië voor
het betrekken van rijst aangewezen op Siam en, voorzoover
de voorziening van de buitonbeziltingen betrof, op Singapore. Moeilijkheden werden hierbij niet ondervonden. Omstreeks medio 1919 werd evenwel voor Siam een uitvoerverbod
afgekondigd, terwijl ook Singapore geen rijst meer aan
Nederlandsch-Indië leverde. Er liepen nog eenige met Saigon
afgesloten contracten, maar voor het overige waren deze gewesten toen geheel op de aanwezige voorraden aangewezen.
De Regeeringsbemoeienis met de distributie van voedingsmiddelen breidde zich onder den drang der omstandigheden
sterk uit.
Teneinde aankoop en verdeeling van rijst geheel te kunnen
controleeren, had de Regeering den invoer van het product
in Nederlandsch-Indië, met uitzondering van enkele gewesten der buitenbezittingen (ltiouw en onderlioorigiieden.
Oostkust van Sumatra en Djambi) verboden bij Ord. van 23
April 1918 (Ind. St. n°. 210). Deze ordonnantie werd bij die
van 7 Febr. 1919 (Ind. St. n°. 82) verscherpt in dien zin,
dat ook de invoer in Djambi nog slechts na verkregen vergunning van den directeur van landbouw, nijverheid t n handel werd toegestaan, terwijl ingevolge de Ord. van 26 Juni
1919 (Ind. St. n°. 305) nog slechts een uitzondering op het
algemeen invoerverbod werd toegestaan voor het gewest
Riouw en onderlioorigiieden. Met hetzelfde oogmerk werd
de uitvoer van maïs van Java en Madoera naar de buitenbezittingen verboden.
Daar het uit den aard der zaak van veel beteekenis moest
zijn dat ook gedurende en in de eerste maanden na den oogst
de uiterste zuinigheid in het verbruik van rijst betracht
werd, besloot de Regeering tot tijdelijke onttrekking van zoo
groot mogelijke hoeveelheden padi welke de bevolking niet
aanstonds voor eigen verbruik noodig had. Gedurende het
jaar 1919 werden van de bevolking opgekocht 6 867 450
pikols padi, die in de l.natste maanden van dat jaar en de
eerste van het daaropvolgende, d. z. de schrale maanden vóór
den oogst, weder aan de bevolking werden verkocht. Aldus
werd tevens de gelegenheid geschapen, de overschotten ten
goede te doen komen aan gewesten met een tekort. Tegelijk
werd allerwegen met klem bii de bevolking aangedrongen on
bezuiniging van rijstgebruik door bet nuttigen van ook
andere voedingsmiddelen. Eene verandering van dien M™
voltrekt zich echter, naar de geschiedenis herhaaldelijk
leerde, uiterst langzaam.
..
In het belano- van eene beperking van het Testgebruik
werd voorts hij Ord. van 26 Aug. 1919 (Ind. St. n°. 560) voor
ondernemingen waar arbeiders werkzaam zijn op den voet
eener koelie^ordonnantie, bepaald dat het hoofd van gewestelijk bestuur bevoegd is tot vaststelling van de hoeveelheid
rijst die voldoende geacht kan worden voor het levensonderhoud van een arbeider gedurende een bepaalden tijd en dat
de werkgever alsdan verplicht is zonr te dragen dat aan elk
der werklieden ook niet een grootere dan de vastgestelde hoeveelheid riist verstrekt wordt. Op niet-nakoming van deze
verplichting is boete gesteld; het maximum-bedrag daarvan
is f 1000.
Hoezeer de dienst der Centrale Distributie in den loop van

het jaar 1919 aan beteekenis won, kan blijken uit de volgende
cijfers.
In 1918 werden door genoemden dienst de volgende hoeveelheden voedingsmiddelen verstrekt (in pikols):

RlJSt

..
Ma18

'

. .

AmpaS

Diversen

j Java en Madoera
| Buitenbezittingen
I Java en Madoera
\ Buitenbezittingen
I Java en Madoera
f Buitenbezittingen
\ Java en Madoera
\ Buitenbezittingen
( Java en Madoera
| Buitenbezittingen
l Java en Madoera
j Buiteübezittingen

1918.
1138 608
212 933
—
—
47 400
—•
6 509
—
—
10495
110

1919.
1635 503
1954 571
76 064
109 413
165123
4 818
64 371
8 627
394 250
5193
30 518

I n totaal werden de volgende hoeveelheden voedingsmiddelen verstrekt (in pikols):
Java en Madoera
1203 012
2365829
Buitenbezittingen
213043
2082622
Totaal Nederlandsch-Indië

1416 055

4 448451

Uitgedrukt in andere eenheden was dit dus: in 1918 ruim
85 000 ton en in 1919 ruim 207 000 ton, of wel gemiddeld
per dag: in 1918 240 000 K.G. en in 1919 575 000 K.G.
Uit^e^even werd ten behoeve van de voedselvoorziening
in 1919 een bedrag van f 73 558 255,62, tegen f 14 821 422,12
in 1918.
In eerstgenoemd jaar werd in ' s L a n d s kas teruggestort
een bedrag van f66 569 910,28.
De beschikbare voorraden regeeringsrijst der Centrale
Distributie bedroegen op 31 December 1918 (in pikols):
Batavia
Preanger-Regentschappen
Soerabaja

±
±
±
Totaal

±

Ultimo December 1919:
Batavia
buitenlandsche
Soerabaja
„
Singapore
„

±
±
±
Totaal

Batavia inheemsche
Soerabaja
„
Totaal
Algemeen totaal

"...

ï42923
7 425
i37

8U

288222

51

®>9

82654

±
+
±

145428
76 228
17878

±

94106
239 534

De woningnood. Het tekort aan woningen is in de laatste
jaren in alle Indische gemeenten buitengewoon snel gestegen;
in den term „woningnood" schuilt geenerlei overdrijving'.
In zekeren zin mag hier van een oorlogsverschijnsel gesproken worden — hetgeen dan tevens het vrij plotselinge
in het ontstaan van den huidigen wantoestand verklaart. De
oorlog toch was oorzaak van eene verhoogde maatschappelijke werkzaamheid, vooral op het gebied van handel en
industrie, die zich grootendeels in de steden concentreerde
en aanleiding gaf tot belangrijk sneller en omvangrijker
..trek" van bewoners van het platteland naar de steden dan
ingeval van minder sprongsgewijzen industrieelen en commercieelen groei waar te nemen zou zijn geweest.
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"Van een eigenlijk nijpend tekort aan woningen hoorde
men hier te lande vóór 1915 dan ook niet reppen. Mocht de
bestaande toestand al niet bevredigen, in zooverre het aantal goede woningen niet voldoende was en de woningtoestanden in alle grootere plaatsen, vooral in de kampongs, veel te
wenschen lieten, het aantal was althans niet ver beneden
het getal dat benoodigd was.
De snelle-aanwas der stedelijke bevolking schiep echter
in korten tijd een bepaald woningtekort, dat nog aanmerkelijk verergerd werd doordat particuliere bouwondernemers
zich bij voorkeur bleken te werpen op den bouw van duurdere woningen, die een hooger interest van het er in gestoken kapitaal bij verhuring" waarborgen. I n de groote steden,
die centra zijn van handel en industrie, is de huizennood
dan ook het meest ernstig in de kampongs en ten aanzien
van de klasse der goedkooper Europeesche woningen, bestemd voor leden van den kleinen middenstand.
In 1913 publiceerde de heer H. F . TILLEMA zijn „Van
wonen en bewonen, van bouwen, huis en erf" waarin hij
toestanden beschreef die ten hemel schreiden. I n 1915 volgde
zijn ..Kromo-blanda, over het vraagstuk van het wonen in
Kromo's groote land", in 1919 „Kampongwee". In 1913
hield dr. W . J . VAN GOUKOM zijne geruchtmakende, in
brochure vorm gepubliceerde rede over „Ongezond Batavia".
In verschillende nummers van het ,, Decentralisatievers l a g " en in gemeentelijke publicaties vindt men officieels
gegevens. I n het ..Decentralisatieverslag" over 1915 wordt
melding gemaakt van huizentekort te Bondowoso, van verergering van het tekort te Batavia, van nog niet gunstige
woningtoestanden te Semarang, van een onbevredigenden
toestand te Soerabaja, van gebrek aan voldoende Europeesohe woningen te Magelang en te Palembang, van huizennood te Makasser.
Het verslag over 1916 noemt het tekort te Batavia'onrustbarend. I n de gemeente Meester-Cornelis overtreft de vraag
naar woningen hei aanbod. Te Pekalongan beerscht, zoo leest
men, woningnood. Ook Clieribon klaagt, terwijl elders achteruitgang geconstateerd wordt.
I n 1917 en 1918 werd de toestand ,nel erger. Yan Buitenosorg komen klachten, Blitar zint op middelen om het aantal
woningen te vergrooten. Te Pematang Siantar heet de voorziening in de huisvesting van Europeanen onvoldoende.
Zooals reeds opgemerkt: aandacht verdienen in de eerste
plaats do toestanden in de inlandsehe wijken der grootere
steden. In het ..Deeeiitralisatieverslag" over 1917—1918
wordt medegedeeld, dat te Batavia in dit opzicht ,.treurige
toestanden" bestaan. Geen enkel huis in de kampongs was
daar onbewoond. Woningen die vroeger bestemd waren om
4 ft-6 personen te herbergen, waren door bet aanbrengen van
schotten veranderd in z.g. pondoks, waarin minstens tweemaal zooveel personen onderdak vonden. De huurprijzen stegen dan ook sterk: poudokwoningen, aan welker bouw stellig
niet meer dan f260 ten koste was gelegd, werden verhuurd
tegen niet minder dan f 6 per maand.
Te Soerabaja dezel f de toestanden. Alleen volledige afbraak
en herbouw kan afdoend helpen. Ook in de Chineesche kamp
cijn de toestanden uit liet oogpunt van verbetering hopeloos.
Een door do commissie voor de volkshuisvesting uit den
gemeenteraad van Medan samengestelde nota. die den datum
31 December 1919 draagt, verklaart. .,dat de huisvesting van
het overgroote deel der Medansche bevolking beslist slecht
is en dringend verbetering behoeft." ..Nagenoeg de gchcele
kauipongbebouwing (zou) onliewconbaar verklaard moeten
worden en ook de woningen in de sta ds volkswij ken, pettakwoningeu, enz. laten evenals de bediendenkamers van de
meesto Europeesche huizen zeer veel Te wenschen over".
Teneinde het uit deze toestanden dreigende gevaar het
hoofd te bieden, gingen eenige gemeenten reeds jaren geleden
over tot instelling van een grondbedrijf, waardoor zij in staat
zouden zijn. goed en niet te duur bouwterrein beschikbaar
to stellen. De gemeente Batavia was in 1916 in het bezit
van drie particuliere landerijen. Semarang kocht van de
Kegeering een deel van het voormalig residentserf en een
sawaheomplex, terwijl de Begeering zich bereid verklaarde,
andere terreinen voor de gemeente (e reserveeren. I n 1915
besloot de gemeente Bandoeng f30!) 00!' van eene geldleening
van f 500 000 te besteden voor bet grondbedrijf.
Voor Buitenzorg werd in 1916 een uitbreidingsplan ont-
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worpen. Do gemeente wist zich het bezit te verzekeren van
verschillende terreinen, geschikt voor woningbouw.
Soerabaja kocht in 1916 twee, in 1917 nog een land vau
groote uitgestrektheid. Nagenoeg alle gemeenten — Bandoeng, Meester-Cornelis, Clieribon, Blitar, Besoeki, Makasser,
enz. — stichtten een grondbedrijf of breidden het bestaande uit.
Intusschen deed men in alle groote gemeenten de ervaring
op dat een verscherpt bouw toezicht het woning vraagstuk
dringender en tevens minder oplosbaar maakte. Te Batavia
zoowel als te Soerabaja ondervond het gemeentebestuur,
blijkens het ,,Decentralisatieverslag" over 1916—'17, dat van
de bij bouwverordening verleende bevoegdheid tot onbewoonbaarverklaring een niet dan spaarzaam gebruik kon worden
gemaakt, doordat een beter onderdak voor de bewoners niet
te vinden was. De gemeente Magelans vroeg zich reeds in
1915 af, op welke wijze in de stijgende behoefte aan woongelegenheid te voorzien zou zijn indien het particulier
initiatief zich van voldoenden nieuwbouw zou blijven onthouden. Te Batavia doemde hetzelfde vraagstuk op. Soerabaja, kort daarna Blitar, noemde verschaffing van goedkoop
bouwcrediet en verkrijgbaarstelling van goedkoope materialen
van gemeentewege noodzakelijk. Semarang achtte krachtige
aanbouw van overheidswege bet eenige middel om in liet
woningtekort te voorzien. De gemeenteraad van Medan kreeg
van zijne commissie voor de volkshuisvesting heizelfde
advies.
Uit het oogpunt van daadwerkelijke hulp ging Batavia
voor, door den lxiuw, op Sentiong. van de z.g. model-kampong Taman Sari. De woningen weiden aanvankelijk op
kosten van (ie gemeente gebouwd en aan inlanders in huur
afgestaan, doch sedert 1915 verstrekte de gemeente bouwvoorschotten ü 6 % tegen maandeljjksche aflossing. De resultaten wanen echter in alle opluchten teleurstellend, zoodat
de proef in 1918 als volkomen mislukt beschouwd werd.
Ter gelegenheid van behandeling van de begrooting voor
1917 besloot de gemeenteraad van Batavia, een prijsvraag
voor kleine woningen uit te schrijven.
Do gemeenteraad van Buitenzorg nam in 1917 liet besluit,
48 woningen voor Europeanen met huurprijzen van ongeveer f 40 tot f 95 per maand te bouwen.
In 1916 nam de gemeente Semarang den aanbouw van
woningen voor den kleinen man zelf ter hand. Eerst werden
30, later nog 120 huisjes gebouwd, die onmiddellijk huurders
vonden. De huurprijzen waren z?er matig gesteld.
Ter verbetering van een aantal woningen elders werd aan
eiken inlandschen huiseigenaar die zulks wenschte, een voorschot verstrekt in den vorm van materialen tot eene waarde
van hoogstens f 50.
in het z.g. Heuvelterrein waren van gemeentewege twee
kampongs gebouwd; liet bleek een zoodanig succes dat in
1918 besloten werd. nog twee kampongs aldaar te bouwen.
De gemeente Soerabaja stelde met ingang van l October
1918 een hypotheekbedrij f in, daartoe wel genoodzaakt doordat de bankinstellingen zich niet bereid toonden om op in
erfpacht uitgegeven gronden hypotheek te verstrekken. Door
pencemd bedrijf worden gelden geleend onder eerste hypothecair verband van bet erfpaehtsrecht op door de gemeente
Soerabaja in erfpacht uitgegeven^ gronden met de daarop
gebouwde of nog te bouwen opstallen, en zoo mogelijk ook
op andere perceelen binnen de gemeente Soerabaja.
In .Tuli 1018 voltooide de dienst der gemeentewerken aldaar
70 inlandsehe woningen, uitsluitend bewoond door oudopgesetenen van het particuliere land Ketambang.
Te Medan en te Makasser werden maatregelen van gelijke
of overeenkomstige strekking genomen.
De Regeering heeft zich ten aanzien van dit belangrijke
gstuk uit den aard der zaak niet onbetuigd gelaten. Mij
brief van 31 December ÜJ17 verklaarde zij zich bereid om aan
Ie gemeenten, voor zoover noodig, eene tegemoetkoming te
verleenen in de kosten van verbetering van de volkshuisvesting, en wel door dekking van landswege van een deel, b.v.
de helft, der jaarlrjksche tekorten op het gemeentelijk grondbedrijf. In een ander schrijven van denselfden datum werd
door de Begeering gevraagd of de gemeenten ook voor
woningbouw ten liehoeve van on- en minvermogenden behoefte gevoelden aan steun van landswege. Bij beantwoording vau deze vraag zoudeu de gemeenten, die een derge-
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lijken steun wenschten, nadere bijzonderheden omtrent haar
plannen hebben mede te deelen.
Als gevolg hiervan verleende het Land aan do gemeente
Semarang voor den houw van ± 1200 woningen voor on- en
minvermogenden een voorschot van f 858 000, tegen een rente
van 5 % per jaar (Gouv. Bt. 16 April 1919 n°. 64), terug
te betalen van ultimo December 192? af in dertig jaarlijk•ohe aflossingen. In begin 1020 kreeg Bandoeng voor den
bouw van woningen ter verbetering van de volkshuisvesting
•p dezelfde voorwaarden een voorschot van f 294 000 (Gouv.
Bt. 28 J a n . 1920 n°. 49).
In Maart 1919 wendde het Uitvoerend Comité der Coöperatieve Woningbouwvereeniging Batavia zich tot de Regeering met een rekest, dat het verzoek inhield, maatregelen te
willen treffen van dien aard, dat het doel der Vereeniging,
die zelf het benoodigd werkkapitaal onmogelijk bijeen kon
brengen, zou kunnen worden bereikt. Gevraagd werd om
ruimen financieelen steun in verschillenden vorm, ten behoeve van de uitvoering van het program der vereeniging
dat den bouw omvat van 362 woningen voor ambtenaren met
bezoldigingen, wisselende tusschen f 250 en f 1050 en meer
per maand, en waarvan de bouwsom werd geraamd op
f 3 841 580. De Begeering beeft gemeend, aan het verzoek te
moeten voldoen. Zij is van oordeel, dat in de huisvesting van
de categorie der landsdienaren wier huisvesting op een aangewezen plaats door het dienstbelang niet bepaald geboden
wordt, niet behoort te worden voorzien door bat oprichten
van landswoningen. De aanbouw van buizen op die plaatsen
behoort in het algemeen te worden overgelaten aan het partieulier initiatief of aan dat der gemeenten dan wel aan bouwvereen igingen. Wordt de woningvoorzieninp van deze zijde
aangepakt, zoo verbeteren de plaatselijke woningtoestanden
daardoor vanzelf in zoodanige mate, dat het vraagstuk ook
voor do hierboven bedoelde landsdienaren tot oplossing wordt
gebracht.
Tot de plaatsen als liierbedoeld behoort Batavia ongetwijfeld.
Van het particulier houwinitiatief is aldaar geen bevredigende oplossing van het vraagstuk te verwachten. De geringe
rentabiliteit der woningen ten behoeve van hen die bescheiden inkomens genieten, is oorzaak dat voor die groepen van
ingezetenen geen of weinig woningen aangebouwd dan wel
die woningen tegen onredelijk hooge prijzen verhuurd worden. Waar voor de gemeente Batavia, ook na de venvezenlijking van de plannen der Coöperatieve Woingbouwvereeniging, nog een vrijwel onbeperkt arbeidsveld op het gebied
van wouingvoorziening openligt, achtte de Regeering het
gewenscht, de genoemde bouw-organisatie te steunen bij de
volvoering van hare plannen die zonder dien steun dreigden
niet verwezenlijkt te zullen worden
Kamers van landbouw. Gelijkheid en gemeenschappelijkheid van belangen vormden in de jaren tusschen 1880 en 1890
voor ondernemingen in de tabak- en de bergcultures de drijfveeren tot aaneensluiting. Het was een periode in welke voorspelling van lateren bloei dier bedrijven min of meer gewaagd
scheen. De geweldige toeneming der wereldconsumptie van
door die . ondernemingen geteelde producten moest nog
komen. Ziekten en plagen deden haar intrede in de tuinen
en bedreigden den oogst met vernieling en het bedrijf met
endergang. De meest vooruitzienden onder de ondernemers
begrepen, dat strijd van elk bedrijf afzonderlijk tegen de
moeilijker wordende omstandigheden de kansen op^ succes
•ver de geheel e linie aanmerkelijk zou verminderen. Ziekten
en plagen m de gewassen ontzien niet de grenzen der ondernamingen, en waar zij het eene bedrijf bedreigen, bedreigen
zij dan nok dat van den buurman. Het bleek meer en meer
noodzakelijk de resultaten van wetenschappelijke onderzoekingen in de techniek van het bedrijf tot hun recht te laten
komen en tevens dat zonder aaneensluiting, die de oprichting van proefstations, het doen maken van studiereizen voor
gemeenschappelijke rekening, enz. mogelijk zou maken, aan
de eischen van modern bedrijfsbeheer niet zou kunnen worden
voldaan.
,
,
De destijds gevormde organisaties hebben sindsdien haar
Techt van 'bestaan en haar levensvatbaarheid ten volle Dewezen. Toch hebben do door samenwerking verkregen resultaten op «>en aantal eigenaren van ondernemingen — die van
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de uitkomsten voor een niet gering deel mede-profiteerden —
klaarblijkelijk niet zoodanigen indruk kunnen maken, dat
die ondernemers toetreding tot de organisatie, indien al niet
als eene moreele verplichting, dan toch als een daad van wijs
beleid leerden beschouwen. Wel was in 1917 bij het proefstation voor Vorstenlandsche tabak te Klaten slechts één
onderneming niet aangesloten en ontbraken aan de afdeeling
tabak van het Besoekisch Proefstation te Djember slechts
twee kleinere ondernemingen als lid, doch daar staat tegenover dat het aantal aangeslotenen bij de afdeeling bergcultures van het Besoekisch Proefstation in 1916 niet meer dan
86J % bedroeg, terwijl dit percentage ten aanzien van
de andere proefstations voor bergcultures steeds, en soms uelfs
aanzienlijk, beneden de 70 bleef. De proefstations buiten
Besoeki beschikken dan ook over nog geen 60 % van de
inkomsten, welke zij bij aansluiting van alle belanghebbenden
zouden hebben verkregen. Het onvermijdelijk gevolg is, dat
geen enkel proefstation op volle capacitieit werken kan en
tot schade van het landbouwbedrijf als geheel veel nagelaten
moet worden dat voor handhaving van de thans ingenomen
positie noodzakelijk is.
Het op gemeenschappelijke kosten door deskundigen doen
zoeken naar nieuwe cultuurmethoden en technische verbeteringen is evenwel een der voornaamste middelen om de
concurrentie tegen buiten!andsche productiegebieden te voe,ten en het landbouwbedrijf hier te lande eischt thans, om
levensvatbaar te zijn, dat zonder terughouding de handen
;n elkaar geslagen worden en een eind wordt gemaakt aan
de particularistische vrijwillige zelfuitsluiting uit de organisatie, welker werkzaamheid geheel het bedrijf onschatbare
diensten bewijzen kan, op voorwaarde dat alle voor toetreding
m aanmerking komende ondernemingen lid zijn.
Als levensvoorwaarde voor het groot-landbouw- en landbouwnij verheidsbedrij f' hier te lande wordt dit thans door de
belangen van geheel deze koloniale samenleving geéischt.
Die belangen toch worden zoozeer beïnvloed door den bloei,
althans het duurzaam bestaan der cuituurondernemingen, dat
bet een zaak van algemeen en openbaar belanjj geworden is.
of, en in welke mate. het landbouwbedrijf gedijen kan. Het
landbouwbedrijf is uitgebreid tot een der voornaamste bronnen van welvaart van Indië. Het is een steunpunt voor de
exploitatie van spoor- en tramwegen; bedrij f svooruitgang
kan en zal in het algemeen leiden tot aanleg van nieuwe
lijnen, die op haar beurt weder tot c'.usver afgelegen streken
ontsluiten en economisch vooruit brengen. Het landbouwbedrijf geeft vertier in de havensteden, de stoomvaart profiteert ervan en houdt er rekening mee bij het ontwerpen
van nieuwe verbindingen. Het kan door zijn behoefte aan
meststoffen, werktuigen en machinerieën de industrieele ontwikkeling van deze bevorderen. Het levert, ten slotte, belangrijke bijdragen aan den fiscus.
Voltooiing van de organisatie, tot w^lke de meerderheid
der ondernemingen reeds is toegetreden, is dus in deze jaren
een gemeenschapsbelang geworden, en de Regeering heeft
daarom gemeend, de mate van samenwerking niet langer aan
het inzicht en den wil der afzonderlijke bedrijfsleiders te
kunnen overlaten, doch dwingend te moeten ingrijpen. Noodig was, dat de vicieuse cirkel verbroken werd, die zich voordeed waar tal van ondernemingen niet tot de organisatie
toetraden omdat deze voordeelen bood welke te gering werden
geacht, terwijl juist door die afzijdigheid de voordeelen niet
grooter konden zijn. Aan dien eisch kon niet van binnen-uit,
moest integendeel van buiten-af worden voldaan. De Regee>ring heeft dit als haar taak beschouwd, en die taak volbracht
door, op verzoek van liet Nedorlanchch-Indisch Landbouwsyndicaat, een wetsvoorstel in te dienen tot oprichting van
Kamers van Landbouw.
De strekking van dit ontwerp is in het kort als volgt weer
te geven: Aan het groot-landbouwbedrijf behoort een publiekiechtelijke organisatie te worden geschonken, waartoe dus
1
oortaaii ieder die dat bedrijf uitoefent van rechtswege be!-oort en binnen welke organisatie, in directe aansluiting » e t
het historisch verleden, door allen beraadslaagd en beslist
zal worden over de gemeenschappelijke bedrijfsbelangen, voor
zoover deze gelegen zijn binnen het gebied der bedriifstechniek. Die organisaties zullen de bevoegdheid bezitten, de
kosten naar billijken maatstaf over allen om te slaan e» de
heffingen desnoods met dwang in te vorderen.
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Hek doel der Kamers van Landbouw is dus: de organen
te aijn, door welke het tot haar behoorend deel van den grooten landbouw autonomie uitoefent on zich naar buiten openbaart.
De taaie der Kamers is, in overeenstemming daarmede,
tweeledig:
a. de behartiging van zoodanige technische belangen der
tot haar gebied behoorende ondernemingen als slechts door
•nderlinge samenwerking der belanghebbenden verzorging
kunnen vinden;
i . het uitbrengen van adviezen en het doen van voorstellen
CIUB de ltegeering en Hare organen betreffende landbouwbedrijven, uitgeoefend op de binnen haar gebied gelegen
•nderneniingen.
De Kamers van Landbouw zijn dus bestemd ter behartigiug van gemeenschappelijke belanden als het onderhouden
van proefstations, het doen ondernemen van veelbelovende
maar dure studiereizen, speciale onderzoekingen omtrent eenig
•nderwerp van algemeen technisch belang, het uitschrijven
van prijsvragen, enz. Met interne aangelegenheden der afzonderlij ke ondernemingen hebben de Kamers geen bemoeienis.
7Aj zullen der ondernemingen geen cultuurmethoden voor•ihrijven; tot haar taak behoort enkel het gemeenschappelijk
zoeken naar cultuurmethoden en technische verlveteringen.
Van het doorzicht der betrokkenen mag worden verwacht,
«lat tij dfl resultaten van dat zoeken sullen weten te benutten.
Toch zal de Kamer van Landbouw het niet geheel zonder
verordenende en regelende bevoegdheid kunnen stellen, al
zal de practijk moeten uitwijzen hoe ver die bevoegdheid zal
mogen gaan. Zij zal o. a. noodig zijn bij bestrijding van be«mettelijke of zich snel verplaatsende ziekten en plagen in
liet gewas, zooals helopeltis, omdat zorgeloosheid of kortziohtigheid van den een de belangen ook der anderen bedreigt.
Uit den aard der zaak zullen van eene organisatie voor den
grooton landbouw slechts groote iandbouwondernemingen
deel kunnen uitmaken.
Al» mininuimgrens is gesteld eene uitgestrektheid van den
aanplant van 100 H.A. Vertegenwoordigers' van de ondernemingen in de Kamers zullen in het algemeen dienen te zijn
<ie technische leiders, d. z. do l>eheerders.
Waar eigenaren of directies naast de administratieve ook
de technische leiding aan zich houden, dient evenwel mogelijk
te eijn, dat zij de ondernemingen vertegenwoordigen instede
van hun administrateur.
Een Kamer voor geheel het landbouwgebied en voor alle
cultures te zamen is ondenkbaar. Voor de kina- en »uiker•ultuur zullen cultuurkamers gesticht worden. Voor het overige is, om versnippering te voorkomen, eene territoriale
indeeling noodzakelijk.
I n de Kamers heeft de ledenvergadering de per slot beslis»ende stem. De Kamer heeft een uit een vast, niet te groot,
aantal leden bestaand bestuur, dat dfl beschikking heeft over
«en bezoldigd secretaris, die geen lid van do Kamer is.
De inkomsten der Kamers zullen verkregen worden uit eene
heffing, voor welke een dubbele grondslag wettelijk kan worden vastgesteld: oppervlakte van den aanplant en hoeveelheid
jaarlijks verkregen product. Het cijfer der heffing per eenheid van aanplant en van productie kan jaarlijks door iedere
Kamer worden bepaald. Vervolgens worden de cohieren vastgeateld en de aanslagbiljetten opgemaakt, waarna dan, yolgeiis het wetsontwerp, de bepalingen op de dwanginvordering
van belastingen toepasselijk zullen zijn. De opbrengst van
de heffing volgens de oppervlakte van den aanplant is benteind ter bestrijding van de algemeene onkosten der Kamer;
die van de heffing per eenheid van productie moet dienen
ter bekostiging van maatregelen in het belang der cultures.
Met instelling van Kamers van Landbouw bedoelt de
Regeering, aan de Iandbouwondernemingen een instrument te
geven, dat voornamelijk door die ondernemingen zelve, in
samenwerking, behoort te worden gehanteerd. Elke Kamer
van Landbouw vormt een bedrij f sgemeenschap, die tenslotte
over haar eigen zaken en haar eigen geldmiddelen beslist.
De overheidstaak bestaat enkel in: het bijeenbrengen van alle
belanghebbenden, de verleening van rechtsdwang aan de besluiton der organisatie, waardoor b.v. de kostenomslag het
karakter krijgt van belastingheffing, en het oefenen van toeaiont en controle ter bescherming en geruststelling van hen
die tegen hun wil in de organisatie mochten zijn gebracht.

Van voogdij of bemoeizucht van overheidswege zal echter
geen sprake mogen zijn.
Teneinde de instelling van deze organen mogelijk te doen
zijn, werd door de Regeering voorgesteld, in het elfde hoofdstuk van het Regeeriugsreglement het volgende artikel in

te lunchen:
,,Naarmate de omstandigheden het vorderen, worden voor
de gezamenlijke verzorging der gemeenschappelijke belangen
van het grootlandbouwbedrijf rechtspersoonlijkheid bezittende Kamers van Landbouw ingesteld.
,,De oprichting en de opheffing van Kamers van Landbouw, zoomede de samenstelling, de inrichting, de werkkring
en de bevoegdheden dezer kamers en van hare besturen worden bij ordonnantie geregeld.
,.Aan de kamers kan bij ordonnantie de bevoegdheid worden toegekend om met inachtneming van de daarbij te stellen
regels en onder het daarbij te regelen toezicht in het huishoudelijk belang der kamers van landbouw verordeningen t»
maken, ook zoodanige, waarbij belastingen Avorden geheven.
l)i' ordonnantie kan aan de besturen ook de bevoegdheid toekennen om in hunne verordeningen straffen te stellen op hare
overtreding".
De behandeling van dit ontwerp in den Volksraad gaf aanltiding tot eenige belangrijke wijzigingen.
Betoogd werd, dat in de motiveering van het voorstel de
belangen der grootlandbouwbedrijven te zeer op den voorgrond werden gebracht, terwijl toch een groot deel der algemeene welvaart van Indië met die belangen onmiddellijk
verband houdt. Had de ltegeering deze overweging naar haar
t>eteekenis laten gelden, zoo zou zij het voorstel hebben doen
steunen op het beginsel, dat de behartiging van de zeer groote
algemeene belangen, verbonden aan den bloei van den grooten landbouw, niet kan worden overgelaten aan particuliere
ondernemers, maar opgedragen behoort te worden aan publiekrechtelijke organisaties, die dan den gehgelen landbouw
zullen moeten omvatten. Eén kamer voor alle cultures is
thans wenschelijk noch denkbaar, maar de aanvulling van
het Regeeringsreglement moet ruimte laten voor instelling
vaii ook andere soortgelijke organen van en voor den grootlandbouw alleen.
In verband hiermede werd derhalve voorgesteld, de eerste
en de derde alinea der voorgestelde aanvulling van het
Regeeringsreglement te wijzigen als volgt:
1. ..Naarmate de omstandigheden het vorderen, wordt de
zorg voor de belangen van den landbouw of bepaalde takken
van den landbouw toevertrouwd aan rechtspersoonlijkheid
bezittende kamers van landbouw".
2. „Aan de kamers kan bij ordonnantie de bevoegdheid
worden toegekend om met inachtneming van de daarbij te
stellen regels en onder het daarbij te regelen toezicht in het
huishoudelijk belang der kamers van landbouw verordeningen
te maken, ook zoodanige, waarbij belastingen worden geheven. De ordonnantie kan aan de kamers ook de bevoegdheid
toekennen om in hunne verordeningen straffen te stellen op
haar overtreding".
.
.. . . •
Door den Regeeringsgemachtigde werden deze wijzigingen
in het ontwerp overgenomen. Het voorstel werd tenslotte met
21 tegen 9 stemmen aangenomen.
De werkingssfeer der kamers van landbouw werd daardoor
aanmerkelijk meer uitgebreid dan aanvankelijk gedacht.
Volgens de door den Volksiaad aangenomen formuleering
van art. 146 van het Regeeringsreglement zullen de kamer»
niet zijn organen ter gezamenlijke behartiging van de gemeenschappelijke, en wel technische, belangen van de ondernemingen in het grootlandüouwbedriif. maar hebben zij de
7.'>rg op zich te nemen voor de algemeene belangen van den
landbouw of bepaalde takken van landbouw.
Assistentenregeling voor Deli. fn het bedrijfsleven hier
te lande zijn weinig posities zoo onvast en moeilijk als die
der geëmployeerden in <le cultures.
Dit i.s daaraan te wijten, dat deze positie zich naar twee
zijden laat kaxskteriffeeren: do geëmployeerde der landbouvronderneming is werknemer zowel ;'.ls vertegenwoordiger van
den werkgever.
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Hij is werknemer; maar arbeider is hij niet. Zijn taak i>estaat in het houden van toezicht op het werk, den ijver, de
plichtebetrachting van den eigenlijken arbeider, den koelie.
Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van die werkzuaniheden, eu heeft iu verband daarmee het recht, den koelie
bevelen te geven. Voor den koelie is hij de „baas", de werkgever, of allhans diens vertegenwoordiger.
Ten opzichte van den administrateur en de directie der
onderneming is de geëmployeerde evenwel de werknemer.
Zijn positie is geheel van het oordeel en de bedoelingen van
den beheerder of eigenaar der onderneming afhankelijk; hij
weet, dat wanneer die beheerder ontevreden is over zijne verrichtingen, dit hem zonder honger beroep of nader onderzoek
zijn werkkring kosten kan. Tegenover de macht van den
werkgever om hem uit zijn betrekking te ontslaan, kan hij
niets stellen dan dienstvervulling die z.i. niet steeds voldoende gewaardeerd wordt. De beheerder beschikt, ook ten
aanzien van de „toeens opziender", de geëmployeerden, over
een groote macht, aan welke de organisaties der Europeesche
employé's tot dusver nog niet noemenswaard afbreuk hebben
kunnen doen.
Uit den aard der zaak vindt deze verhouding tusschen
beheerder en geëmployeerde haar weerslag in die tusschen
geëmployeerde en koelie.
Leeft de employé onder een sterken druk van bovenaf, dan
zal dit zich openbaren in een sterken druk zijnerzijds op de
koelies dia onder zijn toezicht werken. Worden hem hooge
eiaohen gesteld, zoo zal hij gedwongen zijn. op zijn beurt
bongo eisclien te stellen. Onredelijkheid, onbillijkheid, wille*
keur, ondervonden door den geëmployeerde, planten zich
lan?s hem naar beneden voort en worden ervaren door den
koelie. Zoo k m het voorkomen dal de geëmployeerde zich
gedwongen ziet tegenover den inlandschen werkman op te
treden op een wijze die hij zeïf nngewenseht oordeelt, doch
waartoe hij zich genoodzaakt acht om zijne betrekking te
behouden'.
In deze verhoudingen schuilt een gevaar dat zich overigens
noch overal, noch onder alle omstandigheden gelijkelijk openbaart. Hel zal zich daar, waar, al» op Java, de koelie betrekkeiijk viij is om, indien hij de ondervonden behandeling! niet
langer wenscht te verdragen, een goed heenkomen te zoeken,
lang niet in die mate doen gelden als b.v. in Deli, waar het
werk verricht wordt door contractarbeiders, wier vrijheid nu
eenmaal aanmerkelijk beperkt is, die zich aan ruwe of onbillijke bejegening van de zijde van den geëmployeerde niet
kunnen onttrekken, en van wie velen, ontmoedigd en verbitterd, reeds bij geringe aanleiding 1 hun wrok koelen op den
Europeaan die hen '!>eveelt en controleert. Het groot aantal
aanslagen van koelies op Europeesche geëmployeerden, dat
jaar op jaar in Deli plaats heeft, vindt in den aard dezer
verhoudingen verklaring.
Het is, vóór alles, de nagenoeg volkomen rechteloosheid
von den geëmployeerde als werknemer, die deze versohijngelen oproept. De foul schuilt hier. in de eerste plaats, in de
verhouding tusadhen geëmployeerde en administrateur of
directie, in d< i \ ►rmachi van deze laatste. Zij beschikt over
de middelen om den employé tot de meest stipte uitvoering
van gegeven bevelen ie dwingen ook wanneer daaraan levensgevaar verbonden is. Behoorlijke regeling van de rechtspositie v 'i den geëmployeerde en de rechtsverhouding tuaschen hem en den beheerder der onderneming moet het gevaar, «lat thans u i t ' d i e verhouding van vrijwel volstrekte
afhankelijkheid ontspringt, vanzelf doen afnemen.
De op een assistent der onderneming Qoenoeng Katnran
ter Sumatra's Oostkust, den heer P . O. KTHSCIIKE, in 1915
Kepieegde moord vormde voor de Begeering de directe aanleiding tot hel ontwerpen van eene wettelijke regeling van
de rechtsverhouding der jjeëmployeerdon aldaar tegenover
hun directies, door welke de positie dier assister.ten ten
. pzichte ven hunne administrateur -; minder afhankelijk zrm
worden. Het streven wit voor, den a.ssistent zekere vrijheid
van handelen te waarborgen, zonder dat hij voortdurend zou
behoeven te vreezen, zijne betrekking te verliezen.
In de betrekkelijke ontwerp-ordonnantie, waarover liet gevoelen van den Volkaraad werd ingewonnen, werd getracht,
dit doel te bereiken door een aantal bepalingen van de volgende strekking.
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Allereerst wordt geëiseht, dut met assistenten die op eeii
landbouwondememintr ter Oostkust werkzaam zijn, een overeenkomst is gesloten, aangegaan ten overstaan van een notaris
of bij voldoend gewaarmerkte onderhandsehe akte. Deze overeenkomst kan worden aangegaan voor een bepaalden tijd van
tenminste één jaar of, met in-achtneming van dezen minimuin-termijn, voor onbepaalden tijd. Wordt zij voor een
bepaalden tijd gesloten, zoo wordt zij na het verstrijken van
dien tijd geacht voor gelijken duur op dezelfde voorwaarden
te zijn verlengd, tenzij vier maanden vóór den afloop der
overeenkomst de eene partij aan de andere te kennen geeft
dat zij de overeenkomst op den beëindigingsdatum ontbonden
wenscht t e zien. Is de overeenkomst voor een bepaalden tijd
aangegaan zoo lieeft elk der partijen het recht haar te doen
eindigeii door opzegging vier maanden te voren.
Deze bepalingen gelden uiteraard niet indien een ])roeftijd
lwdongen is. Gedurende dien proeftijd is ieder der partijen
bevoegd, door opzegging dé dienstbetrekking onmiddellijk te
doen eindigen. De proeftijd moet voor beide partijen gelijk
gesteld worden en mag niet langer zijn dan vijf maanden.
Met een en denzelfden assistent mag geen nieuwe proeftijd
worden ingegaan.
Voorgeschreven wordt voorts wat in de overeenkomst moet
worden bepaald, n.1.: het salaris per maand, zoomede de aarden de grootte der andere voordeelen welke hij zal genieten,
de soort van den bedongen arbeid; het aan den assistent toekomend aandeel in de winst der onderneming of der ondernemingen Van de betrokken maatschappij ; het aantal vrije
dagen per maand, dat minstens twee zal moeten bedragen;
het den assistent toe te kennen binnenlandsch en/of buitenlandsch verlof en de voordeelen die hij gedurende dat verlof
zal ge-nieten, met dien verstande dat hij. tenzij de overeenkomst anders bepaalt, recht heeft op een binnenlandsch verlof
van een maand per jaar en een buitenlandsrh van acht maan'den telkens nadat hij zes jaar bij denzelfden werkgever heeft
gediend, alles met leb oud van het volle loon.
Het ontwerp bevat voorts bepalingen omtrent in het belang
van den assistent te nemen hygiënische en voiligheidsmaatregelen, omtrent geneeskundige behandeling en verpleging
ingeval van ziekte, omtrent het uitreiken van een getuigschrift bii ontbinding van de o v-er eenkomst.
Van veel belang is de bepaling, dat ieder der partijen
de overeenkomst zonder opzegging, vóórdat de tijd Aroor
volken zij is aangegaan verstreken is, of zonder in-achtneaning van de voor opzegging geldende bepalingen, kan doen
eindigen, doch dat de partij die zulks doet zonder dat de
wederpartij daarin toestemt, onrechtmatig handelt, tenzij zij
tegelijkertijd aan de wederpartij eene schadeloosstelling betaalt of de overeenkomst doet eindigen om een dringende,
aan de wederpartii onverwijld meegedeelde reden. Het bedrag
dier schadeloosstelling is, indien de werkgever haar uitkeeren
moet, gelijk aan het salaris van den assistent over drie
maanden.
.
.
Opsesomd worden vervolgens de dringende redenen, n.1.
daden en gedragingen van den assistent, die afdoende worden
Beachl om dei' werkgever de overeenkomst zonder schadeloosstelling te doen eindigen. Dan volgt eene opsomming van de
omstandigheden, op orrond van welke de assistent de overe c k o m s t , eveneens zonder schadeloosstelling, kan verbreken.
De m:genoep- volstrekte macht van de directie en den
administrateur ten aanzien ;van den geëmployeerde zal, indien
d e » regeling in werking treedt, aanmerkelijk beknot zn"n.
De Volkaraad. die het ontwerp in de najaarszitting van 1919
behandelde, keurde het, behoudens wijzigingen ten aanzien
van punten'die de belangrijkste onderdeelen der voorgestelde
regeling ongerept lieten en over het geheel scherper omliinimA>edóelden van de rechten van den assistent en de
plichten v i n directie of administrateur te zijnen aanzien,
met eene flinke meerderheid van stemmen goed. waarna bet
aan het oordeel van het Opperbestuur werd onderworpen.
Omtrent eene soortgelijke regeling ten behoeve van ceemploveerden op Java is de Regeering in overleg getreden
met verschillende vereenigingen waarin zoowel zij *M de
werkgevers zich hebben jjeorganiseerd.
Tiet verkeerswezen. Spoor* en tramwegen.
De snelle
stijging van de beteekenis der plaats van Nederlandsok-Indië
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in de wereldhuishouding zou, uit den aard deT zaak, niet
mogelijk zijn geweest zonder een daaraan overeenkomstigen
groei der binnenlandseke economische verhoudingen. Als
productiegebied voor grondstoffen en halffabrikaten voor de
wereldmarkt, als afzetgebied voor producten van buitenlandsehe industrieele bedrijven werd dit land, vooral gedurende
het laatste vijftal jaren, in het wereldverkeer opgenomen met
eene zoodanige snelheid, dat inspanning van alle beschikbare
krachten noodig was om te voorkomen dat de ontwikkeling
van Indië's economische capaciteiten bij de toeneming der
gestelde eischen achterblijven zou.
Dit geldt in het bijzonder voor de verkeersmiddelen, welker
ontwikkeling in het algemeen op den maatschappelijken groei
vooruitloopen moet, ook al laat deze laatste zich nog niet
daadwerkelijk eonstateeren en is hij nog slechts met zekere
mate van waarschijnlijkheid te voorzien. Met den uitbouw
van het spoor-, tram- en rijwegennet hier te lande mag niet
worden gewacht tot de behoefte daaraan zich onmiddellijk
doet gevoelen; hij heeft te geschieden overal waar econo;nische ontwikkelingsmogelijkheden slechts op een stimulans
wachten om in een proces van feitelijke ontwikkeling te
worden omgezet.
De politiek van den dienst der Staatsspoorwegen zoowel
als die van het Departement der Burgerlijke Openbare Werken moeten zich dan ook kenmerken door een element van
vooruitziendheid, waarbij rekening gehouden wordt met de
ontwikkelingsmogelijkheden der streek die door een nieuwen
spoor-, tram- of rijweg doorsneden en ontsloten wordt.
Het program voor de eerstvolgende tienjarige periode nu
omvat, voorzoover de Staatsspcor- en tramwegen op Java
betreft: spoorverdubbeling op een aantal baanvakken met
druk verkeer; verbetering, uitbreiding of ombouw van belangrnke emplacementen; nieuwe lijnen in Noord-Cheribon,
in de Preanger-Regentschappen bezuiden Bandoeng, in het
zuiden en oosten der Preanger, in de residenties Batavia,
Bantam, Kedoe, Kediri, Pasoeroean en Besoeki, tot eene
totale lengte van ongeveer 1000 K.M.
De plannen voor Sumatra omvatten: voltooiing van de
Zuid-Sumatra-lijnen, d.w.z. de geheele lijn Oosthaven (Telokbetong)—Palembang—Moearoenim—Lahat naar de Bovenlanden van Benkoelen en in de lichting Djambi tot aan het
Klingi-gebied ; verlenging van de lijn Lahat—Tcbingtinggi—
Soeroelangoen—Moearotebo—Talotk en verder naar Moearokalaban en Pakanbaroe; verbinding met Benkoelen, met lijn
langs de kust; verbinding in Djambi van Soeroelangoen door
de olievelden naar Moearobahar, met een zestal zijlijnen; een
lijn van Sibolga naar Padang Sidimpoeau en verlenging daar.
van naar Panjaboengan en verbinding met den Deli-Spoorweg en met Pakanbaroe; verbinding van de Padang-lijn met
do Ophirdistricten en een lijn over Loeboeksikaping naar
Pasir Pengarajan. Totaal zullen aldus op Sumatra Tuirn 2700
K.M. nieuwe lijnen worden aangelegd.
Voor Celebes bestaan de plannen in: een lijn Takalar—
Makasser—Maros met doortrekking naar Pare Pare of Soengk a n g ; verder verlenging van Pare Pare langs de golf van
Mandar b.v. tot Toeho; verbinding over Lowa met Palopo
en Malili en verlenging daarvan naar de Golf van Tolo en
de Tomini-golf, met zijlijnen naar Zuid-Boni en Takalala;
in Noord-Celebes een net in de Minahasa. Totaal op Celebes
ruim 1100 K.M.
Op Borneo zullen worden aangelegd: een lijn van Pontianok naar Sambas, met zijlijn naar Benkajan; een van
Pontianak over Meraoe naar Serawak, met zijlijnen Ngabang
* —Sanggar en Ngabang—Perigi; van Pontianak over Soengeikakap naar Pematangtoedjoe; van Bandjermasin over
Martapoera naar Tandjoeng; van Martapoera over Pleihari
naar Pagatan (Straat Laoet). Totaal op Borneo ruim 1300
K.M.
Op Bali, Lombok, Banka en Billiton staat aanleg op het
program tot eene gezamenlijke lengte van ongeveer 500 K.M.
De voorbereiding van deze plannen is in voilen gang.
Behalve spoor- en tramwegen bezit Java een vrij goed en
vrij goed onderhouden wegennet. Het z.g. algemeen wegenplan voor Java omvat den aanleg en de verbetering van een
tweetal hoofdwegen in de lengterichting van het eiland, met
een viiftal dwarsverbindingen. Hierop sluiten de gewestelijke
wegenplannen aan.
Handelingen der Staten-Generaal.
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Op het punt van intergewestelijke verbindingen zijn de
buitenbezittingen misdeeld. Intusschen werd ook voor
Sumatra een algemeen wegenplan vastgesteld, dat 54 wegen
omvat ter gezamenlijke lengte van 4600 K.M. Het doel is,
verbindingen aan te leggen tusschen bestaande wegennetten
en toegangswegen in het leven te roepen naar afgelegen
streken, die daarvoor in aanmerking komen.
Ook voor Borneo, Celebes, Bali en andere eilanden zijn
wegenplannen ontworpen en ten deele in uitvoering. Voorta
zijn maatregelen in voorbereiding ter verhooging van de
bevaarbaarheid van rivieren die als verkeersmiddel dienst
doen.
Aan de verbetering van de verkeerstoestanden in de buitenbezittingen, waardoor een der voornaamste belemmeringen,
indien niet de voornaamste, van ontginning in modernen zin
van de natuurlijke rijkdommen dier streken zal zijn vervallen,
wordt met groote voortvarendheid gearbeid.
Staat'shoteh.
Snelle economische ontwikkeling van deze
gewesten stelt als voorwaarde eene ruime mate van bekendheid, in het buitenland, met de kansen welke Indië aan
initiatief en ondernemingsgeest biedt. I n verband daarmee
is do omvang van het toeristenbezoek aan dit land eene geenszins onverschillige zaak; en Indië's aantrekkelijkheid voor
buiteulr.ndsehe reizigers te verhoogen door de omstandig»
heden onder welke gereisd moet worden technisch voorzooveel
mogelijk te verbeteren, is een vraagstuk dat volle aandacht
verdient.
In verband met het nijpend gebrek aan goed onderkomen
in alle plaatsen van eenige beteekenis werden besprekingen
gevoerd met de Koninklijke Paketvaartmaatschappij, de
Stooinvaartmaatschappii ,,Nederland", de StoomvaartmaatBchapnii ,,Rotterdamsche Lloyd" en de Java-China-Japanlijn, als gevolg waarvan tot eene gezamenlijke actie terzake
werd besloten. Overeengekomen werd in de eerste plaats over
te gaan tot den bouw van een hotel te Batavia, waar het
tekort aan logeergelogenheid zich het sterkst doet gevoelen
en waar bovendien verreweg het grootste aantal buitenlandsche reizigers afstapt, in aansluiting met het nieuwe station:
te Weltevreden, op het Koningsplein aldaar.
Met dit doel werd een naanilcoze vennootschap opgericht
mot een kapitaal van f 6 rnillioen gulden, waarvan de helft
op hypotheek te krijgen is. I n verband hiermee werd op de
ontwerp-begjfcoting voor 1920 een post van f250 000 gebracht, als eerste termijn.
De Voiksraad bleek het gevoelen der Regeering te deelen.
Dit hotel zal in verdiepingbouw worden uitgevoerd en
aanvankelijk 260 kamers bevatten, welk aantal later door
opbouw van de vleugels met eene derde verdieping tot ongeveer 335 kan worden opgeveerd. De bouw zal ongeveer drie
jaren eischen. Aangezien echter dadelijke voorziening in
groote hotelruimte urgent was, is met spoed een aanvang
gemaakt met den bouw, op het Koningsplein, van een tijdelijk
hotel, bestaande uit 24 houten gebouwtjes (pasnnggrahantype), elk bevattende 5 kamers van 5 x 5 meter oppervlak.
De exploitatie door het Gouvernement zal ten hoogste 5 jaar
duren; er behoort op te worden gerekend, dat na afloop van
dezen termijn tot afbraak overgegaan zal worden. Daar de
meeste kamers voor twee personen zullen zijn ingericht geeft
dit tijdelijke hotel logeergelegenheid voor minstens 180
personen.
Voorts is in voorbereiding de oprichting van hotels te
Palembang en te Makasser.
Het xliegxcezen.
Omtrent de ontwikkeling van het vliegwezen gedurende het jaar 1919 valt het volgende mede te
deelen.
Ofschoon in de eerste maanden van het jaar de moeilijklieden van aankoop van nieuwe vliegtuigen en voorziening
in de behoefte aan reserve-ondardeelen veel zorg baarden,
zoodat zelfs het gevaar der noodzakelijkheid van tijdelijk
stop-zetten van alle practische werkzaamheden ten behoeve
von de ontwikkeling der aviatiek hier te lande niet denkbeeldig scheen te zijn, werden' de vooruitzichten omstreeks
April allengs beter. Tengevolge van de demobilisatie van de
legers der mogendheden die in den oorlog betrokken waren
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geweest, ontstond er aanbod van direct leverbare vliegtuigen,
en Jeans op in-dienst-stelling bier te lande van vliegeniers,
die ginds op bet gebied der practijk hunne sporen verdiend
badden.
Het denkbeeld, de noodige vliegtuigen en onderdeden in
Amerika en desnoods in Japan aan te koopen werd opgegeven, toen eene door den Minister van Koloniën naar
Engeland gezonden commissie vernam, dat uitmuntende
machines van bet Avro-type met 130 K.M. Clerget-motor en
van het Havilland-type met 230 P.K. Siddeley-prima-motor
te hoop waren. Daar, in verband met vraag van andere zijde,
eene spoedige beslissing noodzakelijk: was, besloot de Minister in Mei tot aankoop van 12 leertoestellcn type Avro en 12
verkenners type-HaA - illand met de noodige reserve-onderdeelen.
Per stoomschip ,,Insulinde" kwam in Augustus het eerste
achttal dezer machines in Indië aan. I n de nijpende behoefte
aan materiaal voor opleiding en oefening van vliegeniers werd
daardoor voorloopig voorzien.
Inmiddels was doorloopend gewerkt aan verbetering van
de inrichting der vliegterreinen.
Nadat in 1913 de proef met landvliegtuigen als mislukt
beschouwd werd, _ werd in 1915 een tijdelijk vliegkamp bij
Tandjoengpriok ingericht, teneinde na te gaan of watervliegtuigen zich beter tot vluchten leenden. De hydroplanes
bleken zeer goed te voldoen, ook voor o verlandvluchten.
Met betrekking tot landvliegtuigen werden de proeven
daarop hervat op een terrein bij Kalidjati, van waar geregeld
uitstekend geslaagde vluchten gedaan werden. Dit terrein
bleek in alle opzichten geschikt, zoodat het als schoolvliegterrein zal worden ingericht.
Ecbter liet de toestand der toegangswegen veel te
wenschen, waardoor vervoer per vrachtauto slechts in een
deel des jaars mogelijk was. De Regeering verleende met het
oog daarop machtiging om over de voor verbetering van die
wegen noodige gelden te beschikken.
Intusschen werd doorloopend uitgezien naar geschikte
terreinen elders, die ten behoeve van bet vliegwezen ingericht zouden kunnen worden, terwijl de bestaande verbeterd
werden.
De vliegdienst der land- zoowel als die der zeemacht heeft
bij Tandjoengpriok een aan de eischen beantwoordend terrein
noodig. Het oog is thans gevallen op een terrein ten oosten
van de visschershaven, dat gedeeltelijk opgespoten moet
worden en belangrijke voordeelen belooft: de bodem is vast
(zandig), de Oppervlakte is voldoende en kan desgewenscht
vergioot worden, goede verbindingen met Weltevreden en
Tandjoengpriok zijn gemakkelijk tot stand te brengen,
terwijl een rustige ligplaats voor watervliegtuigen te
vinden is.
Dank zij aankoop van nieuwe hydroplanes kan de marineluchtvaartdienst hier te lande er op rekenen, in den loop van
1920 de beschikking te zullen hebben over 37 toestellen.
I n de laatste weken van April en de eerste dagen van Mei
werd Indië bereisd door den brigadier-generaal van bet
Britsche leger A. E . BORTON, die geschikte landings- en
noodlandingsterreinen kwam zoeken ten behoeve van de
vlucht van Engeland n a a r Australië, welke door Captain
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Ross Smith in mededinging naar den uitgeloofden prijs van
10 000 pond sterling, zou worden ondernomen. Nadat genoemd opperofficier omtrent zijne bevindingen rapport had
uitgebracht, verleende de Regeering machtiging om onverwijld over te gaan tot het in orde maken van alle landingsen noodlandingsterreinen, door generaal Borton genoemd, en
te zorgen voor aanwezigheid van voldoende benzine, olie, enz.
Toen den 7den December 1919 de van zooveel vaardigheid,
ondernemingsgeest en volharding blijk gevende vlieger,
vergezeld van zijn broeder en twee mecbaniciens, op het
vliegveld te Kalidjati aankwam, waren gereed of nagenoeg
gereed de landings- en noodlandingsterreinen te Weltevreden
(Koningsplein), Tangerang, Semarang, Soerabaja, Muntok,
op Bali, op Lombok, aan de Bima-baai (Soembawa), bij
Lnrantoeka (Flores) en Atamboea (Timor).
De mogelijkheid van invoering van een luchtpostdienst
behoort thans ook in Indië tot de vraagstukken die, dank zij
de ontwikkeling van het vliegwezen hier te lande, hunne oplossing nabij schijnen te zijn. Voor bestudeering ervan
scheen de tijd gekomen, en in April 1919 besloot deRegeering
tot instelling van eene „Commissie tot bestudeering van de
organisatie van het vliegwezen hier te lande in verband-met
do mogelijke invoering van een luchtpostdienst" (Gouv. Bi.
10 April 1919 n°. 27). De taak dezer commissie bestaat in
een onderzoek naar het antwoord op deze vragen:
1. op welke lijnen vervoer van brieven, dagbladen en
enkele lichte, kostbare goederen mogelijk i s ;
2. over welke trajecten passagiersvervoer mogelijk i s ;
3. of vliegtuig dan wel luchtschip de voorkeur verdient;
4. welk soort vliegtuig de voorkeur verdient;
5. welke tarieven geheven moeten worden;
6. welke tijdsbesparing door een dienst als bedoeld verkregen worden zal;
7. welke wettelijke voorschriften eventueel noodig zullen
zijn;
8. hoe groot de afstand tu=schen de hulpstations bij het
vliegen over zee zal moeten zijn;
9. op welke remteg aan het vereischte van hulpstations
voldaan zal moeten worden;
10. boeveel werkplaatsen (reparatie-ateliers)
noodig
zullen zijn;
11. boeveel hangars, personeel, enz. op de lijn Batavia—
Soerabaja noodig zullen zijn;
12. welke de beste route van (Batavia) Palembang naar
Singapore i s ;
13. of de dienst wekelijksch of veeTtiendaagsch zal moeten
zijn;
14. of bepaalde punten als noodlandingstei-reinen aangewezen kunnen worden.
Het jaar 1919 was voor het vliegwezen hier te lande een
periode van snelle ontwikkeling, die voor de toekomst het
beste te hopen gaf.

c.
MEDEDEELLNGEN VAN STAATKUNDIGEN EN ALGEMEENEN AARD.
Met intrekking van de Ord. van 17 J a n . 1914 (Ind. St. king en hoofdzaken overeenkomende bescheiden, anderzijds
n°. 24), zijn bij Ord. van 24 Dec. 1919 (Ind. St. n°. 822) , (zelfbestuursregelen 1919). Bij Gouv. B t . van denzelfden
nieuwe regelen vastgesteld aangaande de rechten, bevoegd- datum n°. 65 (Ind. St. n°. 823) zijn de landschappen aangebeden en verplichtingen van het Land eenerzijds en van de i wezen, waar sommige dezer regelen geheel of gedeeltelijk
zelfbesturende landschappen buiten Java, wier verhouding buiten toepassing zullen blijven.
Voor eene toelichting van deze zelfbestuursregeling zie
tot de Regeering van Nederlandsch-Indië wordt beheerscht
door de z.g. korte verklaring of een der daarmede in strek- men Bijbl. Ind. St. n°. 9385.
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BETREKKINGEN MET H E T BUITENLAND.

Bij Ordn. van 11 Aug. 1919 (Ind. St. n°. 495) en 17 Sepfc. ' schadeloosstelling, door het Land te betalen bij inbezit1919 (Ind. St. n°. 632) is het toezicht van de Regeering op neming van levensmiddelen, grondstoffen voor levensmiddeden uitvoer van tin, tinerts, thee, koffie, copra, grondnoten, len of huishoudelijke artikelen overeenkomstig het bepaald»
aardolie, aardolieproducten en peper (Ind. St. 1918 nos. 226, bij art. 70a der „Bepalingen regelende de onteigening ten
688 en 748) opgeheven, terwijl bij eerstgenoemde Ord. het algemeenen nutte in Nederlandsch-Indië" is nader herzien
tijdelijk verbod tot uitvoer uit Nederlandsch-Indië van eenige bij Ord. van 19 J a n . 1920 (Ind. St. n°. 21).
goederen, zoomede de beperking op den uitvoer van verduurOm te voorkomen dat voor menschen geschikte voedingszaamde levensmiddelen (Ind. St. 1915 nos. 357, 510 en 588, middelen zouder noodzaak als veevoeder worden aangewend,
1916 nos. 205 en 344 en 1917 n°. 98) is ingetrokken.
is bij Ord. van 20 J a n . 1920 (Ind. St. n°. 22) een tijdelijk
Het tijdelijk verbod tot invoer in Nederlandsch-Indië van verbod tot aanwending van rijst en maïs als veevoeder uitgekoffie afkomstig van buiten Nederlandsch-Indië (Ind. St. vaardigd.
191G n°. 22<'5) en van thee afkomstig van buiten NederTen einde de in Indië aanwezige voor vee geschikte voelandsch-Indië (Ind. St. 1918 n°. 572) ia bij Ordn. van
dingsmiddelen zoo weinig mogelijk door uitvoer te doen ver4 Juli 1919 (Ind. St. n°. 346) en 13 Juni 1919 (Ind. St. minderen, is bij Ord. van 20 J a n . 1920 (Ind. St. n°. 23) de
n°. 273) ingetrokken; hetzelfde geschiedde hij Ordn. van 20 uitvoer van zemelen (dedek) uit Nederlandsch-Indië tijdelijk
Oct. 1919 (Ind. St. n°. 713) en 26 J u n i 1919 (Ind. St. n°. 307) verboden.
met het tijdelijk verbod tot uitvoer uit Nederlaudsck-Iudië
Bij Ord. van 20 Jan. 1920 (Ind. St. n°. 24) is de uitvoer
van kunstmatige kleurstoffen (Ind. St. 1915 n°. 564) en van van maïs uit Java en Madoera naar de overige deelen van
paarden (Ind. St. 1915 n°. 287).
Nederlandsch-Indië tijdelijk verboden.
Het ingesteld onderzoek van de Regeering op den invoer
In verband met de nog bestaande buitengewone omstandig.
van rijst (zie K. V. 1918, kol. 4) geldt ingevolge Ord. van heden op het gebied van de voedselvoorziening, zijn bij Ord.
26 Juni 1919 (Ind. St. n°. 305) voortaan ook voor het gewest van 16 Febr. 1920 (Ind. St. n°. 82) maatregelen getroffen
Oostkust van Sumatra.
ten einde eene zoo groot mogelijke hoeveelheid padi ter beBij Ord. van 19 Juni 1919 (Ind. St. n°. 287) — bekrach- schikking van de Regeering te doen komen.
tigd'bij K. B. 8 Nov. 1919 n°. 38 (Ind. St. 1920 n°. 34) — is
De bevoegdheid tot beperking van den uitvoer van steeneene regeling getroffen ter bevordering dat onbeplante gron- kolen (Ind. St. 1914 n°. 553, juncto 1918 n°. 777) is bij Ord.
den in Nederlandsch-Indië, welke geschikt zijn voor den ver- van 27 Aug. 1919 (Ind. St. n°. 563) overgedragen op den
bouw van voedingsgewassen, tot dat doeleinde worden ge- directeur van gouvernementsbedrij ven.
bezigd.
Omtrent onze aanrakingen met Serawak zie men § 14 van
De regeling nopens de vaststelling van het bedrag der dit hoofdstuk.

§2.

JAVA EN MADOERA.

Over de Sarekat Islam-beweging in het algemeen en de
z.g. afdeeling B in het bijzonder, zooinede over het in Octob e r—November 1919 door de verecniging Centraal Sarekat
Islam gehouden vierde nationale congres te Soerabaja, zijn
bijzonderheden vernield in de rubriek ..Stroomingen onder de
inlandsche bevolking" van de in hoofdstuk B van dit
verslag opgenomen ..Mededeelingen omtrent enkele onderwerpen van algemeen belang".
Voor bijzonderheden omtrent de z.g. Garoet-zaak moge
o.m. worden verwezen naar het rapport van de regeeringscommissie. bestaande uit de heeren P . DE ROO DE LA FAILLE,
generaal G. K. DIJKSTRA en mr. D. G. WOI.TERBEEK MULLER

(Handelingen Volksraad. 1ste gewone zitting 1919, blz. 737
e.v.) en liet aan den Volksraad in uittreksel aangeboden verslag van den Regeeringscommissaris voor inlandsche en
Arabische zaken van 29 Augustus 1919 n°. 456 (Gedrukte
stukken. 2de gewone zitting 1919, onderwerp 10, stuk 1),
zoomede naar de Handelingen van de Tweede Kamer der
Staten-iGeneraal, vergadering van 22 December 1919, blz.
1158 vlg.
Evenals in het vorige verslagjaar (vgl. K. V. 1919, kol. 45)
werd in de residentie Batavia (afd. Meester-Cornelis) door
tot de Sarekat Islam behoorende personen eene actie gevoerd
tegen de landheeren op de particuliere landerijen. Moeilijkheden werden ondervonden bij de inning van de tjoeke en bij
het vorderen van heerendiensten. Door liet optreden van
bestuur en politie, waarbij niet altijd militaire hulp kon
worden ontbeerd, had de actie weinig of geen succes; eenige
onruststokers werden wegens opruiing gestraft.
Aangaande de in 1919 gevoerde actie van de vereenigingen
Boedi Oetomo en Insulinde wordt naar de hooger vermelde
Mededeelingen verwezen.
Onder de vakbonden en andere dergelijke organisaties
deden, behalve de in het vorig verslag genoemde (vgl. K. V.
1919, kol. 8) mede van zich spreken de ..Wonotamtomo". eene
vakvereeniging van boschbeambten in Rembang en „de
Petroleumbond" in de afdeeling Blora. Deze laatste vereeniging decreteerde naar aanleiding van eene ontslagquaestie, eene staking op groote schaal onder hare inland-

sche leden, werkzaam bij de Dordtsche Petroleurnmaatschappij, welke staking echter op eene mislukking uitliep.
In Kedoe kwamen evenals het vorig jaar eenige gevallen
voor van verzet van Sarekat Islam-leden tegen de maatregelen, genomen in het belang van de pesthestrijding, en tegen
den verhuur van gronden aan particuliere ondernemingen
(o.a. de suikerfabriek Premboen in het regentschap
Keboemen).
De goede verstandhouding tusschen de inlandsche en
Chincesche bevolking in Koedoes (vgl. K. V. 1919, kol. 47)
is nog niet teruggekeerd. Uit verschillende feiten gedurende
het verslagjaar voorgevallen, is gebleken dat er tusschen
deze twee bevolkingsgroepen nog immer wrijving bestaat.
Op verschillende plaatsen ontstond eene beweging onder
Chineesche ingezetenen om Japansche goederen te boycotten.
Door verspreiding van ongeteekende pamfletten, het aauplakken van biljetten, het basnieeren van de huizen van somniige handelaren in Japansche goederen, het zenden van
dreigbrieven als anderszins werd tot den boycot aangespoord.
Uit vrees voor wraak durfden de Chmeezen aan de politiai
geen aanwijzingen te geven betreffende de door hen verdachte agitatoren. Door bijzondere waakzaamheid heeft bet
bestuur excessen weten te voorkomen. Tegen den redacteur
van de Soen Piet Djiet Poo, een in Chineesch schrift te
Soerabaja verschijnend dagblad, werd wegens het schrijven
van een artikel, dat den boycot aanmoedigde, eene vervolging
ingesteld.
Omtrent de ongeregeldheden, die zich gedurende het verslagjaar in sommige streken van Java voordeden, wordt verwezen naar hoofdstuk B, kol. 16/22. in aansluiting aan de
desbetreffende gegevens in K. V. 1919. kol. 47.
In de residentie Semarang viel een afnemen van het aantal
aanhangers der Samin-leer (vgl. K. V. 1919, kol. 8) te constateeren. Evenals in vorige jaren weigerden de belijders dezer
leer belasting te betalen en desadiensten te verrichten, zoodat
tot gerechtelijke invordering en strafvervolging moest worden
overgegaa n.
Onder de Europeesche ingezetenen valt, inzonderheid door
de inwerkingtreding op 1 September 1919 van het nieuwe
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artikel 111 van het Regeeringsreglement, waarbij het recht goeng Wira Nata Eoesoema, regent van Tjiandjoer. De vacature van regent van Tjiandjoer is nofr niet vervuld. De
van de ingezetenen tot vereeniging en vergadering is erkend
(zie hoofdst. B , kol. 13/16), een opgewekter politiek leven regent van Wonosobo Raden Mas Toemenggoeng Ario Tjokrohadinegoro werd wegens ongeschiktheid eervol uit ' s l a n d s
waar te nemen.
Wegens zijne opruiende geschriften werd in November dienst ontslagen en in Augustus 1920 vervangen door Raden
1919 de heer J. A. BKANDSTEDEE, administrateur van den bond Toemenggoeng Sosrodiprodjo, te voren wedana van Gombong
van het mindere marine-personeel en redacteur van de Sol- (residentie Eedoe). In het ambt van regent van Poerworedjo.
opengovallen door de pensionneering van Raden Mas Toedatencourant, geëxterneerd.
Door geestverwanten van den in 1919 (vgl. E . V. 1919, menggoeng Tjokronagoro, is voorzien door de benoeming in
kol. 47) geëxlerneerden revolutionnair H. J . F . M. SNEEVLIET September 1920 van den wedana van Eertasana, Raden Toewerd op vergaderingen en in geschriflton getracht de in nienggoeng Sastrosoedirdjo. Het ambt van regent van PoerEuropa in sommige kringen heerschende extremistische denk- wakerta (Banjoemas) is na het overlijden van den laatsten
beelden ingang te doen vinden bij de inlandsche bevolking. regent, Raden Adipati Ario Tjokro Negoro, nog niet vervuld.
Met het doel o. m. een bolwerk te vormen tegen de revo- Gepensionneerd werd de zelfstandige patih van Soekalutionnaire beginselen van sommige politieke vereenigingen, boemi. Met de waarneming dier betrekking werd tijdelijk
is te Bandoeng de Nederlandsch-Indische Politiek Econc- belast de wedana ter genoemder plaatse. Raden Soerjanatabrata.
mische Bond opgericht.
De regeling betreffende de toekenning, enz. van onderI n verband met de nog voortdurende ongunstige scheepstand aan Madoereesche adellijken (Bijbl. Ind. St. n°. 7660)
vaarttoestanden (zie hoofdstuk B, kol. GG/68) vertrokken in
1919 slechts 306 bedevaartgangers naar Mekka, terwijl 196 is gewijzigd bij Gouv. Bt. 9 Dec. 1919 n°. 35 (Bijbl. Ind. St.
personen van de bedevaart terugkeerden. Over het algemeen n°. 9325).
De veiligheid van personen en goederen was nog verre van
viel een opgewekt godsdienstig leven onder de Islamitische
bevredigend. De toeneming der criminaliteit in verschillende
bevolking waar te nemen. Dit moet voor een deel worden
toegeschreven aan het voortdurend aandringen van de Sarekat gewesten moet tot zekere hoogte worden toegeschreven aan
den minder goeden economischen toestand, als gevolg van de
Islam op eeno stipte naleving der godsdienstvoorschriften.
Op de ter hoofdplaats Djokjakarta bestaande Mohamedaan- abnormale duurte van nagenoeg alle voedingsmiddelen en
sche godsdienstschool van de vereeniging „Mohainadijah", artikelen van eerste levensbehoeften, welke in 1919 gedurende
enkele perioden aan den dag is getreden. Het aantal
waar behalve godsdienstonderricht ook elementair lager
onderwijs wordt gegeven, steeg het aantal leerlingen van 145 gevallen van moord- en doodslag bleef ongeveer gelijk. I n de
ï'esidentiën Batavia, Pekalongan, Rembang, Pasoeroean,
in 1918 tot 2Ö0 in 1919. De particuliere Mc-hamadijah-scliool
Soerakarta, Cheribon. Soerabaja. Semarang, Besoeki, Preanter afdeelingshoofdplaats Wonosari werd in het verslagjaar
ger-Regentsehappen, Bantam en Eedoe steeg het aantal gewegens gebrek aan leerlingen gesloten. Door de to Batavia
vallen onderscheidenlijk tot 92, 60, 58. 102, 28, 16, 49, 47,
gevestigde „Djamijat al Islah waal Irsjat al Arabia" is in
81, 19, 35 en 58, tegen 58, 54, 54, 82, 14, 6. 44. 46, 67,
het verslagjaar te Soerabaja eene Al Irsjat-school geopend,
10, 27 en 54 over 1918. Daarentegen verminderden deze raisop denzelfden grondslag als de gelijknamige school te
drijven in de residentiën Djokjakarta, Eediri Banjoemas en
Batavia.
Madoera van 50, 72, 24 en 162 in 1918 tot 19, 34.'9 en 120
De verhouding tot de Vorstenlandsche zelfbesturen liet
in 1919. Het aantal ketjoe (kampak-, rampok-, krojok-)
niets te wenschen over. Waar met het oog op den hoogen
partijen nam gedurende 1919 toe en bedroeg 458 (in twaalf
leeftijd van den Sultan van Djokjakarta (vgl. E . V. 1918,
gewesten), tegen 3-51 in 1918, namelijk in de residentiën
kol. 5) het streven er op gericht is om den kroonprins zoo goed
Batavia, Djokjakarta, Rembang, Soerakarta, Semarang,
mogelijk voor te bereiden voor de taak. die hem wacht, verBanjoemas, Bantam, Madioen, Madoera, Eedoe, Preaugertrok deze op 6 Augustus 1919 naar Nederland, ten einde door
kennismaking met de toestanden in Europa, zijn blik te ver- Begentschappen en Soerabaja onderscheidenlijk 149. 76,
ruimen en zijne studiën in de Nederlandsche taal voort te 44, 85, 56. 5. 17, 8. 10, 5, 2 en 1 gevallen in 1919,
tegen 99, 84, 19, 106, 10, 3, 13, 3, 8, 4, 0 en 2 gevallen
zetten.
in 1918.
Bij de verdere doorvoering der hervormingen van de eeonoMede is gedurende het verslagjaar wederom toegenomen
miscne en maatschappelijke toestanden in dit zelfbesturend
gebiedsdeel werd van de zijde va?i den Sultan de meest wei- het aantal gevallen van ..begal" (roof op den openbaren we<r),
willende medewerking ondervonden. Inzonderheid werd ge- voornamelijk in de gewesten Djokjakarta, Soerakarta, Remleidelijk voortgegaan met de vorming van desabesturen, ter- bang, Eedoe. Madioen en Madoera, en aldaar on derscheidenwjjl voor de inning van belastingen speciale beambten werden lijk bedragende 93, 70, 29. 14, 4 en ö gevallen in 1919, tegen
87. j 4 . 24, 0 en 3 in 1918.
aangesteld, elk met eigen ressort.
Het aantal veediefstallen bedroeg in de residentiën SoeraBij de invoering van verschillende bestuursniaatregelen,
waaronder die betreffende de belastinginning, op gelijke wijze karta, Djokjakarta. Madoera, Batavia, Besoeki, Eediri,
Pasoeroean, Rembang. Soerabaja, Eedoe, Semarang, Banals in het sultanaat, werd door het hootfd van het Pakoe
joemaa, Pekaloncran Madioen, Bantam en Preanger-BegentAlamsche Huis steeds de meest loyale medewerking betoond.
In de residentie Soerakarta werd aan de Heroetjokro- schappen in 1919 achtereenvolgens: 1061. 749, 519, 322, 261.
beweging, die in dit gewest eenige honderden aanhangers 227, 189. 120, 116, 103, 98, 80. 38, 378, 36 en 15. tegen
bleek te hebben, een eind gemaakt door de veroordeeling van 648, 610, 809. 219, 130, 117, 227, 62. 71, 114, 36, 112, 45,
•KM. 36 en 13 in 1918. De vermeerdering van het aantal
een aantal propagandisten wegens oplichting.
I n de vacature van regent van Sampang (Madoera) (vgl. vesdiefstollen wordt voor een deel toegeschreven aan de
E . V. 1919, kol. 48) werd in September 1919 voorzien t'cor afschaffing der veepassen.
I n de icsidentie Rembang blijft het verminken van vee oen
de benoeming daartoe van den zelfstandigen - patih van
Eraksaan (Pasoeroean) Mas Eertoamiprodjo. I n Februari veelvuldig voorkomend misdrijf (99 gevallen), terwijl in de
1919 overleed de regent van Cheribon en werd de regent van residentiën Bantam en Pekalongan ook in 1919 veel klein
Pemalang, Eaden Mas Adipati Pandji Ariodinoto. in vee ontvreemd werd (285 en 103 gevallen, tegen 160 en 82
Februari 1920 verplaatst naar het regentschap Cheribon. Tot gevallen in 1918).
regent van Pemalang werd in Augustus 1920J benoemd de
Zee- en strandroof kwam in het verslagjaar niet voor.
patih van Pekalongan, Raden Toemenggoeng Soedoro. I n
Rietdiefstallen en rictbranden kwamen wederom in verOctober van het verslagjaar overleed de regent van Toeban schillende gewesten in grooten getale voor.
(Rembang) en werd in Mei 1920 in deze vacature voorzien
De gezondheidstoestand was ook gedurende 1919 verre van
door de benoeminsr van Raden Toemenggoeng Pringgo Di^rdo. gunstig. I n het verslagjaar trad de cbolera in een 16-tal
I n December 1919 overleed de regent van Brebes (Peknlon- prewesten op, waarvan echter in 6 residentiën zeer sporadisch.
gan), tot wiens opvolger werd benoemd Raden Mas Toemeng- Door onmiddellijke afzondering der lijders en massa-inenting
goeng Ario Poernomohadininggrat, te voren assistent-wedana der bevolking kon de ziekte veelal binnen enge arrenzen
in de residentie Semarang.
f.'ehouden worden. Het ernstigst is de residentie Madioen door
In de betrekkmtr van regent van Bandoeng is voorzien door de ziekte geteisterd: het aantal sterfgevallen bedroe? 1191.
de benoeming daartoe in Maart 192C van Raden Toemeng- Ook de stad Soerabaja en de af deelingen Pamekasan en
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Soemenep (Madoera) werden in 1919 dooi' deze ziekte bezocht; het aantal ziektegevallen bedroeg1 onderscheidenlijk
847 en 302, waarvan 657 en 184 met doodelijke&i afloop.
Epidemisch heerschte de cholera voorts nog in vrij hevige
mate in de afdeeling Poerworedjo (Kedoe), de afdeelingen
Japara en Pati (Semarang) en de afdeelingen Kediri en
Toeloengagoeng (Kediri). Met de pestbestrijding werd
krachtig voortgegaan, en de uitkomsten van het voornaamste
der toegepaste bestrijdingsmiddelen, de woningverbetering,
waren over het algemeen gunstig te noemen. Voor nadere
bij zonderheden omtrent de gevolgde werkwijze wordt verwezen naar hoofdstuk B , kol. 60/66. Tegen het eind van het
verslagjaar kwamen in de desa Petjaloekan (afd. Bangil,
re9. Pasoeroean) eenige verdachte,besmettelijke ziektegevallen
voor, die later bleken gevallen van longpest te zijn.
Ter bestrijding van deze plaag werden de noodige
maatregelen genomen, zoodat het tot Januari 1920 gelukt, is
die ziekte tot genoemde desa te beperken. In de gewesten
Semarang en Kedoe bleef de ziekte beperkt, onderscheidenlijk
tot de hoofdplaats Semarang (18 sterfgevallen, tegen 54
in 1918) en de afdeeliugen Temanggoeng en Magelang (zie
t. a. p . ) . Ter hoofdplaats Kediri kwamen eenige gevallen van
pest voor, die vrijwel zeker als geïmporteerd zijn te
beschouwen, terwijl in het gewest Djokjakarta slechts
2 gevallen van pest werden geconstateerd. Evenals in j
de voorafgegane jaren had de bevolking van Java I
en Madoera vooral in de kuststreken, ook in 1919 |
veel van malaria en andere koortsen te lijden. Epidernisch trad de malaria op in de residentiën Kedoe,
Semarang, Madioen en Cheribon. I n de afdeeling Ind/ramajoe van laatstgenoemd gewest kwamen 12 888 koortsgevallen voor, waarvan 2314 met doodelijken afloop, terwijl in j
Madioen 2542 personen daaraan stierven. Ter bestrijding dezer volksziekten werden op groote schaal in de door malaria j
bezochte streken chinine-tabletten aan de bevolking verstrekt, i
terwijl voortgegaan werd met verbetering van woningtoestunden, demping van moerassen, plassen, enz. Voor de malariabestrijding in de beruchte Tjihea-vlakte der residentie
Preanger-Regentschappen werd besloten tot de oprichting
van een gouvernementsrijsthoeve, waaraan o.m. verbonden
zal zijn eene ziekemnrichtiug. De noodige stappen daartoe
werden reeds gedaan; van de 1500 bouws sawahs, die het
arbeidsveld zullen vormen, werden de rechten reeds afge- j
kocht. Door flinke drainage van den grond en meer syste- i
matisclie bebandeling van de lijders hoopt men de malaria
aldaar te kunnen verdrijven. Met de in Pasoeroean en Probolinggo genomen proef tot bestrijding van die ziekte door z.g.
auopheles-jagers werd voortgedaan op o-rond van de daarmede
verkregen bevredigende resultaten. De pokken kwamen in
alle gewesten endemisch voor Epidemisch trad deze ziekte
alleen oj> in de residentie Batavia; ia 1919 bedroeg net aantal
lijders tor hoofdplaats Batavia en in de afdeelingen MeesterCornelis, Krawang en Buitenzorg onderscheidenlijk 240. 197,
465 en 259. waarvan overleden respectievelijk 90, 60, 95 en
36. Met eene krachtig voortgezette inenting en herinenting
<ip groote schaal werden gunstige uitkomsten verkregen. In de
controle-afdeeling Batavia en ter hoofdplaats Bandoeng en
te Tjimahi der residentie Preanger-Reirentschappen werden
onderseheidenlrjk 314 en 152 gevallen van typhus gerapporteerd, waarvan 86 en 16 met doodelijken afloop. I n het gewest
Djokjakarta kwamen 10 «revallen van buiktyphus voor. (Jok
elders bleef deze ziekte meest iu den vorm van buiktyphus
optredende, zich sporadisch voordoen.
Gedurende het jaar 1919 werden in het Koningin Wilhelmina-gasthuis voor ooglijders te Bandoeng ter polikliniek
506 lijders ingeschreven. In verschillende gewesten van Java
en Madoera kwam de Spannsche influenza gedurende het
verslagjaar noer voor, doch zij droeg een sporadisch karakter
en was van minder kwaadaardigen aard. Voor bijzonderheden
omtrent de maatregelen door den burgerlijken geneeskundigen
dienst genomen tegen eene hernieuwde influenza-epidemie en
tegen de bestrijding der tuberculose, wordt naar hoofdstuk B
(kol. 64/66) verwezen.
Evenals in de vorige jaren had ook in 1919 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
Handelingen der Staten-Generaal.
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betrekkelijk goedaardig verloop en werd door afsluitingsmaatregelen en behandeling met pyoctanine met goeden uitslag in
bedwang gehouden. Voornamelijk kwam deze ziekte in de
residentiën Kedoe en Preangea'-Regentschappen voor. Kwade
droes bleef over het algemeen tot sporadisch voorkomende
gevallen beperkt. Surrah kwam vrij veel voor in da gewesten
Kedoe en Soerabaja en in zeer hevige mate in Bantam en ter
hoofdplaats Soerabaja. Boutvuur werd waargenomen in
Kedoe, Djokjakarta en Soerakarta. Gevallen van saccharoniyco.se kwamen o.a. voor in de gewesten Soerabaja, Bantam en Batavia. Septichaemia epizootica haemorrhagica deed
zich voor in de residentie Bantam. I n de afdeelingen Poerwokerto en Tjilatjap werd eene besmettelijke veeziekte onder
de karbouwen geconstateerd, die vele slachtoffers maakte.
De uitkomsten van den rijstoogst kunnen over het algemeen
bevredigend worden genoemd, in enkele gewesten waren de
uitkomsten beter dan ten vorigen j a r e ; in de meeste streken
bleven deze evenwel ongeveer op dezelfde hoogte. De resultaten van den padigadoe-aanplant in de residentie Semarang
waren minder bevredigend. Van de toegestane aanplant van
10 968 bouws kon slechts 9185 bouws worden beplant, van
welke eene uitgestrektheid van 5706 bouws mislukte wegens
gebrek aan bevloeiingswater door de abnormaal langdurige
droogte en den in hevige mate opgetreden muizenplaag. Van
de droogte had het gewas ook in de andere gewesten in minder
of meerdere mate te lijden. Ziekten en insectenplagen werden
voornamelijk waargenomen in de afdeelingen Bandjarnegara
(Banjoemas), Pati (Semarang), Rembang (Rembang), Bandoeng en Tjiandjoer (Preanger-Regentschappen), Indramajoe (Cheribon). Magelang en Poerworedjo (Kedoe), Djokjakarta (Djokjakarta) en Buitenzorg (Batavia). Overstroomingen veroorzaakten eenige schade iu de afdeelingen Semarang en Demak (Semarang) en het sawahgebied
Tjitaroem
(Preanger-Regentschappen),
in
de
afdeeling Indramajoe (Cheribon), in het zuidelijk deel
van de afdeeling Klaten (Soerakarta) en in Rembang. I n de residentie Kediri heeft do padi-aanplant
veel te lijden gehad van de KWt-eruptie. Het aantal mislukte velden aldaar bedroeg 15 253 bouws, tegen 13 078 in
1918. I n de afdeeling Blitar geraakte door genoemde
uitbarsting - eene
uitgestrektheid
van
8000
bouws
sawahs geheel onder zand bedolven. Deze gronden
zijn voor een groot deel niet meer geschikt voor
beplanting. Evenals in vorige jaren werd aan de bevolking
waar noodig ontheffing van landrente verleend wegens misgewas. De uitkomsten van de door de bevolking geteelde
tweede genassen waren over het algemeen bevredigend. Voor
nadere bij zond si heden omtrent de teelt van voedingsgewassen
in het belang der voedselvoorziening wordt verwezen naar
hoofdstuk B (kol. 83/88).
De koffie-oogst leverde in sommige gewesten een meer bevredigend beschot op dan in 1918, in andere daarentegen was
de opbrengst minder. De bevolkingsaanplantingen leidden
slechts tot zeer matige uitkomsten. In verband met de sedert
1 Juni 1919 opgeheven gouvernements-koffiecultuur in de
residentiën Pekalongan en Madioen was de oogst in die gewesten zeer gering. Met ingang van 1 November 1919 werd
in de afdeeling Bondowoso der residentie Besoeki de op hoog
gezag ingevoerde koffiecultuur ingetrokken en de in de
afdeelingen Bondowoso en Djember van dat gewest nog bestaande verplichte levering aan het Land van door de bevolking geteelde koffie opgeheven.
De uitkomsten van de suikercultuur waren, wat de hoeveelheid riet en het gehalte aangaat, bevredigend. Minder gunstig
waren de resultaten in het gewest Kediri, als gevolg van het
te laat planten en de felle droogte in het laatst van 1918.
In de afdeeling Pati der residentie Semarang werd door de
suikerondernemingen in het afgeloopen jaar minder riet geplant, daar zij eenige huurgionden aan de verhuurders hadden teruggegeven ter beplanting met polowidjo. De tabakoogst was over het algemeen bevredigend. De thee-aanplantingen der inlandsche bevolking bleven nagenoeg stationnair.
De opkoop van z.g. kampongblad nam aanmerkelijk toe en
bereikte ongeveer hetzelfde niveau als vóór den oorlog.
Behalve de emigratie uit verschillende gewesten n a a r de
buitenbezittingen (zie hoofdstuk J , afd. I , § 5) en het vertrek van eenige transporten inlanders naar buiten Neder-
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landsch-Indië geleden streken, inzonderheid naar Suriname
Het aantal Boegineezen en Makassaren. die zich op den
(zio hoofdstuk F , § 10) was in de afdeelingen Djember en Kangean- en Sapoedi-archipel (Modoera) kwamen vestigen
Banjoewangi (Besoeki) de toename van de bevolking mot het oog op de klapperteelt aldaar, bleef nog gedurig toedoor vrije immigratie van lieden uit Oost- en Mid- nemen.
den-Java zeer belangrijk, teiwijl in de afdeelingen
Van de elk jaar voorkomende plaatselijke overstroomingen
Bondowoso en Pamanockan de toeneming der bevolking was de aangerichte schade over het algemeen gering. De
geleidelijk plaats had. Het aantal nieuw gevestigden, die op |" waterstand van de Solo-rivier was lager dan in 1918; de door
eigen gelegenheid naar Batavia verhuisden, wordt geschat op de bandjirs in de residentie Rembang aangerichte schade
20000 personen. Doel was ontginning van bosch grond en was dan ook niet zoo groot als in het voiig verslagjaar. Tegen
•werk zooken op verschillende ondernemingen. Voorts dient het eind van het verslagjaar traden in de afdeeiing Grobogan
vermeld, dat in het begin van het verslagjaar van gouver- (Semarang) vrij hevige overstroomingen op. waardoor vrij
nementswege een kolonie van transmigranten van Trenggalek aanzienlijke schade aan de te velde staande gewassen werd
in de nabijheid der desa Badjoelmati (di»tr. en afd. Ban- aangericht. De overstroomingen, die jaarlijks in de afdeeiing
joewangi) werd gesticht, aan welke nederzetting den naam Koedoes voorkomen, doden in het verslagjaar wederom schade
van Sidodadi werd gegeven. Tengevolge van dood, terugkeer aan dijken en wegen. Ook kwamen overstroomingen voor in
naar hunne vroegere desa's, ziekten en verloop, resten thans het zuidelijk deel der afdeeiing Klalen (Soerakarta) en in do
nog 407 personen van de aanvankelijk hierheen overgekomen afdeeiing Indramajoe (Cheribon), doch de veroorzaakte
894 personen, en zijn dus de resultaten niet bevredigend te schade was vrij onbelangrijk.
noemen. In het laatst, van het verslagjaar kwamen door beBijzonderheden betreffende de uitbarsting van den Kloet
middeling van het bestuur en op kosten van het Kloet-fonds 90 (residentie Kediri) en de gevolgen van dien ramp zijn verpersonen uit de door de Kloet-ramp geteisterde afdeeiing meld in hoofdstuk B (kol. 79/83). In October van het verBlitar zich in Zuid-Banjoewangi in het gebied der desa Gam- slagjaar werd begonnen met den bouw van den tunnel voor
boran vestigen. Het aantal nieuw gevestigden. dat op eigen de afwatering van het water in het Kloet-moer. Verder werd
gelegenheid naar deze afdeeiing verhuisde, bedroeg ruim 6000 bij d^n oorspronp; van de Kali Lab ar Blitar de dam Badak
mannen en 2000 vrouwen en kinderen.
weder opgebouwd ter beveiliging van de hoofdplaats Blitar
Evenals in vorige jaren gingen weder vele Bantammers tegen z.g. koude lahars.
naar de Lanrpongsche districten. Benkoelen, Deli (Oostkust
van Sumatra), Batavi.n en Soerabaja nm als koelie werkzaam
te zijn.

§ 3.

A T J E H EN ONDERHOORIGHEDEN.

I n het algemeen bleef ook in 1919 de politieke toestand
gunstig.
De bevolking kwam meer en meer tot rust; dit uitte zich
in de meldingen bij het bestuur van T. Radja Sabi, vollen
neef van den zelfbestuurder van het grootste Atjehsche landschap Keureutoe. in Maart 1919 en van den bekenden verzetleider P a n g Leubo in October 1919, terwijl eene poging van
twee dwangarbeiders om in de Gajo Loeos eene rooversbende
te vormen, dadelijk door de bevolking zelve werd tegengegaan ; het gelukte haar de hoofden en leden der bende te
arresteeren.
I n Februari 1919 overleed de zelfhestuurder van het landschap Lho Boebon (onderafd. Meulaboh, afd. Westkust van
Atjeh), T. Radja Machmoed; de gedurende de minderjarigheid van den rechthebbende, T. Tjoet Moehamat Tajeb, aangewezen waarnemend bestuurder van dit landschap, T. Min,
legde op 24 Juli 1920 de korte verklaring af. welke werd sroedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. Bt. 15 Oct. d.a.v. n°. 68.
In April 1919 overleed de gedurende de minderjarigheid
van den rechthebbende, Toengkoe Soeloeng, tot waarnemend
bestuurder over het landschap Zuidelijk Boven-Tamiang
(onderafd. Tamiang, afd. Oostkust van Atjeh) aangestelde
Toengkoe Radja Hoesin, waarna het bestuur over dat landschap voorloopig aan een z.g. regentschapsraad werd opgedragen.
Aan den waarnemend radja van Siab Oetama (onderafd.
Takengon, afd. Noordkust van Atjeh), Radja Bitah en aan
den dienstdoenden radja van Linggo (onderafd. Takengon,
afd. Noordkust van Atjeh), Ama'n Tjahjamani, werd op
verzoek ontheffing uit hunne waardigheid verleend, terwijl
in de opvolging voorloopig voorzien werd door aanwijzing
van Banta Tjoet en Aina' Talib, onderscheidenlijk over het
landschap Siah Oetama en Linggo.
De zei f be Huurder van het landschap Boebon (onderafd.
Meulaboh), T. Keudjroeën Rajeu Nja Radja, overleed in
September 1919; de rechtmatige opvolger kon in verband
met zijn jeugdigen leeftijd, voor die waardigheid nog niet
in aanmerking komen, waarom als tijdelijk vervanger werd
aangewezen een neef van den overledene, T Ali Tjot Darat.
Bij Gouv. Bt. 3 Sept. 1919 n°. 20 werd de bestuurder van
het landschap Lho Pawoh-Zuid (onderafd. Tapa Toean, afd.
Westkust van Atjeh), T. Nja Dolah, op verzoek eervol van

: zijne waardigheid ontheven. De aangewezen waarnemend bestuurder gedurende de minderjarigheid van den reehtheb! bende, T. Akbar, legde op 31 j u l i 1920 de korte verklaring
af, welke werd goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. Bt.
15 Oct. d.a.v. n°. 62.
Bij Gouv. Bt. 14 Nov. 1919 n°. 24 werd eervol ontslag verleend aan den zelfbestuurder van Sama Doea (onderafd. Tapa
Toean), 'f. Hitain; in het bestuur over dat landschap werd.
; in afwachting van de meerderjarigheid van den rechthebj bende. T. Nanggroë, voorzien door de instelling van tene
bestuurscommissie.
^ Bij Gouv. Bt. 20 Febr. 1920 n°. 57 werd T. Tjoet Banta
Soeltan, bestuurder van Lho Pawoh-Noord (onderafd. Tapa
Toean) op verzoek eervol ontheven van zijne waardigheid.
Bij Gouv. Bt. 2 Maart 1920 n°. 10 werd T. Tjoet Amat.
, bestuurder van Beutong en onderhooriglieden (onderafd.
! Meulaboh), op verzoek eervol van zijne waardigheid ontj heven. Het bestuur over dit landschap is tijdelijk opgedragen
: aan T. Ali.
Bij Gouv. Bt, 4 Aug. 1920 n°. 37 werd de bestuurder
j van Manggeng (onderafd. Tapa Toean), T. Sadang, op verj zoek eervol van zijne waardigheid ontheven, terwijl het bestuur gedurende de minderjarigheid van den rechthebbende
7'. Kanda, is opgedragen aan den waarnemenden bestuurder
T. Nana.
De korte verklaring van den bestuurder van V Moekims
Tjoembo (onderafd. Sigli, afd. Noordkust van Atjeh) T. Seri
Moeda Pahlawan Bintara Tjoembo Radja Abclolah, werd
goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. Bt. 3 Sept. 1920
n°. 57.
Do verbreiding, welke de Sarekat Islam-bewejring in het
afgeloopen jaar in de Atjehsche streken onderging, bracht,
gelijk overal elders, eene verhooging van het godsdienstig
leven mede, voor zoover dit betrekking had op de vervulling
der uiterlijke godsdienstplichten.
Bij den aansla,",1 en de inning der belastingen en bij het
vorderen der heerendiensten werden ook in 1919 geen ineldenswaardige moeilijkheden ondervonden.
De veiligheid van personen en goederen was over het geheel bevredigend. De daders van den moordaanslag op den
beheerder van het Oranje-Hotel (zie K. V. 1919, kol. 53) en
van den mislukten aanval op den stationsklerk te Samalanga,
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werden onderscheidenlijk tot levenslange en 12 jaren gevangenisstraf veroordeeld. Op 20 September 1919 deden een
vijftal Atjehscho leprozen, den dood zoekende, gewapend
met parangs, die zij uit de leprozerie hadden medegenomen,
een aanval op het 'bivak Koatat jane, waarbij de kapitein der
infanterie N. BINNENDIJK doodelijk werd gewond. In de
Chineesche wereld bracht de boycot van Japanscke goederen
eenige beweging. Do moord op den gewezen luitenant ,! er
Chineezen te Sigli, Lie Tek San, hield daarmede verband.
Het volksonderwijs onderging wederom uitbreiding. Het
aantal volksscholen, dat op net einde van 1918 250 bedroeg
met 14 751 leerlingen, steeg tot 2ÓS scholen met 15 476 leerlingen (waaronder 20 scholen voor meisjes met 1161 leerlingen).
De gezondheidstoestand was in het algemeen bevredigend.
Eene cholera-epidemie trad in April 1919 op in de Tamiangstreek, grenzende aan het gouvernement Oostkust van
Sumatra. Dank zij het op groole schaal toedienen van chcleravaccin aan de bevolking van de geteisterde landschappen
Soetan Mocda en Bandahara, kon de epidemie spoedig worden beteugeld; toch viel nog een verlies van 29 mensehenlevens te betreuren. Op het einde van 1919 openbaarde zich
onder de koeliebevolking der onderafdeeling 1 Tamiang de
gevreesde meningitis, welke ziekte vermoedelijk door nieuw
aangebrachte contractanten daarheen was overgebracht. Het
aantal slachtoffers bedroeg 22. waarvan 8 overleden. Ook de
influenza bleef gedurende 1919 sporadisch voorkomen. In het
Centraal Planters Hospitaal te Koeala Simpang (onderafd.
Tamiang) overleden 170 patiënten aan den nasleep dezer
ziekte. De bestrijding van framboejia, welke in verschillende
streken eene volksziekte bleek te zijn, werd krachtig ter hand
genomen: de bevolking betoonde ov?r het geheel vertrouwen
in de salvarsan-behandeling.

§ 4.
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Eenige verspreide gevallen van piioplasmose en miltvuur
werden, evenals in 1918, waargenomen onder den veestapel
in de onderafdeeling Lbo Nga (afd. G root-At jeh). Mond- en
klauwzeer openbaarde zich korten tijd onder de kajy
bomven in enkele landschappon der onderafdeeling Tapa
Toean (afd. AVestkust van Atjeh); slechts een tweetal dieren
stierven. In de onderafdeeling Takengon (zie K. V. 1919,
kol. 54) deed zich in 1919 nog één geval van surrah voor.
De handel bleef ook in 1919 min of meer gedrukt. Nochtans word allerwege toeneming der handelsbeweging merkbaar; gelegenheid werd gegeven om de geruimen tijd opgehoopte voorraden van inheemsch'.' producten (kapok, peper,
copra. hout, boschproducten, «pin all ff, enz.) te verschepen.
Ook de scheepvaartbeweging te Sabnng nam aanmerkelijk
toe.
Over het geheel waren de uitkomsten van den rijsioegst
minder bevredigend dan in 1918, hoofdzakelijk als gevolg
van de omstandigheid, dat de in dat jaar geheerscht hebbende
spaansche griep (zie K. V. 1919 kol. 54} in de meeste streken
juist in den tijd der veldwerkzaamheden en beplanting het
hevigst had gewoed. Ook had het gewas van ziekten en plagen
(muizen- en walangsangit) te lijden. De aandacht bleef gevestiffd op de uitbreiding van het plant-areaal (sawahs,
ladangs, enz.) en liet is aan deze uitbreiding te danken geweest dat de opbrengsten van den oogst niet ongunstig
waren.
De klappercultuur werd in 1919 wederom uitgebreid.
Aan de teelt van pinang en peper werd eveneens uitbreiding
gegeven, vooral in de afdeelingen Noord- en Oostkust van
Atjeh.
De uitkomsten van de zeevischvangst bleven gunstig.

SUHATRA'S AVESTKUST.

Door de plaatselijke Sarekat Islam. Insulinde en andere
vereenigingen werd in 1919 opgericht de „Sarekat Combinatie Minangkabau". welke bond in zijne openbare vergaderingen hoofdzakelijk besprekingen hield over belastingen
en heerendiensten. Al spoedig echter bleek, dat de adathoofden zich met de gestie von den leider van dien bond
niet konden vereenigen, waarop plaatselijke ,.Sarekat adats"
ontstonden, totdat ten slotte door de voornaamste volkshoofden
besloten werd tot de oprichting van de ..Sarekat Adat Alam
Minangkabau". tot welke vereeniging, op zeer enkele uitzonderingen na, alle penghoeloss van Oud-Agam toetraden. Op
den verjaarlag van H . M. de Koningin gaven diei adathoofden uiting van hunne trouw en aanhankelijkheid aan
het Nederlandsen gezag door deel te nemen aan de optochten, welke door de burgerij te Fort de Koek ter viering van
dien dajr waren georganiseerd.
Het ledental van de Christengemeente op de Batoe-eilanden.
onder leiding van het Nederlandsen Luthersch genootschap
voor in- en uitwendige zending, steeg van 813 in 1918 tot
853 in 1919. Op de Mentawei-eilanden bleef het Rijnsehe
Zendinggenootschap met vrucht arbeiden; het aantal zielen
der Christengemeente aldaar nam toe.
De veiligheid van personen en goederen was over het algemeen bevredigend. Het getal veediefstallen nam echter toe.
Ongeregeldheden onder de dwangarbeiders in de Ombilinmijnen kwamen ook in 1919 voor.
De gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig.

§ 5.

I n Juli en Augustus deden zich in de onderafdeelingen OudAgam en Manindjau (afd. Agam) verscheidene gevallen van
influenza voor, waarvan vele met doodelijken afloop. De bestrijding van de malaria, in de negari Naras (zie K. V. 1919.
kol. 54/55) werd stelselmatig voortgezet, waarbij goede resultaten werden verkregen.
Op verscheidene plaatsen in de afdeelingen Agam, Batipoeh
en Pariaman brak in 1919 surrah uit. I n de afdeeling Agam
werden door die ziekte ± 600 dieren aangetast, waarvan er
211 stieiven.
De uitkomsten van den rijstoogst waren bevredigend,
evenals die van den koffieoogst: de aanplantingen werden
wederom uitgebreid. I n de onderafdeelingen Soeliki en Pajokoemboeh verschafte de cultuur van tabak aan de bevolking
belangrijke inkomsten; de oogst was mooi en de prijzen
waren hooger dan in vorige jaren. Ook in de onderafdeeling
Sawahloento (afd. Tanahdatar) breidde de tabaksteelt zich
uit: het product werd onder den naam loem in da i-talm k
hoofdzakelijk naar Padang verzonden. De klappercultuur
breidde zich gestadig u i t ; de opbrengst was bevredigend.
De zeevischvangst bleef voor een groot gedeelte van de
langs de kust wonende bevolking een belangrijk middel van
bestaan.
In Februari 1919 werd de scheepvaart naar Europa hervat
en kon geleidelijk uitvoer plaats vinden van de in het gewest
opgeslagen groote voorraden producten.

TAPANOELI.

Ook in 1919 was de algemeene politieke toestand bevredigend. I n het begin van het verslagjaar werd in de Bataklanden in verschillende streken zoowel onder de heidensche,
Christelijke als Mohammedaansche bevolkingsgroepen een

meer dan gewone veeslachtvoor offerdoeleinden waargenomen.
Werd aanvankelijk aan de mogelijkheid gedacht van eene
politieke demonstratie, een ter zake gehouden onderzoek
wees al spoedig uit dat daarvan geen sprake was en dat men
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hier to doen had met eene opleving van godsdienstige offervaardigheid ter bestrijding van de heerschende influenzaepidemie. De zoons van wijlen Si Singa Mangaradja, met
name Boentah en Sabidin, bezochten in J u n i 1919 hun geboorteland. Uiteraard trok dit bezoek veel belangstelling van
de zijde der bevolking.
I n het landschap Sitanggor (hoogvlakte van Toba) weiverden een 2-tal kamponghootden zien te onderwerpen aan het
gezag van het hoofd der hoendoelan Hoeta Gindjang (waai'bij
genoemd landschap van ouds behoord had, doch, na voor
eenigen tijd bij de onderafdeeling Toba te zijn gevoegd gewecsl, in 1918 weder bij Hoeta Gindjang werd ingelijfd),
verklarende alleen bevelen te willen ontvangen van het bestuur der onderafdeeling Toba. Oudanks herhaalde aanmaningen van bestuurszijde, bleven zij hardnekkig weigeren de bevelen van voornoemd hoofd op te volgen, en zelfs nadat zij
tweemaal administratief gestraft waren, door aanhouding gedurende respectievelijk 8 en 10 dagen ten kantore van den
controleur der Hoogvlakte van Toba, gingen zij voort met
zich te verzetten tegen de van overheidswege gegeven l e vcden, hetgeen er toe leidde dat ook hunna onderboorigen die
bevelen niet opvolgden. Nadat ten slotte het inlandsen bestuur vergeefsche pogingen had aangewend om de beide weei"barstige hoofden, die blijkbaar door de vereeniging Hatopan
Kristen Batak in hun verzet werden gesteund, tot andere gedachten te brengen, besloot men die hoofden op te vatton,
waarna zij door den inheemschen rechter tot gevangenisstraf
van enkele maanden werden veroordeeld. Daarna deden zicb
geen verwikkelingen of bijzonderheden meer voor.
De negerikoofd-verkiezingen, waarmede in 1919 werd aangevangen en geregeld voortgegaan, brachten af en toe ook
eenige beroering, doordat de uitslag menigmaal aanleiding
gaf tot gegronde teleurstellingen bij vooraanstaande hoofden,
die zich door lagere hoofden zagen voorbijgaan. Het doorvoeren van eene doeltreffende en billijke keuze der candidaten
bleek in vele gevallen zeer moeilijk, zooal niet onmogelijk.
In het zuiden van het gewest bleven de resultaten van het
zendingswerk van weinig beteekenis (zie K. V. 1919. kol. 55).
Het aantal leden der Christengemeenten in Oeloe en Pakantan
bedroeg 342, in Groot-Manclailing 54. In de Batak-landen
breidde de zendingsarbeid zich wederom geleidelijk uit. Het
aantal Christenen bedroeg in Samosir in 1919 4588, tegen
4004 in 1918; in de Dairi-landen bedroes het aantal 1459.
I n de onderafdeeling Hoogvlakte van Toba gingen in 1919
1631 personen tot het Christendom over. In het verslagjaar
werkten op Nias 11 zendeling-leeraren, allen behoorende tot
de Rijnsche zending te Bannen. Het aantal zendingsscholen
bedroeg 137, met 9775 leerlingen.
Van eene uitbreiding van het Mohammedanisme in Nias
viel weinig t e . bespeuren. In de afdeeling Batak-landen
neemt het aantal Mohammedanen geleidelijk toe. voomame- :
lijk in de heidensche streken (zie t. a. p . ) .
De vereenigingen Insulinde on Sarekat Islam voerden een
sehijnhestaan. Van piopaganda van de zijde dier vereenigingen is in het verslagjaar niets gebleken.
De trek van Samosireezen naar de Oostkust van Sumatra
was, tengevolge van schaarschte aan voedingsmiddelen, in
hftt afgeloopen jaar buitengewoon sterk. Wel waren de prijzen
ter Oostkust veel hooger, doch dit woog vrijwel op tegen de
daar betaalde hoogere loonen.
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I n het verslagjaar kwamen vele personen uit de Rokan| streek (Oostkust van Sumatra) zich in Padanglawas vestigen,
voornamelijk in het gebied, waar nog groote complexen voor
sawah goschiktc gronden beschikbaar zijn. De uit Padanglawas naar Perak en de Oostkust van Sumatra geïmmigreerde
lieden keerden weder naar hunne vroegere woonplaats terug.
De veiligheidstoestand liet over het algemeen niet te wenschen over.
De gezondheidstoestand was bevredigend. I n Groot-Mandailing, berucht om zijne malariakoortsen, is de toestand,
sedert de van bestuurswege toegepaste bestrijdingsmaatregelen, aanmerkelijk verbeterd. In het belang van eene methodische doorvoering der bestrijding ook in de onderafdeeling
Angkola en Sipirok (zie K. V. 1919, kol. 56) werd een gouvemenients-Indisch arts te Panjaboengan geplaatst. I n ZuidNias kwam de malaria nog veelvuldig voor. In de onderafdeelingen Toba, Silindoeng en Padanglawas maakte de
influenza nog vele slachtoffers, ofschoon van eene epidemie
niet kon worden gesproken. Buikziekten, vermoedelijk
cholera, kwamen in Toba en Samosir eenige malen voor. Door
inenting week de ziekte spoedig. Een groot aantal lepralijders werd naar de leproserie te Hoeta Salem opgezonden.
De toestand van den veestapel was over het algemeen
gunstig. Surrah kwam voor onder den paardenstal in
de onderafdeeling Padanglawas, in Mandailing en in de
onderafdeeling Angkola en Sipirok. I n Sipirok kwam goedaardige droes vrij veelvuldig voor. Onder de karbouwen in
Samosir werd een belangrijk aantal gevallen van monden klauwzeer waargenomen, welke ziekte evenwel gunstig
verliep.
De handel was levendiger dan in 1918, daar de prijzen der
door de bevolking ingezamelde, voor den uitvoer bestemde
landbouw- en boschproducten, zooals koffie, copra, rubber,
benzoë, enz., niet onbelangrijk stegen.
De uitkomsten van den rijstoogst in het voornaamste
rij stui (voerend gebied, Groot-Mandailing. waren tengevolge
van nalatigheid der bevolking en door ziekten van het gewas
ongunstiger dan in 1918. De opbrengst was echter nog zoo
groot, dat uit Panjaboengan ruim 30 000 pikol gepelde rijst
kon worden uitgevoerd. I n de na Mandailing als rijstgebied
meest belangrijke onderafdeeling Toba (waar hoofdzakelijk
op sawah's rijst wordt verbouwd) bedroeg de oogst 1108 000
pikol. In het derde sawah-gebied, Silindoeng, werd de
opbrengst aan sawah-rijst geraamd op 200 000 pikol, terwijl
Padanglawas ± 166 000 pikol produceerde.
Tengevolge van de goede koffieprijzen (gemiddeld f 65
per pikol) werd door de bevolking, behalve in de koffie-landen
Mandailing, Sipirok en Noord-Padangïawas, ook in de nieuwe
koffiegebieden in de Batak-landen (zie K. V. 1919, kol. 56)
meer aandacht aan de cultuur geschonken en werden de bestaande aanplantingen belangrijk uitgebreid. Ook voor de
klapper- en hevea-cultuur werd de belangstelling der inlandsche bevolking door de eenigszin; verhoogde prijzen van het
product gunstiger.
De uitvoer van gedroogde en gezouten visch nam wederom
aanzienlijk toe en bedroeg 183 108 K.G., tegen 140 047 K.G.
in 1918.

BEXKOELEN.

De politieke toestand bleef gunstig.
De Sarekat Islam bestond nog slechts in naam ; eene poging
van den voorzitter van de plaatselijke vereeniging om, toen
de voorgangers van de Centrale Sarekat Islam op Java onder
politie-toezk ht waren gesteld, eenige actie in het leven te
roepen, middels opruiend geschrijf, eindigde met zijne
inhechtenisneming.
Het Mohammedanisme breidde zich uit onder de overgebleven heidenen in de Pasemah-landen van de afdeeling
Manna. Het aantal Roomsch-katholieke Christenen bleef
stationnair. Op Enggano, waar het Rijnsche Zendinggenoot-

schap zijn arbeidsveld heeft, telde men op het einde van 1919
255 Christenen, tegen 236 in 1918.
Omtrent de proef met immigratie van Soendaneezen in d i t
gewest zie men hoofdstuk J , afd. I , § 5.
Malaria en dysenterie kwamen ook in 1919 hier en daar
epidemisch voor en eischten eenige offers. Eene korte pokkenepidemie deed zich ter hoofdplaats Benkoelen voor, terwijl
ook in Redjan<r eenige verspreide gevallen voorkwamen.
Vaccinatie en revaccinatie hadden overal plaats.
De paardenstapel ging tengevolge van het voorkomen van
surrah niet vooruit. I n Mokko Mokko en Lebong stierven
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36 oii 15 karbouwen aan oorziekte en miltvuur. Met de bestrijding van texas-koorts bij liet veefokmateriaal (zie K. V.
1919, kol. 58) werd voortgegaan.
Do uitkomsten van den rijstoogst waren bevredigend. Het
bleef echter noodig dat het bestuur met strenge hand aandrong op tijdige bewerking en beplanting en op uitbreiding
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van sawahs en ladungs. De oogst van koffie, zoo van de
bevolkingstinnen als van de ondernemingen, was ruim; hooge
prijzen begunstigden deze cultuur.
De handel in t algemeen leefde in de tweede helft van
het jaar eenigszins op.

L AMPONCSCHE DISTR IC TEN.
Van het werk der Sarekat Islam-vejeenigingen werd ook
in 1919 weinig bespeurd.
De veiligheid van personen en goederen liet in het afgeloopen jaar weinig te wenschen over. Behalve eenige moord zaken en rainpokpartijen kwamen slechts kleine overtredingen voor.
De drang onder de iulandsche ambtenaren om hunne zonen
op de Hollandsch-inlandsche school of op de Europeesche
school te Tandjoengkarang geplaatst te krijgen, bleef groot;
slechts een klein percentage der jongelieden loopt echter de
school geheel af. Drie zonen van ambtenaren bleven studeeren
aan de opleidingsschool te Serang en t e n aan de school tot
opleiding van Indische artsen.
De gezondheidstoestand liet vooral in de afdeeling Telokbetong te wenschen over. Dysenterie en malaria kwamen
veelvuldig voor. Onder de nieuw aangeworven kolonisten,
veelal zwakke, ondervoede menschen, brak op het kolonisatieten ein bacilaire dysenterie uit, welke ziekte veel slachtoffers
eischte.
I n de tweede helft van 1919 kwam mond- en klauwzeer
voor in de afdeelinp; Sepoetih-Toelangbuwang; de ziekt©
droeg echter geen kwaadaardig karakter en was bij het einde
van act verslagjaar geweken. Miltvuur heerschte in de onder-

§ 8.

PALEMBANO.

De komst van den voorzitter der Centrale Sarekat Islam
te Moearoenim in Augustus 1919 heeft, evenals te Sekajie,
ten gevolge gehad de oprichting van eerte nieuwe Sarekat
Islam-vereeniging, welke, in tegenstelling met de reeds bestaande vereenigingen, is aangesloten bij de Centrale Sarekat
Islam. In de reeds bestaande Sarekat Islam-vereenigiug ontstond oneenigheid over het gevoerd geldelij 1: beheer. De
nieuwe vereeniging organiseerde zich in alle Hilir-marga's
en in de marga's Harangradja en Tandioengagoeng. liet
gevolg van deze opleving van de Sarekat Islam kwam hoofdzakelijk tot uiting in een verhoogden onwil om heerendienstverplichtingen na te komen en het opwerpen van bezwaren
bij de belastinginning.
De Mohammedaansche godsdienst breidde zich gestadig
uit. Het aantal bedevaartgangers bedroeg 168, tegen 42 in
191S.
De veiligheid van personen was over het algemeen be•vredigend te noemen; hel aantal gevallen van moord en
doodslag bedroeg 50, tegen 12$ in 1918. De veiligheid van
goederen evenwel liet nog te wenschen over, vooral in Lematang Hilir, hetgeen toe te schrijven is aan de sterke toeneming van bedrijvigheid OD industrieel en mijnbouwgebied
en aan het toenemend aantal doortrekkende personen, terwijl
de uitbreiding van het politiekorps hiermede geen gelijken
tred kon houden.
De gezondheidstoestand van personen was gunstig; enkele
gevallen van koortsen, buikziekten, hoest en huidziekten
kwamen voor.
Ook de gezondheidstoestand van het vee was over het algemeen bevredigend.
De handel was gedurende het verslagjaar, de ongunstigo tijdsomstandigheden in aanmerking genomen, vrij
levendig. I n de PaVmhangsche Bovenlanden nam het
verkeer per spoor steeds toe. hetsreen ten goede kwam aan
het transitoverkeer dat plaats vond per vrachtauto. De verHardelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

districten Kotaboeini en Kasoei; vele gevallen met doodelijken afloop vielen te betreuren.
De handel nam. in 1919 zeer toe, hetgeen voornamelijk moet
worden toegeschreven aan de groote vraag naar peper. Wel
deed de rijstschaarscl'te aan den handel eenige afbreuk, doch
dit weid goedgemaakt door de hooge peperprijzen en den
groofen oogst van dit product (ruim 400 000 pikol). I n
Kalianda breidde de handel in copra en klappers zich zoodanig uit, dat die als een belangrijke bron van inkomsten
voor de bevolking moet worden beschouwd.
De uitkomsten van den rijstoogst waren oveT het algemeen
gunstiger dan in 1918; de cphtengst, bedroeg + 700 000
pikol, waarvan 100 000 pikol van het kolonisatie-terrein. De
uitbreiding van het aantal droge en natte velden was van
groote beteekenis.
Te Telokbetoug werd door tusschenkomst van de vissehorijyerceniging „Perbandaharaën" (zie K. V. 1919, kol. 58)
in het verslagjaar voor eeno waarde van f 160 000 aan visch
verkocht.
De ontvangsten van het plaatselijk fonds te Telokbetong
bedroegen in 1919 f 40 247 en de uitgaven f 35 648, tegen
onderscheidenlijk f 33 695 en f 32 020 in 1918.

keersmiddelen werden uitgebreid door het in het leven roepen
van een afzonderlijken automobieldienst der staatsspoorwegen op ïandjoengaoer.
De binuenlandsehe pasars verheugden zich schier zonder
uitzondering in een druk bezoek. Artikelen voor dagelijksch
gebruik (eetwaren, kramerijen, lijnwaden, petroleum) werden in groote hoeveelheden verhandeld. Van Tebingtinggi
valt nog te vermelden de toeneming van den handel in koffie
en katoen, voor welke producten hooge prijzen werden
gemaakt.
Over het algemeen waren de uitkomsten van den rijstojgst
niet voldoende voor de behoeften der bevolking, zoodat rijst
moest worden ingevoerd van builen het «gewest. De opbrengst
aan inheemsehe rijst bedroeg in de afdeeling Palembangsche
Benedenlanden veel meer dan in 1918 (897 21S pikol in 1919,
tegen 857 636 pikol in 1918). De padi-OOgst in de afdeeling
Palembangsche Bovenlanden bedroeg 943125 pikol, tegen
914 709 pikol in 1918. Tengevolge van de hooge bandjirs in
de maanden Januari en Februari 1919 (zie K. V. 1919, kol.
59/60), waardoor veel van het iu de omlerafdeelingen Lematang Oeloe en Lernatang Hilir te velde staand gewas verloren
ging, bedroeg de opbrengst van den ougn aldaar minder dan
in 1918. Zij was evenwel voldoende voor de eigen behoefte
der bevolking doordien het gebruik van djagoeng en oebi
ka.joe werd aangemoedigd. I n de onderafdeeling Ogan Oeloe
en Komering bedroeg do rijstoogst 3 483 835 pikol, tegen
4 057 959 pikol in 1918; de oogst was voldoende voor eigen
behoefte.
De aanplant van koffie breidde zich in de afdeeling Palemhangsche Bovenlanden voornamelijk in de onderafdeeling
Tebingtinggi vrij beduidend uit. De teelt van Java-koffie
nam af en werd vervangen door de teelt van robusta-koffie.
De katoenoogst in de afdeeling Palembangsche Bovenlanden was over het algemeen zeer bevredigend. De oogst
bedroeg 43 800 pikol, tegen 31 805 in 1918.

1920—1921.

5.
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DJ AM B I .

De politieke toestand bleef in 1919 gunstig. I n de Tabirstreken (afd. Bangko) bracht een godsdioustjeeraar door bet
verkondigen van verkeerde leerstellingen eenige onrust onder
de bevolking, welke echter, nadat de tussehenkomst van een
hoofdpenghoeloe te D.jambi was ingeroepen, weder verdween.
Aan dier. godsdienstleeraur werd bet recht ontnomen verder
godsdienstonderwijs te geven.
De boycotbeweging van Chineesche zijde tegen den handel
in Japansche goederen uitte zich alleen in het verspreiden
van vlugschriften eu het aanbrengen van eenige aanplak*
biljetten ter opwekking van die beweging. Daadwerkelijk
werd niet tot boycot overgegaan.
De veiligheid van personen en goederen liet weinig te
Wenschen over.
• I n de afdeeling Koerintji was de rijstoogst als gewoonlijk
overvloedig, terwijl de uitkomsten van de rijstcultuur in
de overige afdeelingen niet ongunstig waren. Op aandringen
van bestuurswege werd gedurende 1919 meer rijst geplant dan
in vorige jaren, tengevolge waarvan de invoer van buitenlandsche rijst beneden dien van bet vorig verslagjaar bleef.
De hoogs waterstand van de Batang Hari op het einde van

het verslagjaar deed laag gelegen rijstvelden in de afd( 'ing
Djambi onderloopen, terwijl in de afdeeling Mocarolxjengo
eene overstrooming schade toebracht aan den reeds binnengchaalden rijstoogst. I n de doesoens Kota Moedik en Kota
Tengah der .afdeeling Koerintji gingen door brand 65 padischuren, inhoudende 15 600 pikol rijst, verloren.
Do handelsbeweging was in 1919 levendig. De rubberprijzen, die reeds op het einde van het vorig verslagjaar veel
neiging toonden tot stijging, waren hoog. De hevea-cultuur
verheugde zich dan ook in eene levendige belangstelling van
inlandsche zijde en onderging allerwegen uitbreiding.
In de afdeeling Koerintji werden de aanplantingen van
koffie en tabak uitgebreid.
Over het algemeen was de gezondheidstoestand bevredigend. Alleen moest de afdeelingshoofdpiaats Soengaipenoeh in het laatste kwartaal van 1919 wegens pokken
besmet verklaard worden; in ' t geheel werden 15 gevallen
geconstateerd, alle niet gunstigea afloop.
Onder de paarden kwamen surrah-gevallen voor, namelijk
in de afdeelingen Djambi en Koerintji, terwijl in laatstgenoemde afdeeling ook miltvuur voorkwam.

OOSTKUST XM
De verhouding tot de inlandsche zelfbesturen liet niet (e
weuschen over.
De korte verklaring door Mohamad Sirih als bestuurder
van het landschap Singingi (afd. Bengkalis) afgelegd, werd
goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. Bt. 2 Febr. J.920 n°. 33.
Ds bestuurden van de landschappen Lima La*as (afd.
Asahan) en Kepejioean (ai'd. BengkalisN. overleden onderscheidenlij k op 2 J u n i en 2 November 1919.
Aan de opvoeding van hunne zonen en verwanten bleven
de inlandsche zelf'bestuurders, land*grooteh en. hoofden van
aanzien veel zorg besteden. Vele hoofdenzonen bezochten de
verschillende onderwijsinrichtingen op Java. Zoowel de zoon
van den sultan van Serdang. Tengkoe A Tiwar, als do tweede
zoon van den sultan van Langkat. Tengkoe Aehmad, volgden
de lessen aan de Prins Hendrik-school te Batavia.
De in begin 1919 op touw gezette Chineesche beweging
tegen de Japanners uitte zich in pogingen om de afneming
ven Japansche artikelen tegen te gaan, Japansche hotels
te boycotten en het lossen van goedaren uit Japansche schepen
door Chineesche koelies te verhoeden. Alleen laatstgenoemde
tegenwerking veroorzaakte eenige stagnatie te Belawan.
Ongeregeldheden kwamen niet voor. Onder de Chineesche en
inlandsche werklieden brak in 1919 af en toe eene werkstaking uil, ten einde loonsverhooping te verkrijgen. De
stakingen waren steeds van korten duur, hetgeen wat de
Chinoezen betreft vooral te danken was aan de bemiddeling
van den majoor der Chineezen te Medan Tjong A Fie.
Evenals in 191S uitte het bestaan der vereenigingen Sarekat Islam en Boali Oetomo zich in 1919 in het belegaen
van vergaderingen, voornamelijk ter bespreking van de voedsalschaarschte en den stijgenden levensstandaard. Op de
voornaamste bevolkingsmiddelpunten, in het bijzonder op de
bestuursstandplaatsen, waar die vereenigingen tot meer getrouwe nakoming der godsdienstp'iohten aanspoorden, viel
een eenig=zins verhoogd godsdienstig leven waar te nemen,
hetwelk zich openbaarde door een grootcr aantal moskeegangers, drukker bezoek aan koi-anschooltjes en andere godsdienstcunnssen. Alles bleef zich echter in ordelijke banen
bewegen: mstverstoringen hadden niet plaats.
De Islam bleef zich geleidelijk uitbreiden onder de nog
heidensche bevolking der onderatdeelingen Boven-Deli,
Boven-Langkat, Asahan, Laboehanbatoe, Simeloengoen en
Siak.
De evangelisatie in de onderafdceling Karolanden en ouder
de Bataks in de D<di- en Serdang-doesoens, geleid door het
Nederlandsch Zendelinggenootschap, breidde zich sreleideliik
uit. In de onderafdceling' Simeloengoen bleef de Rheinische

SUHATBA.

Missions Qesellschaft te Darmen haar arbeidsveld uitbreiden.
De school van de American Methodist Episcopal Church te
Medan, thans onder leiding van den zendeling-leeraar MARK
FBBEHAN, vervanger van PxBBTOir C'OT.E (zie K. V. 1919, kol.

61), werd in 1919 door 257 leerlingen bezocht, tegen 209
in 191S. Het aantal scholieren der school, tevens internaat,
van de Boomsch-katholieke gemeente te Medan bedroeg 40.
De veiligheid van personen en goederen bleef, in aamnerking genomen het feit dat zooals reeds in het vorig verslag
werd opgemerkt, de bevolking uit zoovele heterogene beBtanddeelen bestaat, bevredigend. Het aantal aanslagen gepleegd op assistenten van cnltnnrondernemingen bedroeg 13,
waarvan 2 met doodelijken afloop, een veel kleiner aantal
dan in vorige jaren. Ook in 1919 droeg de algemeene politie
on vooral het korps rechercheurs, dat de meeste der gepleegde
misdrijven tot klaarheid wist te brengen, veel bij tot verEekering van rust, orde en veiligheid van personen en goederen op en nabij do hoofdplaatsen. De gewapende politie -\ erzekerde de rust op de ondernemingen en ten plattelande.
In verschillende deelen van het gewest kwam cholera,
dysenterie en malaria voor. De havenplaats Taudjoengbalai
moest in Augustus 1919 wegens cholera besmet worden verklaard. Yan de 31 aangetaste personen stierven er 22. I n de
afdeeling Simeloengoen en de Karolanden maakte de ziekte
14 slachtoffers. In deze afdeeling heerschte ock bijna liet
gehe;'!e jaar dysenterie, doch in minder hevige mate dan in
1918. Aangetast werden 1048 personen, van wie er 252 overleden (in 1918 onderscheidenlijk 1705 en 1358). I n de afdeeVu)>? Langkat. deden zich verscheidene gevallen van typhusabdominalis en dysenterie voor. Aangetast werden ondereidenlijk 162 en 254 personen, van wie er 21 en 86 overteden. In de onderafdeeling Karolanden maakte in November
en Deceml>er 1919 de influenza tal van slachtoffers. W a a r
anders op de bevolking dier onderaf deeling, tellende + 70 000
zielen, eene maandelijksche sterfte van ± 100- personen
voorkwam, kwamen in genoemde maanden onderscheidenlijk
782 en 581 sterfgevallen voor. In de leproseriën te Lau
Si mom o (Karolanden) en te Poeloe Si Tjanang (Deli en
Serdang) waren op einde 1919 aanwezig onderscheidenlijk
228 en 304 patiënten.
De veestapel had in 1919 tweemaal te lijden van aphtae
epizoötica. Voor de eerste maal in geringen graad in
Boneden-Langkat, waar de ziekte spoedig onderdrukt
kon worden. Voor de tweede maal brak de ziekte in BovenLangkat uit en breidde zij zich van daar in zoor korten
tijd over het geheele gewest uit, zoodat, ook tenge%'olge van
de ongunstige weersgesteldheid, zeer veel dieren aan die
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ziekte bezweken. OOÜ piroplasmose kwain veelvuldig voor;
het grootste gedeelte der sterfgevallen onder de runderen en
buffels was aan deze ziekte te wijten, varkenspest en borstziekto bleven nog sporadisch heerschen onder de varkens te
Bagan Si Api Api; van October 1919 af kwamen echter geen
sterfgevallen meer voor.
I n 1919 bad voor den handel eene onbekende stijging van
tien uitvoer plaats, als gevolg van de omstandigheid, dat al
naar mate de stremming in het scheepvaartverkeer verdween.
de in 1917 en 1918 opgestapelde voorraden producten, voornamelijk tabak, rubber, thee en koffie, konden worden verscheept. De totale uitvoer van de genoemde Europeesche cultuurproüucten bedroeg onderscheidenlijk het twaalf-, twee-,
twee» en honderdvoudige van de gedurende 1918 uitgevoerde
hoeveelheden.
Over het algemeen waren de uitkomsten van den rijstoogst
gunstig. Met den sawah-aanleg in het Bah Tonggoeran-gebied
(zie31. V. 1919, kol. 02/83) werd voortgegaan. De invoer van
rijst bedroeg in 1919 ruim 83000000 K.G., tegen ruim
170 000 000'K.G. in 1918.
*
Do aardappelcultuur op de Karo-hoogrlakte giug wederom
achteruit. De opbrengst bedroeg slechts 41 000 pikol, teg<>n
56 000 pikol in 1918. Doze productievermindering was ia
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hoofdzaak het gevolg van ziekten en plagen, waardoor de
aanplantingen op de meer en meer uitgeput rakende gronden
in steeds heviger mate werden aangetast.
De groententcelt op de Karo-hoogvlakte bleef zich. aangemoedigd door de hooge prijzen, welke te Medan voor verschillende soorten van groenten betaald worden, snel ontwikkelen. Ook de teelt van vruchten en wel voornamelijk van
djeroeks op die hoogvlakte breidde zich uit. Gedurende 1919
werden uit de Eurolanden naar Medan uitgevoerd 371 705
djeroeks.
Do klapper-cultuur in de af deeling Asahan breidde zich
gestadig uit. De uitvoer van copra bedroeg ruim 6 000 000
K.G., tegen ± 4 000 000 K.G. in 1918.
Voor de palmolie-cultuur in Tamiang en in de
afdeeling Asahan bedroag einde 1919 de met palmboomen
beplante oppervlakte 5123 H.A., waarvan 2813 H.A. productief waren. De productie aan ruwe olie bedroeg in 1910
575 727 K.G.
De uitkomsten van de zeevischvangst in de kuststreken der
afdeeling Bengkalis bleven gunstig. De uitvoer van Bagan
Si Api Api van gedroogde visoh bedroeg in 1919 ruim 21J
millioen, van garnalen 1£ millioen en van trasi 9 millioen K.G.

RIOl:W EN OXDERHOORIGHEDEN.

Do politieke toestand bleef gunstig.
I n Augustus 1919 stierf Radja Ibrahim, rijksbestuurder
van Indragiri.
I n het begin van 1919 werd door de Sarekat Islam getracht
aanhangers te werven in de Koeantan-districten, doch het
gehikte haar niet aldaar vasten voei te krijgen. Op het einde
van dat jaar werd, ouder leiding van den president der Sarekat Hindia te Pakanbaroe, te Taloek eenei afdeeling dier
vereeniging opgericht. Koean'canners uit de negeri Taloek
traden niet als lid toe, d;;ch hoofdzakelijk de daar gevestigde
Minangkabausche handelaren. I n de negeri Sentadjo werden
een 3-tal panghoelos's met hunne dorpelingen l i d ; de
panghoeloe's in de negeri Taloek wai'en tegen de nieuw opgerichte vereeniging, waarschijnlijk omdat zij reeds vroeger ten
behoeve van de Sarekat Islam contributie hadden moeten
betalen, zonder dat zij resultaten voer hunne bijdragen hadden gezien.
I n 1919 was de toeloop van Chineesche werkkrachten veel
geringer dan in vroeger jaren, hetgeen vermoedelijk is toe
te schrijven aan de krachtens de toelatingsordonnantie verplichte betaling van f 2ö en f 50 bij ontsebeping, toelating en
vestiging. Het gevolg daarvan was groot gebrek aan Ohineescïie arbeidskrachten voor de coprabcreiding in den Poelau
Toedjoeh-archipel en voor 's lancls werken, welk gebrek niet
kon worden aangerold door inheemsche arbeiders. Ook trokken minder lieden, afkomstig uit de Kampar- en Koean'andistricten, naar de eilanden van dit gewest en naar de Straits
Settlements, hetgeen waarschijnlijk is toe te schrijven aan
het feit, dat de bevolking daar thans aan den MiddenSumatra-weg zelf tuinen aanleg-t en werk kan vinden. Gelokt
door de mooie oogsten en de hooge rijstprijzen, zijn zeer vele
Bandjarcezen in de Indragirische Benedenlanden blijvend
komen wonen. Het aantal geïmmigreerde Javaansche koelies
ten behoeve van de Europeesche en Japansche landbou\vondernemingen bedroeg 3083.
De veiligheid van personen en goederen liet weinig te wenschen over. Groote misdrijven kwamen in veel geringer getale
voor dan voorheen.
Over het algemeen was de gezondheidstoestand, evenals in
het vorige verslagjaar, niet gunstig te noemen. De malaria.
eischto weder vele slachtoffers, vooral onder de kinderen,
aan wie wegens hun nog te jeu<rdi<ren leeftijd geen kinine
kon worden verstrekt. I n de districten Sohrida en Retih der

afdeeling Indragiri stierven velen aan influenza. Bovendien
kwamen daar en in de districten Mandoh en Gaoeng dier
zelfde afdeeling gevallen van pokken voor, welke ziekte echter
spocdig- door inentingen en herinentingen op ruime schaal tot
staan gebracht werd. De beri-beri heerschte mede veelvuldig
onderde inheemsche bevolking, vooral in de afdeeling Poelau
Toedjoeh en niet zelden met doodelijken afloop. Sporadisch
kwamen dysenterie en buikziekten voor. Onder de contractkoelies der particuliere ondernemingen heerschten koortsen^
buikziekten, wormziekte en geslachtsziekten.
Over het algemeen was de handelsboweging gedurende
1919, niettegenstaande de buitengewone tijdsomstandigheden. vrij normaal; de in- en uitvoerhandel stond onder den
invloed van den hoogen prijsstand van rubber, copra, sago.
rijst en andere artikelen. De uitvoer van rubber van de
produoeerende ondernemingen, alsmede van de bevolkingsrubber, steeg in 1919 wederom zeer belangrijk. De uitvoer
bepaalde zich uitsluitend tot Singapore ter verdere verscheping naar Europa. Ook de uitvoer van copra steeg aanz ionlij k.
Do rijstoogst in de Indragirische Benedenlanden was goed.
I n het overig gedeelte der afdeeling Indragiri, met uitzondering van het district Sobrida, was het beschot beneden verwachting, hetgeen een gevolg was van droogte in September
in de Koeantan-districten. ontijdige overstroomingen der
rijstvelden gelegen langs de oevers der rivieren en van de
door olifanten, muizen en walangsangit aan het rijstgewas
toegebrachte schade. Schier overal ;n dit gewest werden op
aansporing" en door overreding van bestuurswege ter voorkom'ng van voedselgebrek door de bevolking groote padivelden aangelegd en verscheidene tweede gewassen, als oebisoorien. cassave en mais, verbouwd daar waar de bodem-.
gesteldheid zulks maar eenigscins toeliet. Door de hooge rijstprijzen voedde zich het meerendeel der bevolking met sago
en legde zij zich, vooral in de af deeli neren Karimoen, Indragiri, Lingga en Poelau Toedjoeh. meer en meer toe op de
winning van dit voedingsartikel. Groote hoeveelheden sago
werden naar Singapore uitgevoei'd, wraar hooge prijzen werden behaald.
Zoowel voor de inheemsche als voor een deel der Chineesche
bevolking in dit gewest bleef de zeevischvangst een belangrijk
middel van bestaan.
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BANKA EN ONDERHOOBIGHEDEN.

De verhouding tussehen de iuheemsche bevolking en het
Chineesche element bleef goed en kenmerkte zich door het
aanknoopen van nauwere onderlinge handelsbetrekkingen;
die tussehen do Chineezen en de Japanners liet echter te wenBclien over als gevolg van den door eerstgenoemden streng
doorgevoerden boycot van Japansehe handelsgoederen, welke
evenwel een kalm verloop had.
fa aanmerking genomen liet groot aantal Chineescho mijnwerkers ( + 20 400) was de veiligheid van personen en
goederen bevredigend te noemen. In de afdeeling Pangkal*
pinang deden zich twee roofmoorden voor; van een daarvan
is de dader bekend, doch nog steeds voortvluchtig.
I n de maand Februari van het verslagjaar bleek, dat het
geheim Chineesch gsnootschap Sam-Thiain-Foei (drievingeren-verbond) wederom bijeenkomsten Meld in de af deelingen
Pangkalpinang en Soengailiat. Het gelukte do politie eenige
der voornaamste leiders en aanhangers in handen te krijgen;
deze lieden, welke op één na allen gedroste mijnwerkers
bleken te zijn. werden als ongowenschte elementen uit
Nederlaudsch-Indië verwijderd.
Omtrent verdere pogingen van de aanhangers van de leer
var. Bintit alias Mohamad Ali Patan (zie K. V. 1919. kol.
G-l/u'5) om hun ilmoe bij de bevolking van de afdeelingen
Pangkalpinang en Soengailiat ingang te doen vinden, werd
veillis meer vernomen.

§ 13.

Hoewel de Islam zich meer en meer uitbreidde, vooral op
de afdeelings- en distrietshoofdplaatsen. vielen geen bijrc>ndere godsdienstige bewegingen waar te nemen.
De gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig te
noemen SJechts enkele gevallen van typheuse koortsen, longaandoeningen, bacilaire dysenterie en ben-beri deden üich
voor. De in de maand December 1918 afgekondigde beemetverklaring wegens cholera van de havenplaats Muntok (sie
K. V. 1919. kol. 65/66) werd in het begin van 1919
opgeheven.
Ziekten onder het vee kwamen niet voor.
De algemcene toestand van den handel bleef vrij gunstig.
D J rijstopbrengst was bevredigend te noemen. In de afdeeling Soengailiat was zij zeven maal grooter dan in 1918.
Deze vermeerdering valt toe te schrijven aan de groote uitbreidmg van den rijstbouw op ladangs.
De peperteelt werd in belangrijke mate uitgebreid.
De kiapper- en rubber-cultuur breidde zich eveneens gestadig uit. Tengevolge van de hooge prijsnoteeringen van de
rubber werd eene vrij groote hoeveelheid uitgevoerd, grootendeels naar Singapore.
De zcevischvangst bleef vooral voor de bewoners der strandkam'ponga en voor de Chineezen een voornaam middel van
bestaan.

1MLLIT0N.

Het aantal Christen-Chineezen (Roomsen-katholieken) bedroeg einde 1919 91, tegen 92 in 1918. Een 4-tal Chineezen
ging tot don Islam over.
De veiligheid van personen en goederen liet over 't algemeen weinig to wenschen over.
De gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig.
I n de kampongs in het zuidwestelijk gedeelte van het eiland
kwamen koortsgevallen voor, naar aanleiding waarvan ter
plaatse een geneeskundig onderzoek werd ingesteld; in de
aangetaste stroken werd geregeld kinine verstrekt. Onder de
mijnwerken te Manggar deed zich één geval van meningitis
cerebrospinalis voor.

Evenals in 1918 was de toestand van den handel bevredigend. De uitvoer van damar. copra en tripang nam
zeer toe.
De opbrengst van de droge rijstvelden vermeerderde aanzienlijk (ruim 36 TOO pikol, tegen ruim 15 000 pikol in
1918). Van de tweede gewassen, in hoofdzaak cassave, was
de oogst normaal.
Met de uitbreiding van de klappertuinen werd voort gegaan.
Het saldo van het stadsfonds te Tandjoengpandan bedroeg
f 16 956, teegen f 4800 op het einde van 1918.

8 11. WESTERAFDEELINfi VAN B 0 R N E 0 .
Do verhouding i'>t Serawak bleef van vriendschappelijken
aard. In April 1919 werden 2 brigades naar Boven-Embaioeh
gezonden, daar gevaar bestond, dat tengevolge van eene door
de regeoring van Serawak bevolen tuchtigingsexpeditie, z.g.
gaiits over onze grenzen zouden vluchten. Deze vrees bleek
niet ongegrond: in Juli werden 131 dier uitgeweken gaiits
opgevat en aan het burgerlijk bestnur overgegeven. In Marnpawa werd door eene patrouille gearresteerd de Chinees No
Nji Lion, die aan de onlusten van 1914 krachtig had ueelgenomen, terwijl in Singkawang eene sterke Chineesche
rooverbende, die langen tijd onrust veroorzaakte, werd
onschadelijk gemaakt.
Dij besluit van het zelfbestuur van Pontianak werd in
October 1919 het districtshoofd van Ku]>oeas I, Sjarif Hanüd,
benoemd tot secretaris van het sultanaat.
In het landschap Sekadau werden de op verzoek wegens
ouderdom eervol van hunne functiën ontheven leden der
bestuurscommissie (zie K. V. 1919. kol. 66) vervangen door
twee nieuwe leden. Ongeveer midden 1919 ontstond in dit
landschap eene beweging ten doel hebbende den vroeger van
zijne waardigheid ontheven panembahan weder als zoodanig
uit te roepen. Het bestuur kou echter tijdig ingrijpen om
ordeverstoringen te voorkomen. De gewezen panembahan en

een gewezen rijksgroote werden naar Pontianak gezonden en
Benige onruststokers .gearresteerd.
In het laatst van het verslagjaar keerde een groot aantal
Chineezen, speciaal van Sekadau, naar China terug. De immigratie van Chineezen in Singkawang en Pontianak bleef geregeld plaats vinden.
De veiligheid van personen en goederen was over het algemeen bevredigend; in de onderafdeelingen Pontianak, Singkav.ang en Mampawa liet zij echter te wenschen over, vermoedelijk als gevolg van de voortdurend minder gunstige
economische toestanden in die gedeelten van het gewest. In
Sambas werden aanzienlijke hoeveelheden clandestiene
opium, van Serawak binnengesmokkeld, achterhaald.
Hoewel de influenza in de onderafdeeling Landak nog vele
slachtoffers eischte, was de gezondheidstoestand, in vergelijking met 1918. bevredigend. Ook de pokziekte, welke
gewoonlijk in tijden van groote droogte te voorschijn treedt,
maakte minder slachtoffers.
De handel nam in beteekenis toe. De prijzen van de belangrijkste uitvoerartikelen. zooals rotan, arensuiker, peper en
rubber, stegen tot eene hoogte, die de .verhandeling weer
mogelijk maakte. Alleen de gambirprijs bleef laag. zoodat
kokerijen het werk stopten, aangezien de exploitatiekosten,
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tengevolge van de hooge rijstprijzen, door de opbrengst niet j werd de bevolking aangespoord tot het verbouwen van meer
Iconden worden gedekt. Als een gevolg van de steeds grooter rijst, en in 1919 was dan ook aanzienlijk minder invoer van
wordende vraag.nnar vethoudende producten stegen de copra- rijst noodig dan in 1918. Ook gedurende 1919 onderging de
prijzen tot eene ongekende hoogte en nam de uitvoer van
klappercultuur groote uitbreiding.
oopra naar buiten het tolgebied toe
De uitbreiding van de Mohammedanisme onder de DajakDe algemeene uitkomsten van den rijstoogst waren goed
sche bevolking was ook thans nagenoeg niet van beteekenis.
te noemen. De oogst was het best in de onderafdeeling
Eenals ten vorigen jare breidde het Christendom, voorPamangkat, van waaruit nagenoeg alle overige onderafdeelin- namelijk gepredikt door de Roomsch-katholieke missie van
gen van de afdeeling Singkawang, in de maanden van de de vereeniging der paters Capucijnen van Handel te Ponn-rootete rijstschaarschte, konden worden voorzien. Zelfs werd tianak en de Prote3tantsche missie van de American Methodist
rijst van Pamangkat naar Pontianak uitgevoerd. Overal Episcopal Church, zich eenigszins uit.

§ 15.

ZU1]>ER- EN OOSTERAFDEELING VAN BORNEO.

De politieke toestand in de tot de afdeeling Samarinda
behoorende landschappen was dermate gunstig, dat de gewestolijk militaire commandant en de met het bestuur belaste
ambtenaren zonder dekking het grootste gedeelte dier landschappen bereisden en geen enkele patrouille een schot beh oef de te lossen. Van het aan Serawak grenzende Krajanstroomgebied, dat in het vorig jaar bezocht werd, kwamen
geruchten binnen van nieuwe snelpartijen, waarvan het
onderzoek nog hangende is.
De Sarekat Islara-vereenigingen leden min of meer een
kwijnend bestaan, hetgeen hoofdzakelijk te wijten is aan het
slechte beheer der vereenigingsgeldcn. Het is zelfs zoo ver
gekomen dat de leden dier vereenigingen te Moearatewe en
Boentoek geen contributie meer willen betalen.
Pangeran Politie, landsgroote van Sambalioeng (Beraoe),
werd 7 Januari door een waanzinnige van het leven beroofd.
De veiligheid van personen liet niet te wenschen over, die
van goederen daarentegen wel, hetgeen voor een groot deel te
wijten is aan den minder gunstigen economischen toestand in
enkele streken van het gewest.
De gezondheidstoestand was in vergelijking met het voorafgegane jaar over het algemeen zeer gunstig. De in de tweede
helft van 191.8 uitgebroken Spaansche griep werd nog tot in
de eerste maanden van 1919 gevoeld, doch maakte niet meer
zooveel slachtoffers. Ook deden zich enkele gevallen van
cholera voor in de afdeelingen Oeloe Soengei, Bandjermasin,
in enkele districten van West-Koetei, te Samarinda en Kota
Baroe.
I n Pleihari (afcl. Bandjermasin) stierven aan eene onbekende ziekte 11 paarden, terwijl te Kandangan in November
onder het slachtvee en onder den veestapel van het garnizoen
mond- en klauwzeer uitbrak, welke ziekte echter reeds in de
eerste helft van December weder geweken was.
Was de handel in het begin van het verslagjaar in het)
algemeen, behalve in hout en steenkolen, nog zeer
gedrukt tengevolge van de toestanden in
Europa,

§ 16.

CELEBES EN ONDER HOORIGHEDEN.

Zoowel in het rechtstreeks bestuurd gebied als in de zelfbesturende landschappen was de politieke toestand gunstig.
Alleen werd in de afdeeling Soenggoeminasa in September
1919 de rust een korten tijd verstoord, doordat een Chinees,
Tjoa Tiong Leng, zich ook noemende Karaeng Baba. voorgaf
te zijn een afstammeling van Karaeng Data, zoon van Sangkilang, die in 1776 ernstige troebelen verwekte door* zich
uit* te geven voor Batara Goa, den in 1767 naar Ceylon verbannen vorst van Goa, en aanhangers trachtte te verkrijgen
voor het herstel van het Goasche vorstenhuis. Na de gevangenneming van dien Chinees keerden rust en orde spoedig
terug.
De hoofddader van het in het district Poleansr van de
onderafdeeling Boeton (afd. Oost-Celebes) in 1918 plaats
gehad hebbend verzet, I Masala (zie K. V. 1919. kol. 69)
meldde zich in 1920 bij het bestuur, terwijl ook de geweren
Handelingen der Sta ten-Generaal.

allengs werd de exporthandel weer levendiger. I n de tweede
helft van het jaar was de vraag naar boschproducten, copra,
peper en rubber groot en liepen de prijzen naar evenredigheid op.
De uitvoer van Koetei-Jjolen ondervond in hooge mate
belemmering door gebrek aan scheepsruim te.
Te Martapoera viel eene herleving te bespeuren in het
diamantslijperij bedrij f. De invoer van Kaapsche diamanten
was echter nog niet zoo belangrijk, dat alle op gemelde plaats
aanwezige slijperijen weder in werking konden worden gebracht, doch wanneer de invoer geregeld blijft doorgaan en
niet opnieuw stremming ondervindt, is het te verwachten, dat
binnen een niet al te langen tijd alle slijperijen heropend
zullen worden.
De algemeene uitkomsten van den rijstoogst waren gunstig;
slechts hier en daar hadden de aanplantingen te lijden van
overstroomingen en van varkens- en muizenplagen, doch
ondanks die gunstige uitkomsten was de opbrengst niet voldoende voor de behoefte der bevolking in de afdeelingen
Samarinda, Kota Baroe, Moearatewe, Koealakapoeas en
Bandjermasin en moest in het tekort worden voorzien door
geregelden aanvoer van rijst uit de afdeeling Oeloe Soengei
(zie K. V. 1919, kol. 68/69).
De klapper-aanplantingen in de afdeeling Oeloe Soengei,
de onderafdeeling Sampit, de afdeeling Zuidoostkust van
Bomen en langs de kust en op de eilanden der afdeeling
Samarinda werden wederom uitgebreid.
De zeevischvangst leverde gunstige uitkomsten. De uitvoer
van gedroogde visch, trasi, tripang en garnalen bedroeg
ruim 4 000 000 K.G.
In West-Koetei kwamen in de maanden April, Mei en
J u n i groote overstroomingen voor, waardoor vele aanplantingen der bevolking verwoest werden; ook veel pluimvee
ging verloren. Persoonlijke ongelukken hadden echter niet
plaats.

Bijlagen.

van de inmiddels verloopen bende alle in onze handen
kwamen. In Mei 1919 werden in het district Mawasangka van
dezelfde onderafdeeling door twee gecstdrijvers djimats verkocht, die de bezitters onkwetsbaar zouden maken en vrijstellen van heerendienst en belastingplicht. Door hunne
tijdige gevangenneming werd van de beweging verder nieta
meer vernomen.
In de afdeeling Pare Pare werd ter vervanging van den
in 1918 overleden aroe van Maiwa (zie K. V. 1919. kol. 69)
tijdelijk belast met de waarneming der betrekking van landschapshoofd La Naki, een zoon van een der vorige aroe's van
genoemd landschap. De aroe van Bontobatoe. L a Boettoe,
verzocht wegens hoogen ouderdom en ziekte ontslag. Een
opvolger werd nog niet aangesteld.
De veiligheid van personen en goederen bleef zoowel in
het rechtstreeks bestuurd gebied als in de zelfbesturende

1920—1921.
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landschappen zeer veel te wenschen overlaten. De oorzaken
van de groote misdadigheid waren, zooals ook in het vorig
verslag bereids werd opgemerkt., de twist- en roofzieke aard
der bevolking, meer in het bijzonder van den Makassaar en
Boeginees, hare dobbelzucht, haar verspi'eid wonen en hare
roekelooze zorgeloosheid en daarnevens het gemis van verantwoordelijkheidsgevoel bij de hoofden.
Onder de ter hoofdplaats Makasser gevestigde Minahassers, Amboineezen en Timoreezen maakte de evangelisatie
wederom vorderingen. I n de af deeling Makasser steeg het
aantal Christenen tot 562, tegen 509 in 1918. I n de Toradjadistri<;ten, Soepirang en Basean van de onderafdeeling Pinrang bleef de zending geleidelijk vorderen. I n de onderafdeelingen Palopo, Rante Pao en Makalé van de afdeeling
Loewoe bleef de Gereformeerde Zendingsbond zijn werk verrichten. I n de onderafdeelingen Malili en Masamba van
dezelfde afdeeling arbeidde het FTederlandsch Zendelinggenootschap te Rotterdam, teiwi.il in de onderafdeeling
Éolaka de Nederlandsche Zendingsvereeniging te Rotterdam
haar arbeidsveld behield. De evangelisatie op het schiereiland
La Mala (Oost-Celebes) maakte wederom vorderingen; evenals in 1918 werden in 1919 ongeveer 400 personen door den
hulpprediker der Indische Protestantsche kerk gedoopt.
Een opgewekt godsdienstig leven viel waar te nemen onder
de Mohammedaansche bevolking van het landschap Sopengri-Adja tengevolge van den invloed van liet landschapshoofd,
dat zijne godsdienstplichten uiterst nauwgezet placht na te
komen en ook zijne onderhoorigen daartoe aanspoorde. I n de
afdeeling Oost-Celebes maakte de Islam gestadig vorderingen. Vooral Arabieren en teruggekeerde bedevaartgangers
maakten propaganda voor den Mohammedaanschen godsdienat.
De gezondheidstoestand was niet ongunstig. I n het begin
van 1919 eischte de Spaansche griep in Enrekang nog vele
slachtoffers, welke ziekte echter in bet begin van April d.a.v.
nagenoeg geweken was. I n Maart 1919 werden haast ulle
bewoners van het eiland Kodingareng door zware koortsen
aangetast, gepaard met hoesten en pijnen in de ledematen.
Werd aanvankelijk gedacht aan eene opleving van de Spaansche griep, later kon worden vastgesteld dat men hier te doen
had met malaria. Een groot aantal van de lijders bezweken.
Door het treffen van de noodige maatregelen en het toedienen
van kinine werd de ziekte krachtig bestreden, met het gevolg.

§ 17.
Voor nadere bijzonderheden omtrent de onlusten in Toli
Toli (zie K. V. 1919, kol. 72/74) wordt verwezen naar hoofdstuk B (kol. 22/26).
Over het algemeen kan gezegd worden, dat de in onderscheidene en verspreide deelen van het gewest zoo plotseling
ontstaine volksbewegingen weer tot bedaren zijn gekomen.
De krachtige maatregelen, welke met de beschikbare politiemiddelen nog juist getroffen konden worden, hebben de
rumoerige elementen onder de bevolking tot het besef gebracht, dat het bestuur voldoende middelen heeft ieder verzet
te breken Ook voor de goedgezinde bevolking is dit van
gunstigen invloed gebleken. Desniettemin meende het bestuur een wakend oog te moeten houden op eene mogelijke
herleving van de agitatie onder de leden der Sarekat Islamvereenigingen, in verband waarmede een voortdurend
machtsvertoon vooralsnog wenschelijk werd geacht. De resultaten waren gunstig. Zoo vermeerderde, dank zij de aanwezigheid van gewapende politie te Boroko (onderafd.
Bolaang Mongondou) en Petta (onderafd. Sanori-eilanden),
in die streken geleidelijk het prestige der (zelf-)bestuurshoofden en verflauwde de Sarekat Islam-beweging steeds
meer; te Petta ondermijnde die beweging zich zelf, door
wanbeheer en onderlinge oneenigheden. De Sarekat Islam
te Donggala verdween vrijwel geheel • van eene vereeniging
was eigenlijk sreen sprake meer. al bleven nog enkele personen
lid. E r heerscht daar over het algemeen onder de bevolkimr
een betere geest. In de westelijke kampongs van het landschap Bwool (afd. Gorontalo) stond in September een
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dat zij in J u n i als geweken kon worden beschouwd. Voort»
deden zich in de onderafdeelingen Maros en Pangkadjene als
gevolg van de zware baroeboewinden in Juni 1919 vele koortsgevallen voor, echter zonder doodelijken afloop. Ook iu de
afdeeling Soenggoeminasa en in de onderafdeelingen Pare
Pare, P i n r a n g en Barroe, zoomede in Boni en op eenige van
de Toekangbesi-eilanden kwamen vrij veel koortsgevallen
voor, die echter meerendeels gunstig verliepen. I n de tweede
helft van 1919 kwamen pokkengevallen in Maiwa en in het
landschap Sidenreng voor. Door eene krachtig doorgevoerde
vaccinatie en revaccinatie werd uitbreiding voorkomen; bet
bleef bij eenige gevallen, waarvan 12 met doodelijken afloop.
In de ziekeninrichting te Watampone. waar in Mei 1919 een
Indisch arts werd geplaatst, werden 10 507 ziektegevallen
behandeld, waarvan de meeste bestonden uit wonden, huidziekten, koorts en buikziekte.
Onder het vee kwamen gevallen van septichaemie voor in
de onderafdeelingen Maros, Pangkadjene, Goa, Bonthain en
Boeloekoemba; in genoemde ressorten stierven + 280 karbouwen. I n de onderafdeeling Boni kwamen eveneens vele
sterfgevallen onder het vee voor. Gerapporteerd werden 925
sterfgevallen onder de 25 000 karbouwen en 450 onder de
14 000 paarden. In de onderafdeeling Mamoedjoe brak in bet
district Belang-Belang in November 1919 onder de geiten
eene besmettelijke ziekte uit, waardoor de geheele geitenstapel aldaar te gronde ging.
De binnenlandsche handel bleef over het algemeen vrij
levendig.
De uitkomsten van den rijstoogst waren bevredigend, niettegenstaande de langdurige en te vroeg ingevallen droogte.
In de onderafdeeling Barroe (afd. Pare Pare) was de rijstoogst zeer gunstig.
De klapperaanplantingen ondergingen voornamelijk in de
afdeeling Oost-Celebes wederom uitbreiding.
De zeevischvangst gaf in de afdeeling Makasser voor de
kust- en eilandbewoners een belangrijk middel van bestaan.
Groote hoeveelheden gedroogde en gezouten visch werden
op de markt gebracht. Uitvoer had voornamelijk plaats naar
Java en Singapore.
De zoowel in het zelf besturend als in het rechtstreeks
bestuurd erebied bestaande plaatselijke kassen (zie E . V. 1919,
kol. 72) bleven in stand.

MENADO.
doekoen op, die zoowel Sarekat Islam-leden als anderen
doopte en middelen aanprees tegen onkwetsbaarheid. Zijn
aanhang onder de bevolking verdween met zijne gevangenneming en veroordeeling. Te Singkona (onderafd. Poso. afd.
Midden-Celebes) ontstond onder de bevolking eenige onrust
dcor het optreden van een jongeling, die beweerde door godsgezanten te zijn gezonden, on zich met zijne trawanten
schuldig maakte aan knoeierijen. De inlandscne assistent en
de waarnemend zelfbestuurder van Poso vertrokken daarop
ten spoedigste derwaarts om het geval te onderzoeken. Aangezien de rustverstoorder zijne propaganda voortzette in de
onderafdeelingen Boengkoe en Mon, werd hij door eene
militaire patrouille opgevat en naar Kolonedale gebracht.
Sedert is de onrust geweken en werd de bevolking door
nasporing en bekendmaking van de namen der eigenaren van
de artikelen, welke door bedoelden jongeling rechtstreeks uit
de geestenwereld zouden zijn ontvangen, overtuigd van zijn
bedrog-. In de berglandschappen der onderafdeeling Poso
(afd. Midden-Celebes) ontstond eenige onrust door de verspreiding van een gerucht als zou het Gouvernement aan de
To-Sigi vergunning hebben gegeven tot het doen van een
inval in Besoa en Bada (twee districten in het landschap
Poso). De inlandsehe assistent vertrok er dadelijk heen om
de gemoederen te kalmeeren en het bericht tegen te spreken,
waarna de rust spoedig hersteld was. Een der leiders van de
uitgeweken Raranggonauers (zie E . V. 1919, kol. 71). genaamd Lalowe. werd in Juli te Parigi onirevat en naar Paloe
opgezonden, tengevolge waarvan vele Raranggonauera eich
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vrijwillig kwaaien melden. Ook de verzetsleider Labaresi,
naar wien men reeds lang1 in de Raranggonau-streek had
gezocht, werd met zijne volgelingen in December opgevat
door het kamponghoofd van Biroemaroe, waardoor aan de
Raranggonau-quaestie, welke gedurende jaren de onderatdeelingen Paloe en Parigi in onrust had gehouden, een einde
werd gemaakt.
De veiligheid van personen en goederen liet over het algemeen niet te wenschen over. Alleeu werd in de maand AugustuB de streek tusschen Tawaeli en Paloe vooil korten tijd
onveilig gemaakt door eene dieveu- en ranapokbende, voor
liet grootste deel bestaande uit ontvluchte veroordeelden uit
de gevangenis te Donggala. Met behulp van eene bevolkingspatrouille, eene patrouille militairen uit Paloe en eene
patrouille gewapende politiedienaren uit Douggala weiden de
rampokkers opgevat en werd aan die onveiligheid een einde
gemaakt.
In verband met het overlijden van de zelfbestuurders van
Paloe en Koelawi (zie K. V. 1919, kol. 74) werden tijdelijk
belast met de waarneming van. het bestuur over die lan<ischappen respectievelij k de madika-malolo van Paloe, I Djasa,
tevens waarnemend zelfbestuurder Aan het landschap Dolo,
en de madika-malolo te Koelawi, Takoentoe. Na den moord
op den landsgroote Hadji Ali werd onder nadere goedkeuring
van de Regeering bepaald, dat het landschap Toli Toli
voortaan niet meer door een raad van landsgrooten zal worden
bestuurd (zie K. V. 1919, kol. 75), in verband waarmede
de leden van dien raad, I Boesoena en Mohaniad Siradjoeddin, eervol van hunne functiën werden ontheven, terwijl met
de waarneming van het bestuur over dat landschap werd
belast het districtshoofd van Noord-Toli Toli. Yale Hadji
Mohamad Saleh. zoon van den gewezen Radja Hadji Ismail,
geheel volgens den wensch van de landsgrooten op de daartoe
belegde vergadering uitgesproken. Bij Gouv. Bt. 13 Dee.
1919 n°. 63 werd machtiging verleend om dien tij delijken
bestuurder de korte verklaring: te laten afleggen <.;i ie
beëedigen, hetgeen in begin 1920 heeft plaats gehad. Met
de tijdelijke waarneming van het bestuur over het landschip
Poso (zie K. V. 1919, kol. 75) werd belast do witi-mokolo van
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Noord-Lage, Papa 1 Gonipi. Overwogen wordt om als zelfbestuurder van genoemd landschap te erkennen Talasa, vroeger zelfbestuurder van Lage, die bij Gouv. Bt. 23 Juli 1914
n°. 11 op verzoek eervol van die vaardigheid was ontheven.
De gezondheidstoestand was over hei algemeen gunstig.
Benige gevallen van malaria kwamen hier en daar A'oor, terwijl ook in de af deeling Midden-Celebes verscheidene gevallen
van dysenterie zich voordeden. De Spaansche griep bleef in
de afde;'lingen Menado en Gorontalo tot in de maand
Februari en in de afdeeling Middcn-Celebes tot Mei heerschen. Aan kwaden droes stierven in de afdeeling Gorontalo
slechts enkele paarden. De in die afdeeling in het vorig jaar
geheerscht hebbende pyroplasniose onder de karbouwen scheen
geweken te zijn. I n de afdeeling Midden-Celebes' stierven
verscheidene paarden' vermoedelijk aan gra.wergiftiging en
bezweek een 20-tal aan surrah. Gevallen van hondsdolheid
kwamen vooral in de Minaha-sa herhaaldelijk voor.
De handel bleef in de eerste helft van 1919 nog min of
meer gedrukt. Daarna liepen de copra-prijzen buitengewoon
hoog op, en kwam tevens wederom vraag naar boschproLicten, zoodat ook daarvoor weer goede prijzen werden verkregen.
De uitkomsten van den rijstoogst waren over het algemeen
gunstig, ondanks de droogte gedurende enkele maanden en
de plagen, die in enkele streken van dit gewest optraden.
I n de onderafdeeling Tondano was het beschot zeer ruim
en in Paloe was de padi-oogst zoo goed, dat veel rijst n a a r
Donggala kon worden vervoerd. De maïsoogst was over het
algemeen zeer goed; do opbrengst vau de klapperboomen wan
bevredigend en die van kruidnagelen bijzonder ruim.
I n Juli 1919 trad de Doemoga-rivier (Bolaiing Mongondou) buiten hare oevers, waardoor de bevolking aanmerkelijke schade leed, en in diè zelfde maand zette plotseling
eene overstrooming van de Bone-rivier (Gorontalo) in weinige
uren tijds nagenoeg do geheele hoofdplaats Gorontalo onder
water. De wegen ter hoofdplaats werden beschadigd, huizen
werden weggesleurd, terwijl ook vee en aanplantingen verloren gingen.

§ 18. AMBOINA.
In West-Ceram werd, door de aanwezigheid der beide Partij, werd door die partij krachtige propaganda gemaakt
militaire posten in het binnenland (zie K. V. 1919, kol. 75) en breidde haar invloed zich uit tot op de zuidkust van de
en het voortdurend patrouilleeren een toestand van weldadige onderafdeeling Amahai van de afdeeling Ceram. Tengevolge
rust verkregen, zoodat de bevolking zelfs in ver afgelegen van die actie, die in alle negorijen kringbesturen in het leven
oorden de ladangs ongestoord kon bewerken. Rust en orde riep, hadden in het laatst van 1919 te Pellauw (eiland Haroe~
heerschien evenwel nog niet in de gebieden grenzende aan de koe) eenige ongeregeldheden plaats, doordat de negorijlieden
onderafdeelingen AVahai en Amahai. Ten einde de daders zich lijdelijk verzetten tegen de bevelen van hun hoofd en
op te sporen van den in 1919 plaats gehad hebbenden aanval op grond van allerlei ongemotiveerde klachten het ontslag
op een patrouille gewapende politie te Seliha (zie K. V. 1919, van hun regent eischten, waarin niet werd toegestemd. (,Vk
kol. 75) werd van Maart tot einde Juli 1919 door 4 — later in andere negorijen — voornamelijk Mohammedaansche —
door 3 -—• brigades militairen en 1 brigade gewapende politie op dat eiland was de misleidende invloed van die partij merkvoortdurend gepatrouilleerd. Met het grootste gedeelte der baar; ten einde rustverstoringen te voorkomen, werd op meeruitgewekenen werd eerst in Juni aanraking verkregen, genoemd eiland tijdelijk eene militaire patrouille \oor
waarbij het bendehoofd Hita-Hila werd neergelegd en eenige machtsvertoon gedetacheerd.
moordenaars werden gevangen genomen. Successievelijk viel
Door de bestuursvestigingen aan de Boven-Digoel. en
bij de daarop gevolgde overvallingen der bende een deel cVr Boven-Merauke-rivier (zie K. V. 1919. kol. 75) met onderte Seliha verloren wapens (karabijnen en klewangs) weder scheidenlij k Assike en Toerai als standplaatsen voor de hulpin onze handen, totdat ten slotte, het opjagen moede, de bestuurders, werd meer verbinding verkregen met de oerhoofddader met 3 mededaders, benevens hunne familieleden bewoners der diepe binneulanden langs de Digoel-. Mapi-,
zich met de ontbrekende wapens in September bij het bestuur Bian-. Koembe- en Merauke-rivieren, hetgeen tot gevolg had,
kwamen melden. I n December 1919 maakte de bivakcomman- dat aldaar het koppensnellen en andere barbaarsche gebruiken
dant van Honitetoe een patrouillegang in de Oewin-streek niet meer in die mate in zwang bleven als voorheen en de
(Wahai) en legde beslag op 67 ongeregistreerde geweren.
veiligheid toenam. De Kaja-Kaja'3 der strandkampongs
I n de tweede helft van 1919 werd in de onderafdeeling bleven_ hunne medewerking verleenen bij de oosporing en
Amahai door de vereeniging „ I n s u l i n d e " (Sarekat Hindia) opvatting van gevluchte dwangarbeiders en werden zelfs beeene krachtige propaganda gevoerd, als gevolg waarvan mei- reid gevonden tot het verrichten van koeliediensten bij de
en daar door enkele personen het verrichten der wetteliik voor- burgerlijke openbare werken; ook het verrichten van heerengeschreven heeren- en negorij dien sten werd geweigerd; rust- diensten geschiedde zonder bezwaar.
verstoringen van eenigsirins ernstiaren aard kwamen even vel
I n de afdeeling "West-Nieuw-Guinea werd een drietal hoofniet voor. Van uit de hoofdplaats Saparoea (afd. A m b o i j i ) , den van de Tanahmerah-streek (Bentoeni-golf), die de l e den zetel van het afdeelingsbestuur van de Nationaal Indiso ie volking hadden aangespoord zich wederom in de bosschen
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schuil te houden en den goeroe der Utrechtsche Zendingsvereeniging in de uitoefening zijner bediening hadden belemmerd, ontslagen.
In de maand April werden berichten ontvangen, dat in
de streek aan de Boven-Kais-i ivier hongitochten hadden
plaats gehad, waarbij 2 vrouwen en 1 kind zouden zijn j e sneld. Eene daarop naar genoemde streek uitgezonden
patrouille mocht het echter tot dusver niet gelukken de
hongiërs in handen te krijgen,
De veiligheid van personen en goederen liet evenals in
1918 in bet onder geregeld bestuurstotzicht staand gedeelte
van het gewest weinig te wenschen over.
Over het algemeen was de gezondheidstoestand niet ong.instig te noemen. Gevallen van typhus en koortsen en waterpokken kwamen wel voor, dooh de meeste patiënten herstelden. Gedurende de maanden Januari tot en met Maart harl
vooral op de eilanden Ceram en Boeroe de bevolking nog
veel te lijden van de Spaansche griep, die nog vele slaehtoffers eischte. In Februari 1919 werd de haven en hoofdplaats Amboina wegens cholera besmet verklaard, welke
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besmetverklaring in Maart d.a.v1. weder kon worden opgeheven. Ook te Pellauw (eiland Haroekoe), op de afdeelingshoofdplaats Toeal, in enkele kampongs van Klein-Kei en te
Lelinta en omstreken (eiland Misool dor afd. West-Nieuw Guinea) kwamen enkele malen choleragevallen voor.
Besmettelijke ziekten onder het vee kwamen niet voor.
Be algemeeno toestand van den nandel was bevredigend.
De uitvoer van producten steeg aanmerkelijk.
De uitkomsten van de zeevi 5?hvangst waren minder gunstig
dan in 1918.
De Protest antsch e zending in het gewest, welke in handen
is van de Utrechtsche Zendingsvereeniging en van de
Protestantsche kerk in Nederlandsch-Indië bleef met succes
werkzaam; in het geheel werden ruim 5000 personen (volwassenen en kinderen) gedoopt. De Roomsch-katholieke
missie der congregatie van het Heilige H a r t van Issoudun,
gevestigd te Langgoer op het grootste eiland van Klein-Kei,
breidde haar arbeidsveld uit tot Zuid-Nieuw-Guinea. I n de
afdeeling Kei-eilanden gingen 852 heidenen tot het Katholicisme over.

§ 19. TERNATE EN ONDER HOOR IGHEDEN.
De politieke toestand was ook in 1919 over het algemeen
gunstig.
In de in het verslag-jaar nog tot deze residentie behoorende
afdeeling Noord-Nieuw-Guinea werd de rust door rooftochten
verstoord. Door de twee brigades infanterie, die in Juli .1919
van Temate naar Manokoeaiï werden gezonden, ten einde
onder de bevolking van Arfak, die zich schuldig had gemaakt
aan wraaktochten, de orde te herstellen (zie K. V. 1919,
kol. 77/78), werd aanvankelijk alleen in het kustgebied
gepatrouilleerd om de bevolking aldaar gerust te stellen;
hierbij bleek, dat enkele kampongs afgebrand en verlaten
waren en de bevolking zich in het Arfak-gebergte gevestigd
had. Van October af weiden tochten gemaakt in het gebergte
zuidelijk van Manokoeari in het gebied der Anggi-meren. Bij
nadering van de patrouilles stak de bevolking de kampongs
in brand en vluchtte, doch keerde h a enkele dagen weder
terug. Den 29sten October werd de colonne bepijld en beschoten, waarbij zwaar werden gewond de Papoeasche gids
en één dwangarbeider, welke laatste een maand na de bekomen verwonding overleed, terwijl twee fuseliers, één
dwangarbeider en één koelie licht gewond werden. Daar de
ageerende brigades steeds met koorts en voetwonden te kainpen hadden, werden op 14 December 1919 twee brigades
van Amboina ter versterking gezonden, ten einde in de buurt
van het Arfak-geberp;te een punt te kuunen bezetten, van
waaruit kon worden gepatrouilleerd.

§ 20.

In November 1919 werd door stammen in de Wapoga-streek
j een groote rooftocht gehouden, waarbij 14 mannen en 4
j vrouwen gedood werden, terwijl 5 personen werden mee; gevoerd. Wegens gebrek aan gewapende politie kon geen
I patrouille naar die moeilijk begaanbare streek worden ge| zonden, zoodat de daders, wier namen bekend zijn, niet konden
| worden gevat.
Uit het voormalige Duitsche gebied kwamen lieden rich
| vestigen in het ressort. Hollandia, die niet genegen bleken
i naar hunne oorspronkelijke haardsteden terug te keeren.
De veiligheid van personen en goederen was overigens bei vredigend.
Over het algemeen was de gezondheidstoestand gunstig.
I hoewel in het begin van het verslagjaar nog enkele gevallen
j van Spaansche griep werden geconstateerd.
Besmettelijke veeziekten hebben zich niet voorgedaan.
Hoewel in het begin van het verslagjaar de handel eenigsI zins gedrukt was, klom in de tweede helft van het jaar de
I omzet der boschproducten tot boven het normale peil; de
copra bereikte eveneens ongekend hooge prijzen. Ook de handel in vogelhuiden was winstgevend.
De Alfoeren op Halmahera bleven weinig neiging vertoonen om tot het Christendom over te gaan.

TIMOR EN ONDERHOORIGHEDEN.

Met het bestuur over het landschap Ngada (zie K. V. 1919.
kol. 79) werd voor den tijd van een jaar belast de waarnemend
rtdja Pea Mole. Als opvolger van Don Johannes Servus Diaz
Vierra Godinho in de waardigheid van bestuurder van het
landschap Larantoeka (zie t. a. p.) werd gekozen Antonius
Belantran de Rosari; deze werd dientengevolge tot
waarnemend bestuurder benoemd. In de plaats van Abdul
Kadiem, die voor sultan van Manggarai bestemd was, doch in
J u n i van het verslagjaar overleed, werd aangewezen Nasaroedin, die sedert 3 jaren de Hollandsch-inlandsche school
te Makasser bezoekt. De zelfbestuurder van het landschap
Amanoeban overleed in Juli 1919 en weid sedert nog niet
vervangen.
Door de zelfbestuurders werd meer en meer belangstelling
getoond voor de opvoedinjr van hunne zonen. De a.s. bestuurder van Amarasi. Alexander Koro, bezocht na. de Europeesche lagere school te Koepang te hebben doorloopen, de
school tot opleiding voor inlandsche ambtenaren te Makasser,
en diens broeder Hendrik de Europeesche school te Koepang.

Ook de zoon van den overleden radja van Termanoe (Roti)
J . Amalo, alsmede de zoon van den overleden bestuurder van
het landschap Koepang, H . Tanof, en A. Nisnoni en
C. Nisnoni, zonen van den tegenwoordigen bestuurder van
laatstgenoemd landschap volgden de lessen aan genoemde
Europeesche school. Op het einde van het verslagjaar bezochten 9 Bimaneesche jongelieden de opleidingsschool voor
inlandsche ambtenaren en de kweekschool voor onderwijzers
te Makasser, twee de ambachtsschool te Soerabaja. Onder deze
jongelieden zijn eenige uit de naaste familieleden van den
sultan van Bima en den rijksgroote Abdul Hamid. Verder
bezochten twee jongere broers van den sultan van Bima de
gouvernementsschool te Bima en twee zijner dochters de
particuliere meisjesschool aldaar. De oudste zoon van den
sultan van Soembawa en vijf 7.onen van landsgrooten in
genoemd ressort bezochten de opleidingsschool te Makasser,
terwijl een jongere zoon van den sultan de lessen aan de
gouvernements inlandsche school te Soembawa volgde. De
aanstaande radja's van Tanah Rea en Sikka en de aanstaande
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kupitan van Adoenara waren voor de voltooiing van hunne
opvoeding respectievelijk te Moentilan, op Java en te
Makasser.
Do evangelisatie-arbeid in de af deeling Zuid-Timor en
Eilanden, voornamelijk in de ónderafdeelingen Roti, Sawoe
en .Kisar, werd verricht door Eurr>peesche en inlandsche
leeraren in dienst der Protestantsche kerken in NederlandschIndië. De evangelisatie op het eiland Soemba bleef onder de
leiding van de Zending der Gereformeerde Eerken in Nederland (Missionnaire Dienaren des Woords). Alle op Soemba
gevestigde predikanten zijn beroepen in Nederland. De
Roomsch-katholieke zending, geleid door de Congregatie
der paters van het Goddelijk Woord te Steyl, heeft haar
hoofdkerk te Larantoeka, waar ook gelegen is de kapel der
zusters Franciscanessen van het Moederhuis te Heythuizen.
Het aantal bekeerlingen gedurende 1919 bedroeg 2900. Ook
op het eiland Timor bleef de katholieke missie werkzaam in
de ónderafdeelingen Noord-Midden-Timor en Beloe.
I n vergelijking met het jaar 1918 was de gezondheidstoestand in de afdeeling Zuid-Timor en Eilanden Levredigend. Hier en daar kwamen wel talrijke gevallen van
malaria en dysenterie voor, doch van geen epidemisch karaiiter. Ook op het eiland Flores was over het algemeen de gezondheidstoestand goed. In de maanden Juli en Augustus
deden zich pokken voor op het eiland Solor in de onderafdeeling«n Adoenara en Lomblem. Hoewel de lijdeis zooveel mogelijk geïsoleerd werden, breidde de epidemie zich uit en werden ± 5000 personen aangetast, van wie 500 stierven. I n de
maand October werd een inlandsen arts van Batavia naar
de geteisterde streken gezonden, aan wien een 6-tal vaccinateurs werden toegevoegd; ongeveer 40 000 menschen werden
ingeënt. Op Soemba en in Noord- en Midden-Timor was de
gezondheidstoestand gunstig. I n het begin van 1919 overleden
op Soembawa nog slechts enkela personen aan de op bet
eindo van 1918 uitgebroken Spaansche griep. De negorijdrinkwaterleiding te Eoepang en de open spoelleiding, die
thans ongeveer door de geheele plaats loopt, oefenden op den
gezondheidstoestand ter hoofdplaats een zeer gunstigen
invloed uit.
I n vergelijking met het vorige jaar was de gezondheids-

§ 21.

Bijlogen.

toestand van het vee in 1919 gunstig. Op Soemba, Flores en
in de afdeeling Noord- en Midden-Timor deden zich enkele
gevallen van septichaemie voor, terwijl de luisvliegplaag in
de kuststreken van eerstgenoemde afdeeling last bezorgde.
Te Soembawa stierven aan malleus 31 paarden, aan surrah
15 paarden en 2 karbouwen, aan anthrax 245 karbouwen en
aan septichaemie 44 karbouwen. Op het eiland Roti (zie K. V.
1919, kol. 80) kon de surrah aan het eind van 1919 als geheel
geweken worden beschouwd, zoodat de uitvoer van vee met
ingang van 1 Januari 1920 weder kon worden toegestaan.
In de onderafdeeling Sawoe stierven wegens gebrek aan voedsel en water in de maand December 100 buffels.
Voor de runderteelt op Soemba werd als beginsel aangenomen, geen ander ras te fokken dan het zuivere Bengaalsche Öngole-ras, teneinde een veestapel te verkrijgen
van raszuiver Ongole-vee voor geheel Nederlandsch-Indië.
Alle andere aldaar ingevoerde rassen, zooals Australische,
Madoereesche en Balineesche, zullen zoo spoedig mogelijk van
het eiland verwijderd worden. Enkele nog aanwezige Madoereesche kudden weiden van het Bengaalsche vee gescheiden
gehouden. In verslagjaar werden ten behoeve van het stierendepot te Matawai ontvangen 223 stierkalveren; uitgevoerd
werden 251 ttierkalveren. De utoeterij te Popa werd eveneens
speciaal gebruikt ten bate van Ongcle-vaarzen en merries.
I n het vaarzendepot werden ontvangen 60 vaarzen, waarvan
uitgevoerd werden 22. Van Soemba werden in verslagjaar
uitgevoerd 3744 paarden, tegen 3398 paarden in 1918. Van
Kbepang en Sawoe werden uitgevoerd respectievelijk 947 en
111 paaiden.
De handel bleef hetzelfde als in 1918. Ook in 1919 waren
de uitkomsten van den rijstbouw op sawahs over het geheel
bevredigend, ofschoon het te veldo staand gewas wederom
van do voortdurende droogte te lijden had. H e t eilaud Soembawa gaf een ruim overschot, zoodat daarmede de overige
ressorten van rijst konden worden voorzien. De djagoengoogst
was gunstig. Aanzienlijke uitvoer van dit product had plaats
uit Aimere (onderafdeeling Ngada der afdeeling Flores),
waar door krachtige bestuursmaatregelen de teelt van dit
landbouwproduct aanzienlijk werd opgevoerd. De klappercultuur breidde zich gestadig uit.

BAIJ EN LOMBOK.

Bij Gouv. Bt. 1 Nov. 1919 n°. 13 werd de reeds in 1918
te Singaradja geïnterneerde Goeroe Dane, afkomstig van de
desa Andjani (Oost-Lombok) (zie K. V. 1919, kol. 80/81)
in het belang van de openbare rust en orde verbannen buiten
het eiland Lombok.
De veiligheid van personen en goederen bleef gunstig. Veediefstallen vormden nog steeds het meerendeel van het aan f al
te berechten zaken, als gevolg van de zeer groote zorgeloosheid van de bevolking voor de bewaking van haar vee.
Uitgezonderd de veelvuldig voorkomende malaria in de
strandkampongs kon over het algemeen do gezondheidstoestand der bevolking gunstig genoemd worden. In Zuid-Bali
deden zich in begin van verslagjaar nog vrij veel gevallen
voor van Spaansche griep en buikloop met doodelijken afloop.
I n de laatste maanden van verslagjaar werd, in overleg
met den burgerlijken veeartsenijkundigen dienst, een onderzoek naar den paardenstapel op het eiland Lombok ingesteld.
Vele gevallen van malleus werden geconstateerd. De aan deze
ziekte lijdende paarden werden tegen uiikeering van schadeloosstelling afgemaakt, terwijl op advies van den gouvernementsveearts de kwade droes op Lombok heerschende werd
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i verklaard. Onder den runderstapel kwam voornamelijk in
! Oost-Lombok veel voor eene ziekte, bij de bevolking bekend
j onder den naam van „makan b a l a n g " .
De toestand van den handel bleef bevredigend.
De rijstoogst in de af deelingen Boeleleng en Djembrana
j was gunstig. I n Zuid-Bali had de rijstaanplant vee] te lijden
' van de muizenplaag, terwijl ook dit jaar de waterwerken, die
door de aardbeving in 1916 werden beschadigd (zie K. V.
; 1919, kol. 82), niet voldoende irrigatiewater konden leveren.
I n Midden- en Oost-Lombok mislukte een aanzienlijk gedeelte van den rijstaanplant door te weinig regen en het in
hevige mate' optreden van walangsangit en rijstboorder.
Gebrek voor de bevolking zelf ontstond daardoor niet, omdat
van de vorige oogsten nog belangrijke voorraden in de desa's
waren opgeschuurd. Uitvoer van rijst uit dit gewest had
alleen plaats ten behoeve van de algemeene distributie.
De uitkomsten van den koffieoogst bleven bevredigeind,
evenals die van de klapperteelt. Door de hooge prijzen van
den klapperbibit werden weinig nieuwe aanplantingen aangelegd.

1920—1921.
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Ned.-Indië.
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LANDMACHT.
Bij K. B. 6 Aug. 1920 n°. 70 is aan den luitenant-generaal,
commandant van het leger en chef van het departement van
oorlog in Nederlandsch-Indië C. H . VAN RIETSCHOTEN, op
zijn verzoek, met ingang van 2 September 1920, eervol
ontslag u i t 's lands dienst verleend. In de vacature is voorzien door de gelijktijdige benoeming tot luitenant-generaal,
commandant van het leger in Nederlandsch-Indië, van den
generaal-majoor G. H . DIJKSTRA.
Bij Gouv. Btn. 26 Sept. 1919 n°. 60 (Ind. St. n°. 660)
en 13 Dec. 1919 n°. 42 (Ind. St. n°. 8000 zijn wijzigingen
gebracht iu de bij besluit van 21 Sept. 1904 n°. 46 (Ind. St,
n°. 372) vastgestelde regeling van de gevolgen van de verklaring in staat van oorlog of in staat van beleg van liet
gebied van Nederlandsch-Indië of een gedeelte daarvan.
De bij Ord. van 22 J u l i 1916 (Ind. St. n°. 518) vastgestelde regeling nopens de in geval van oorlog met een
buitenlandschen vijand of bij oorlogsgevaar, in het belang
van de landsverdediging te treffen voorzieningen is bij Ord.
van 7 Nov. 1919 (Ind. St. n°. 748) door eene nieuwe ver"vangen.
De regelingen nopens de keuring en registratie van paarden
en van motorrijtuigen voor den krijgsdienst zijn op enkele
punten gewijzigd bij Ordn. onderscheidenlijk van 31 J u l i
1919 (Ind. St. n°. 475) en 26 Mei 1919 (Ind. St. n°. 250).
Het in Ind. St. 1872 n°. 208 opgenomen reglement op het
voorloopig beheer van militaire nalatenschappen in Nederlandsch-Indië onderging nadere wijziging bij Ord. van 23
Dec. 1919 (Ind. St. n°. 820).
De in Ind. St. 1906 n°. 358 opgenomen bepalingen nopens
de artillerie-inrichtingen zijn, met betrekking tot het verrichten van particulier werk door het geweermakerspersoneel,

gewijzigd bij Gouv. Bt. 13 April 1920 n°. 26 (Ind. St.
n°. 295).
De ingeschreven militieplichtigen van de jaarklassen 1896
en 1897 werden onderscheidenlijk 4 Juli 1919 en 5 J a n u a r i
1920 ingelijfd (vgl. Ind. St. 1919 nos. 157 en 607). Voor de
indeeling van de jaarklasse 1897 1) zijn regelingen getroffen
bij Gouv. Bt. 15 Oct. 1919 n°. 32 (Ind. St. n°. 708). Voor
de inschrijving, enz. van de jaarklassen 1898 en 1899 zijn
maatregelen genomen bij Ordn. van 11 Oct. 1919 (Ind. St.
n°. 695) en 23 Febr. 1920 (Ind. St n°. 101).
Voorschriften ter uitvoering van de bij K. B. 8 Mei 1918
n'. 45 (Ind. St. 1918 n°. 774; gewijzigd bij KL 8 . 1 HUI
1920 n°. 36. Ned. St, n°. 226) bekrachtigde regeling voor het
reserve-personeel van het leger in Nederlandsch-Indië zijn
vastgesteld bij Ord. van 10 Sept. 1919 (Ind. St. n°. 609) —
gewijzigd bij'Ord. van 21 April 1920 (Ind. St. n°. 313) —
en bij die van denzelfden datum (Ind. St. n°. 610) houdende
opheffing van de bij Ord. van 27 Oct. 1902 (Ind. St. n°. 390)
ingestelde legerreserve. I n overeenstemming met eerstgemeldè ordonnantie, zijn bij Ord. in Ind. St. 1919 n°. 611
wijzigingen gebracht in de voorloopige regeling voor het
reservekader bij het leger in Nederlandsch-Indië (Ind. St.
1918 n°. 5 4 8 ) . '
Bij Ord. van 13 Aug. 1919 (Ind. St. n°. 505) zijn de
korpsen reserve-telegrafisten, reserve-telefonisten en reservelij nleggers bij het korps genietroepen opgeheven.
' D e bij Gouv. Bt. 5 Nov. 1918 n°. 47 ingestelde bezoldigingscommissie — vgl. K. V. 1919, kol. 83 — is bij Gouv.
Bt, 26 Febr. 1920 n°. 68 ontbonden.
1) Van do indeeling van do ingeschrevenen der jaarklas
melding gemaakt in K. V. 1919, kol. 84.

is reedt

S 1. LEVENDE STRIJDKRACHTEN.
Samenstelling en sterkte van het leger. In bijlage B
zijn statistische gegevens betreffende het leger over 1919
bijeengebracht. Uit staat 1 dier bijlage blijkt, dat tengevolge
van verschillende wijzigingen (vgl. wat de normale vastgestelde legeTsamenstelling betreft Ind. St. 1915 n°. 404,
laatstelijk herzien bij K B. 16 J u n n i 1919 n°. 91 in Ind. St.
n°. 447), de normale formatie met 4 officieren en 446
militairen beneden dien rang toenam, terwijl de ,,tegenwoord i g e " (tijdelijk geldende) formatie einde 1919 4 officieren
(of als zoodanig dienstdoenden) minder en 779 militairen
beneden dien rang meer aanwees dan einde 1918. Op eerstgenoemd tijdstip overschreed de ,,tegenwoordige formatie"
de „normale formatie" met 144 officieren (of als zoodanig
dienstdoenden) en 4552 militairen beneden dien rang, in
hoofdzaak bij de vliegafdeeling, de infanterie, de artillerie, de
genie, den geneeskundigen en hospitaaldicnst, den trein,
het korps militaire schrijvers en het remonte-depot, welk
personeel o.a. noodig was voor twee divisiën marechaussee
op J a v a (Meester-Cornelis en Soerabaja), de geweermitrailleur-afdeelincen 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 Óosterafdeeling van Borneo,
van Timor en onderhoorigheden, van Amboina en Ternate.
de garnizoenscompagnie van Tapanoeli (detachement in de
Pakpaklanden), de bereden en vesting-artillerie, de militaire
hospitalen en het Temonte-depot.
De sterkte aan officieren (of als zoodanig dienstdoenden)
daalde van 1404 tol 1403; die van de militairen beneden dien

rang van 39 755 tot 39 093 (zie tabel 1 of tabel 8 van
bijlage B ) . •)
Tegenover de cijfers der „tegenwoordige formatie" ondergingen de hiervoren opgegeven sterkteer] fers, voor zooveel ue
officieren betreft (onderluitenants — met uitzondering van
apothekers-assistenten, ziekenverplegers, die bij het kader
der militaire strafgevangenis tevens huis van detentie en
opziener* der artillerie — medegeteld) eene vermindering 1 van
het tekort van 49 tot 46. terwijl het teveel aan onderofficieren
en manschappen van 1013 in 1918 veranderde in een tekort
van 428. Bij de infanterie, de cavalerie en het korps stafmuzikanten bestond een teveel van onderscheidenlijk 1210,
17 en 2 man of in 't geheel 1229 man. Aangezien echter bij
de vliegafdeeling, de artillerie, de genie, de intendance, de
militaire administratie, den geneeskundigen en hospitaaldienst, den topografischen dienst, den trein, het korps militaire schrijvers, de militaire school, de hoefsmidschool, het
remonte-depot en het kader bij de militaire strafgevangenis
tevens huis van detentie en bij de provoosthuizen een tekort
was, terwijl bij het korps militaire schrijvers, zoomede bij
den hospitaaldienst, het door de normale formatie gevorderde aantal plaatsen niet ten volle door militairen was
1) Hierbij dient in het oog te worden gehouden, dat in den sterktestaat
6 onderluitenants-apothekers-assistenten, 1 onderluitenant-ziekenverpleger, 2
onderluitenants bij het kader der militaire strafgevangenis tevens huis van
detentie en 1 onderluitenant-opziener der artillerie 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" en genoemde onder
luitenants geen diensten als officier mogen verrichten.
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benei, toonen de cijfers in bijlage B. tabel 1, tegenover de
eischen der tegenwoordige formatie een tekort aan Euro»
peanen van 1693 man en een teveel aan Amboineezen en
inlanders onderscheidenlijk van 1199 en 66 man, d.i. zooals
hierboven aangegeven een tekort van 428 man. Einde 1919
waren bij het leger 443 burgerpersonen en 642 niet-Europeesche militairen (544 Amboineezen en 98 inlanders) aanweaig ter vervanging van Europeesch personeel bij den hospitaaldienst, bij het korps militaire schrijvers, bij de infanterie, bij de cavalerie en bij de intendance, bovendien 1
Europeesch burger ter vervanging van ontbrekend militair
personeel bij den topograiïschen dienst, terwijl 1 in de formatie opgenomen onderluitenant-geweermaker-onderwijzer bij
de geweermakerschocl nog aan de sterkte ontbrak. Dit personeel is in mindering te brengen van het zooeven vermeld
tekort aan Europeanen van 1693, dat daardoor ten slotte tot
606 wordt teruggebracht. Van de 1199 te veel aanwezige
Amboineezen waren er einde 1919 651 aangewezen ter vervanging van Europeesche en inlandsche militairen bij den
hospitaaldienst en bij de infanterie, 139 ingedeeld bij bet
schrijverspersoneeh terwijl bij de artillerie 3 Amboineesche
sergeanten 1ste klasse aanwezig waren, zoodat het teveel in
de gelederen slechts 406 bedroeg.
Van de 30 376 man infanterie waren er bij de veldinfanterie
16575 (d.i. 704 minder dan de tegenwoordige formatie
eischte). Van deze 16 575 man veldtroepen (435 minder dan
einde 1918) waren er — na aftrek van zieken en geëvacueerden en van hen, die om andere redenen niet tot uitrukken
konden worden aangewezen -^- bescliikbaar om te velde te
trekken 15 082, d.i. 90,99 % van de sterkte der veldtroepen
tegen 15 027 d.i. 88,34 % op einde 1918.
Naar den landaard waren de aldus beschikbaren verdeeld:
Europeanen
Amboineezen
Inlanders

1918.
2199 = 83,96 %
5334 = 91,22 %
. 7494 = 87,71 %

1919.
2201 = 98,29 %
5389 - 93,38 %
7492 = 90,14 %

15 027 = 38,34 %

15 082 = 90,99 %

De sterkte nam af van 30 918 tot 30 376, dus met 542 man,
terwijl het aantal dergenen, die onmiddellijk beschikbaar
waren, toenam van 26 046 tot 26 397, d.i. met 351 man.
Bij de veldbataljons werden de gemengde compagnieën
opgeheven e'n- werd teruggekeerd tot het vroegere stelsel der
gescheiden landaarden, met dien verstande, dat de splitsing
der landaarden thans zooveel mogelijk werd doorgevoerd. I n
verband met de aanwezige sterkte konden worden geformeerd: 7 Europeesche compagnieën, 11 Amboineesche compagnieën, 20 Menadoneesche compagnieën, 4 Timoreesche
compagnieën, 5 Soendaneesche compagnieën, 35 Javaansche
compagnieën, 1 Madoereesche compagnie, 1 Bataksche compagnie en 1 Atjehsche en Maleische compagnie.
De afdeeling strijders-wielrijders werd in de formatie
opgenomen, terwijl daaraan eene geweermitrailleurafdeeling
werd toegevoegd.
Het vrijwillig automobielkorps en het vrijwillig motorberichtrijders-korps tellen thans onderscheidenlijk 28 en 18
leden.
Plaatselijke indeeling. De militaire bezetting in de
Pakpaklanden (Taponoeli) (zie E . V. 1919, kol. 86) wordt
voorloopig tot einde 1920 boven de formatie gevoerd, zoodat
de tegenwoordige sterkte daarmede blijft uitgebreid.
Op het voor vliegschool bestemde vliegterrein te Kalidjati
(Batavia) is een semi-permanent kampement gebouwd. Het
terrein te Soekamiskin (vgl. t. a. p.) is na gehouden grondoncferzoek als vliegveld afgekeurd.
Ook in 1919 werden tot handhaving van orde en rust u i t
verschillende garnizoenen gedurende korteren of langeren
tijd troepen naar elders gezonden. Behalve de geregelde
patrouilledienst in Atjeh en onderhoorigheden, Tapanoeli,
Palembang en Djambi, Riouw (afd. Indragiri), de Wester-'
afdeeling v.m Borneo. de Zuider- en Oosterafdeeling van
Jiorneo, Celebes en Menado. Timor en onderhoorigheden
Amboina en Ternate. West-Ceram en Djailolo en Sumatra's
Westkust (INoord-Nias), werden brigades uitgezonden naar
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Wahai (Amboina) en Manokoeari (Noord-Nieuw-Guinea),
in verband met aldaar voorgekomen ongeregeldheden.
Bij Gouv. Bt. 1 Aug. 1919 n°. 51 (Ind. St. n°. 478) is
de bij Gouv. Bt 6 April 1906 n°. 61 (Ind. St. n°. 211)
vastgestelde militaire territoriale indeel ing van de buitengewesten gewijzigd, terwijl bij Gouv. Bt. 28 Aug. 1919
n°. 72 (Ind. St, n°. 574) is bepaald, dat de gewestelijk
militair commandant van Amboina en Ternate tevens zal
zijn gewestelijk militair commandant van Nienw-Guinea.

Aanvulling van het korps officieren.

In 1919 overtroffen

de winsten in het officierskorps (304) de verliezen (295 >
met 9 officieren. Gerangschikte gegevens daaromtrent bevat
het vijfjarig overzicht in tabel 8a van bijlap;e B. H e t aantal
in de sterkte tellende officiereu nam toe van 1204 tot 1213. ' )
Aangezien tegelijkertijd het aantal voor 2de-luitenants in;
de plaats tredende onderluitenants met 10 verminderde (van
200 tot 190), wees de sterkte aan officieren (en als zoodanig
dienstdoenden) einde 1919 1 minder aan dan op einde 1918.
Het op laatstgenoemd tijdstip, in vergelijking met de destijds
geldende tegenwoordige formatie bestaand tekort van 49,
zou — rekening houdende met de sedert plaats gehad hebbende vermindering van de tegenwoordige formatie met 4 —
derhalve verminderd zijn tot 46. I n aanmerking nemende,
dat van de 3 officieren, in de normaio formatie uitgetrokken
als adjudant van den Gouverneur-Generaal, er 2 tot de landmacht behooren, moet het tekort op 45 worden gesteld.
Onbezet bleven bij den generalen staf (vliegafdeeling) 14
plaatsen, bij den geweötelijken en plaatselijken staf 1 plaats,
bij de infanterie 16, bij de artillerie 6, bij de intendance 4*,
bij den geneeskundigen en hospitaaldienst 4, bij den topografischen dienst 7 on bij den trein 3 plaatsen.
Voor het aanvullingsexamen bedoeld in de overgangsbepalingen van K. B. 1 Dec. 1915 n°. 12 (Ind. St. 1916
n°. 194) hebben zich 4 gegadigden opgegeven, van wie er
2 slaagden, zoodat thans nog slechts 4 inlandsche officieren
voor dien rang opgeleid in Indië aanwezig zijn, die nog niet
geheel zijn gelijkgesteld met hunne Europeesche ranggenooten (zie E . V. 1919, kol. 87). Deze 4 hebben zich opgegeven
om deel te nemen aan het in 1921 te houden examen.
Het voorschrift betreffende de beoordeelingslijsten van
Europeesche officieren behoorende tot de NederlandschIndische landmacht, vastgesteld bij Ord. van 5 April 1911
(Ind. St. n°. 278) is bij Ord. van 28 J u n i 1919 (Ind. St.
n°. 317) door een nieuw vervangen.
Bij E . B. 9 Aug. 1919 n°. 41 (Ind. St. n°. 788) is dab
van 16 Aug. 1915 n°. 20 (Iöd. St. n°. 600) betiteffende de
toelating van Nederlaudsche onderdanen, behoorende tot de
inlandsche of daarmede gelijkgestelde bevolking, tot bet
korps officieren van het leger in Nederlandsch-Indië. gowijzigd en aangevuld.
De in Ind. St. 1919 n°. 196 opgenomen regeling betreflende de detacheering van verlofsofficieren van het les^er
hier te lande bij dat in Nederlandsch-Indië onderging wifziging bij E . B. 18 Oct. 1919 n°. 24 (Ind. St. 1920 n°. 27)'.
Voorziening in de behoefte aan militairen beneden den
r a n g van officier. T-abel Sb van bijlage B bevat een pitgewerkt numeriek overzicht van de gedurende de laatst verloopen vijf jaren bij het leger in de sterkte gebrachte militairen beneden den rang van officier en van de daartegenoverstaande verliezen; tabel 10 eene vijfjarige statistiek betreffende de reëngagementen en tabel 11 een overzicht, alle
over 1919. nopens de winsten en verliezen aan kader.
Voor de niet-Europeanen werd de werving beperkt: wat
betreft Java tot 70 inlanders (niet-Amboineezen) per maand ;
voor Menadoneezen tot 15 per maand en voor Amboineezen
eveneens tot 15 per maand. De werving van niet-Europeanen
in de Imitengewesten (uitgezonderd gewezen militairen en
zoons van in werkelijken dienst zijnde militairen) was o-esln+en
voor Sumatra's Westkust, Riouw. Palembang en Djambi
Westerafdeeling van Borneo en Zuider- en Oosterafdeeling
1) Onder deze cijfers waren er 106 die van het Nederlandsche leger bij het
Indische waren werkzaam gesteld, waarvan er 102 (3 kapiteins, 39 lste-luitenants en 60 2de-luitenants) als tweede-luitenant en 4 als behoorende tot den
geneeskund.gen dienst, als eerste-luitenant in de sterkte telden, als zijnde niet
*° 176?"" g €
° P d c n v o 6 t T a n K - B ' 1 8 A u S - 1 8 7 1 n ° 10 (Ind St
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van Borneo. De werving van Batakkers werd sedert 1 April
1920 beperkt tot 3 per maand; die van Boegineezem en
Timorcezen bleef onbeperkt; het resultaat is echter zeer
gering.

De in 1905, bij wijze van proef, genomen maatregel, ten
doel hebbende de werving van Indo-Europeanen te bevorderen en het bij het lener bestaand tekort aan Europeanen
door andere elementen aan te vullen (zie E . V. 1919, kol. 88)
is bestendigd; in 1919 heeft zich 1 persoon aangemeld. De
aan de van het eiland Kisar (Amboina) afkomstige mestiezen
geboden gelegenheid om eene voorloopige verbintenis bij Let
leger aan te gaan (zie t. a. p.) bleef ook in 1919* zonder
gevolg.
Voor wijzigingen van de regeling betreffende de koloniale
reserve zie men Bijbl. Ind. St. n°. 9290.
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officieren voor tolk voor het Japansch en de Japansche
spreektaal.
De leergangen in de Nederlandsche taal ten behoeve van
niet-Europeesehe militairen werden aangevangen met 15
klassen, ieder van 25 man, welk aantal later werd opgevoerd
tot 19 klassen. Na 1 jaar werd aan 271 leerlingen toegestaan
een voortgezetten leergang te volgen, terwijl de ontbrekende
19 x 25 — 274 m 20(1 plaateen door nÜeuwe! leerlingen
werden aangevuld.
Luchtvaart. Door eene tot dat doel uitgezonden coinmissie werden in Engeland 12 Avro-leertoestellen en 12 De
Havilland-verkenningstoestellen voor den Indischen dienst
aangekocht.
Voor de vlucht Engeland—Australië werden op versc;iillendo punten van den archipel noodlandingsterreinen in orde
gebracht, welke ook voor onzen vliegdienst van groot belang
kunnen zijn.

Militair onderwijs. Tabel 12 van bijlage B bevat eene
numerieke opgave betreffende de bij de verschillende inrichtingen van militair onderwijs hier ie lande voor Indisch
officier in opleiding zijnde leerlingen, zoomede omtrent c!ie
Bewapening. Met de verwapening van de gewapende
bij de militaire school te Meester-Cornelis. De opgaven bc- politie met karabijnen, model '95, werd een aanvaug gemaakt.
treffende de kader- en korpsscholen en de hoefsmidschool zijn
I n 1919 is bij de voortgezette conservatie-proeven met het
opgenomen in tabel 13 van bijlage B .
rookzwak buskruit voor scherpe patronen voor geweer en
Van de sedert 1903. bij wijze van proef, aan jongelieden karabijn, model '95, geen merkbare achteruitgang in de
van Europeesche afkomst geboden gelegenheid om, onder het scheikundige stabiliteit waargenomen. De toestand van het
genot van eene toelage, bij de korpsen en instellingen van pijpkruit is niet merkbaar verminderd. De scheikundige
het leger eenig handwerk of ambacht te leeren (zie t. a. p.) stabiliteit van de in 1919 ontvangen nieuwe partijen rookis ook in 1919 een ruim gebruik gemaakt. Bij Gouv. Bt.
zwak kruit was gunstig.
23 Aug. 1919 n°. 50 is de proef ook tot kinderen van nietjEuropeanen uitgebreid. Van de 50 jongelieden, die einde
Klceding en u i t r u s t i n g . Voor de granaatwerpers zijn
Maart 1919 in opleiding waren, werden er gedurende het onderscheidingsteekenen voor de attilla vastgesteld (vgl.
verslagjaar 41 van hunne tewerkstelling ontheven (2 wegens j K. V. 1919. kol. 89). Voorts zijn dergelijke onderscheidingsovergang in 's lands dienst, 33 wegens overgang in par- I teekenen ingevoerd voor telefonisten, seiners, peilers, hulpticulieren dienst, 2 wegens wangedrag en 4 wegens overgang peilers, waarnemers en auto-bestuurders, terwijl voor de
naar de technische school te Djokjakarta). I n het verslagjaar militairen, ingedeeld bij de vliegafdeeling. eveneens een
werden 47 jongelieden in opleiding genomen; van dit aantal onderscheidingsteeken is aangenomen.
werden er 12 van die opleiding ontheven (7 wegens overgang
I n verband met de instelling van de betrekkingen van
in particulieren dienst. 2 wegens overgang naar den cursus bij onderluitenant-ziekenverplegïr en onderluitenant bij het >
den topografischen dienst en 3 wegens wangedrag), zoodat kader der militaire strafgevangenis, zijn bij K. B. 10 J u l i
einde Maart 1920 in het geheel 43 leerlingen in opleiding 1919 n°. 31 (Ind. St. n°. 764) de voorschriften aangaande
bleven.
de kleeding aangevuld, terwijl bij dezelfde gelegenheid voor
Het toelatingsexamen voor den cursus 1920 van de Hoogere de militairen van den hospitaaldienst beneden den rang van
Krijgsschool werd, voor wat betreft de krijgkun.lige officier, aan wie als bewijs van een met goed gevolg afgelegd
studiën, in J a n u a r i van dat jaar afgenomen. Een 10-tal examen een getuigschrift als militair ziekenverpleger is nitplaatsen waren opengesteld, waarvoor zich 8 candidaten aan- gereikt, een nieuw model onderscheidingsteeken op den kraag
inelrlden, die allen slaagden. Het aantal voor de intendanee- van de attilla is vastgesteld.
studiën opengestelde plaatsen bedraagt 4. Van de 7 leerProeven werden genomen met tentzeilen, vervaardigd van
lingen, die den tij delijken leergang van het oudste studie- grijsgroen katoen, hetwelk van eene rubberlaag is voorzien.
jaar van den Hoofdcursus aan de militaire school te Meester- Het ligt in de bedoeling de mantel en het stuk waterdicht
Cornelis volgden (zie K. V. 1919, kol. 88), slaagden er bij doek, dienende om de in den veldzak medegenomen goederen
het in Augustus afgelegd officiersexamen 6, terwijl tegen nat worden te beschermen, uit de bepakking van den
1 niet geslaagde naar Nederland werd opgezonden, ten- soldaat te doen vervallen en door een tentzeil te vervangen.
einde aan den Hoofdcursus te Kampen nogmaals het '«.de
De zeildoeksohe schoenen zullen voortaan zonder enkelstudiojaar te doorloopen. Den lsten Jolt werd de eerste leer- riem vervaardigd worden.
gang van het instituut voor adspirant-onderofficieren geBij wijze van tijdelijken maatregel is bepaald, dat aan
opend met 4 leerlingen uit de burgermaatschappij. Voor het de daarvoor in aanmerking komende militairen beneden den
aangaan van eene nieuwe verbintenis als adspirant-onder- rong van adjudant-onderofficier blauwkatoenen werkpakken
officier meldden zich 47 militairen a a n ; 13 van hen werden
(jas en broek) zullen worden verstrekt, tegen eene vermintoegelaten, zoodat de eerste leergang op het einde van het dering van het aantal grij^groene pakken, waarop zij per
jaar 17 leerlingen telde.
jaar aanspraak hebben.
Bij K. B . 8 Sept, 1919 n°. 33 (Ind. St. n". 797) zijn de
leeftijdsgrenzen voor toelating tot het examen voor de miliHuisvesting. Met den bouw van officierswoningen werd
taire school te Meester-Cornelis en voor overgang tot het voortgegaan. Gereed of nagenoeg gereed kwamen dergelijke
2de studiejaar van die inrichting, dan wei naar den Hoofd- woningen te Bandoeng, Tjimahi, Amboina, Singkawang en
cursus in Nederland, verruimd.
Ende, zoomede op verschillende plaatsen in Celebes en
Bij de wet van 11 Juli 1919 (Ind. St. n°l 74Ö) is eene ' onderhoorigheden.
wijziging gebracht in de regeling van het militair onderwijs
Ook met den bouw van woningen, enz. voor adjudantenbij de landmacht, voor zoover daarbij de opleiding voor den onderofficier en voor gehuwde Europeesche onderofficieren
officiersransr en de hoogere vorming van den officier zijn be- werd met kracht doorgegaan. Voltooid of nog onderhanden
trokken.
waren o.m. 42 woningen te Bandoeng, 5 te Tjimahi, 2 te
Het in Ind. St. 1892 n°. 50 opgenomen K. B . betreffende Batoedjadjar, 4 te Malang en 3 te Gombong.
de traktementen, toelagen en verdere vergoedingen van het
Op het eiland Bali werd een aanvang gemaakt met den
personeel der Hoogere Krijgsschool onderging wijziging bij bouw van woningen ten behoeve van het personeel van den
K. Bn. 3 Maart 1919 n°. 29 (Ind. St. n°. 256) en 14 Aug. topografischen dienst.
1919 n°. 110 (Ind. St. n°. 728).
De onderscheidenlijk te Meester-Cornelis en te Bandoeng
Bii Gouv. Bt. 26 Aug. 1919 n°. 69 (Ind. St. n°. 566) zijn in aanbouw zijnde 20 en 12 verblijven voor gehuwde Euroregelingen vastgesteld ten aanzien van de opleiding van peesche korporaals en minderen werden voltooid; te Soerabaja
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Te Bandoeng werden de magazijnen van den militair ge*kwamen 8 dergelijke woningen voor de gehuwde minderen
neeskundigen dienst uitgebreid. Magazijnen voor levensbeboorende tot het hospitaalpersoneel nagenoeg gereed.
I n het algemeen werd, door het plaatsen van losse schot- middelen werden gebouwd te Riring, Honitetoe, Taniwel en
werken in de nog niet voor gescheiden legering ingericht* Kairatoe (West-Ceram).
Te Bodjongkoneng, in de nabijheid van Bandoeng, werd
kazernes, de afzonderlijke huisvesting van met en zonder
vrouwen levende mindere militairen zooveel mogelijk be- doorgegaan met den bouw van munitiemagazijnen (waarvan
er 2 werden voltooid en 4 onderhanden bleven).
vorderd.
In alle daarvoor in aanmerking komende kampementen
Te Weltevreden werd begonnen met den bouw van een
nieuw kampement voor het lsto eskadron cavalerie met voor onderofficieren en manschappen werd een aanvang gebrjbeboorende ziekeninrichting voor paarden; te Meester- maakt met de verbetering der dagverblijven en de oprichCornelis werd de verbetering van den faecaliën-afvoer van ting van ontspanningslokalen.
een deel der troepenkampementen voltooid; te Buitenzorg
Voeding en verpleging. De door het departement van
werden enkele kleine wijzigingen aan de beide kazernes voor
militairen van inlandschen landaard ter hand genomen en oorlog opgelegde buitenlandsche tarwe — zie K. V. 1918,
werd het tweede blok accessoires in het infanteriekampement kol. 46 — bleek zoo aan broeiing onderhevig, dat verdere
belangrijk verbeterd. Bovendien werd daar ter plaatse Lij proeven in die richting gestaakt moesten worden. De proeven
de besmettelijke afdeeling van bet militair hospitaal eene> met de oplegging van kunstmatig gedroogd tarwemeel hebben
in die mate voldaan, dat voor de aanschaffing van eene mac.iiafzonderlijke af deeling voor longpestlijders bijgebouwd.
Te Fadang werd het nieuwe provoosthuis voltooid; te nale drooginstallatie maatregelen worden genomen. De met
Semarang werd met kracht voortgewerkt aan den bouw van het noodration genomen proeven hebben tot eene definitieve
het militair etablissement in het lieuvelterrein te Djatin- samenstelling van dat ration geleid.
Sedert 1 Februari 1919 is de voeding van de militairen
galeh, zoodat op het einde van 1919 een groot gedeelte van
het 5de bataljon infanterie van Semarang kon overgaan, geheel voor landsrekening genomen. Voor de bestudeering
terwijl het overig deel in Mei 1920 volgt. Tevens werd aldaar van het vraagstuk van eene aan billijke eischen beantwooreen aanvang gemaakt met den bouw van een nieuw militair dende voeding van het leger in garnizoen is eene commissie
ingesteld.
hospitaal met bij beboorende woningen.
Het bereiden van hooi op het militair grasland te Tjimahi
Te Poerworedjo kwam het nieuwe kampement tot stand en
het militair hospitaal aldaar is gedeeltelijk in gebruik ge- is gestaakt, daar de productie geheel onvoldoende was, zoonomen ; de voorloopige watervoorziening werd — in afwach- dat door eene particuliere maatschappij in het ontbrekende
ting van den aanleg van eene bronwaterleiding — verbeterd. moest worden voorzien. E r wordt nagegaan of het voeren
Te Djokjakarta en te Tjimahi werd begonnen met den van de legerpaarden met hooi algemeen kan worden ingeyoerd. Bovendien werden, in verband met de rijstschaarschte,
bouw van een magazijn van oorlog.
In de kampementen van het depotbataljon en van het 8ste in plaats van padi of gaba, haver en gerst verstrekt.
bataljon infanterie te Malang werden onderscheidenlijk 10
en 3 barakken bijgebouwd in semi-permanenten trant. De
Algenieeiie gezondheidstoestand en ziekenverpleging.
uitbreiding van het cavalerie-kampement aldaar kwam groo- Ofschoon uitgebreide opgaven betreffende den gezondheidstendeels gereed, terwijl voorts een begin werd gemaakt met toestand van het Nederlandsch-Indische leger over het jaar
de verbouwing van het treinkampement ten behoeve van de 1919 nog ontbreken, kunnen toch thans reeds enkele cijfers
legering van eene afdeeling artillerie.
worden jrenoemd. die een beeld daarvan o-even. Voor de juiste
Te Soerabaja wordt de logiesruimte van het substistenten- opgaven wordt verwezen naar de hier te lande door het Cenkader uitgebreid. De oude militaire inrichtingen in de be- I traal Bureau voor de Statistiek uitgegeven sanitaire statisnedenstad aldaar worden grootendeels overgebracht naar een tische gegevens, waarvan het overzicht over 1917 vergezonder gedeelte van de bovenstad.
schenen is.
Met de verbetering van de logiesgebouwen te Poeroektjahoe
Het aantal ziektiv en sterfgevallen bedroeg in 1919 onder(Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) werd een aanvang scheidenlijk 27 759 en 281, tegen 30 651 en 446 in 1918.
gemaakt.
Het aantal gevallen van buiktyphus bedroeg 151 met 16
Te Bandoeng werd begonnen met den bouw van kam- sterfgevallen (tegen 139 met 21 sterfgevallen in 1918 en gepementen voor een peloton ordonnansen en voor het depot- middeld 322 met 51 sterfgevallen in de jaren 1912 tot en
eskadron der cavalerie, terwijl het kampement voor de auto- met 1916), welke gunstige verhouding hoofdzakelijk op rekemobiel-compagnie wederom eenige uitbreiding onderging.
ning is te stellen van de tegen de ziekte toegepaste in- en herHet tijdelijk kampement voor de afdeeling 7,5 c.M. L/30 inentingen. Voor malaria werden voor de eerste maal 1760,
auto-tractie moest wegens bouwvalligheid worden ontruimd; bij herhaling 3384 gevallen behandeld, met 12 sterfgevallen,
de afdeeling werd voorloopig ondergebracht in het kam- tegen 4547 met 19 sterfgevallen in 1918. Wegens pokken
pement voor de vliega f deeling te Soekamiskin, dat voor bet kwamen 14 militairen in behandeling, die allen herstelden.
Het aantal lijders aan influenza bedroeg 679, van wie er
oorspronkelijke doel ongeschikt bleek.
Te Kiaratjondong werden de gebouwen voor den nieuwen 27 overleden (4 % der gevallen), tegen 3174 gevallen met
artillerie-constructiewinkel en de geweermakersschool onder 121 sterfgevallen in 1918. Het aantal gevallen van cholera
bedroeg 11, waaronder 3 met doodelijken afloop (44 gevallen
handen genomen.
I n het kampement van het korps genietroeoen te Tjimahi met 9 sterfgevallen in 1918). Door dysenterie werden 654
werd de kazerne voor de depot-compagnie vergroot en een militairen aangetast, van wie er 6 overleden. Het aantal
aanvang gemaakt met den bouw van een nieuw kantoor; in gevallen van beri-beri is sterk toegenomen; 120 gevallen
verband met de uitbreiding van het garnizoen in de laatste deden zich voor (95 primaire), waarvan 1 met doodelijken
jaren, is voor de onderofficieren eene afzonderlijke militaire afloop. Van de 242 lijders aan tuberculose overleden er 50.
Wegens syphilis en morbi gonorrhoici werden voor de eerste
sociëteit opgericht.
Te Tjilatjap is het nieuwe kampement — op de watervoor- maal onderscheidenlijk 1300 en 2088 militairen behandeld,
ziening na — voltooid: in het gouvernement Atjeh en onder- bij herhaling 2140 en 3507. ü l c n s mol Ie kwam 1468 maal
hoorigheden kwam het halfduurzaam kampement te Lokop voor, tegen 1375 maal in 1918. Pneumonia crouposa kwam
in 178 gevallen voor, waarvan 18 met doodelijken afloop.
gereed.
I n Celebes en onderhoorigheden werden te ' Kandari, Voor mijnwormziekte (ankylostomiapis) werden 65 lijders beBoeton en Mamoedjoe de bivaks vernieuwd: met den bouw handeld, tegen 173 in 1918. I n het instituut-Pasteur werden
van nieuwe bivaks te Pare Pare, Banggai, Kolonedale, 11 militairen voorbehoedend tegen hondsdolheid behandeld
(12 in 1918).
Raha. Palopo en Mamasa werd een aanvanjr gemaakt.
Voorts werden bivaks opgericht te Atamboea en Ende (Tiinor
Ook in 1919 bestond bij alle hospitalen een zeer groot
en onderhoorigheden).
tekort aan verpleegsters 1ste en 2de klasse. Daarentegen viel
Te Piroe (West-Ceram) werd een aanvang gemaakt met
in de aanwerving van niet-Europeanen ter opleiding voor
de verbetering van de gebouwen van het kampement, terwijl den verplegingsdienst en ter aanvulling van het tekort aan
te Djailolo (Halmahera) de iogies-barakken vernieuwd
Europeesche ziekenverplegers wederom eenige verbetering te
werden.
bespeuren. I n het verslagjaar zijn bevorderd tot soldaabHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920—192 1. 5 Ned.-Indië.
18
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ziekenverpleger 77 Amboineesche en 24 inlandsche bospitaarlsoldaten 1ste klasse, tegen onderscheidenlijk 62 en 16
in 1918.
Bij Gouv. Bt. 18 Nov. 1919 n°. 36a s eene commissie
ingesteld voor het houden van een onderzoek naar de toestanden in de militaire ziekeninrichtiugen.
Het reglement voor den militairen geneeskundigen dienst
(Ind. St. 1909 n°. 225) onderging nadere wijziging hij Gouv.
Bt. 6 Maart 1920 n°. 42 (Ind. St. n°. 127).
De algemeene gezondheidstoestand der legerpaarden was
over het jaar 1919 bevredigend. Bij eene totale gemiddelde
sterkte van 3138 (2961) ') paarden en muildieren werden
3670 (3649) ziektegevallen of 116,9 (123,3) % van de sterkte
behandeld. De verliezen bedroegen aan sterfgevallen 44 of
1,40 % (24 of 0,81 %), aan afgemaakte paarden 204 of
6,60 % (96 of 3,24 %) en aan op reform gestelde paarden
180 of 5,73 % (116 of 3,95 %), zoodat het totaal deit verliezen 428 of 13,63 % (236 of 8 % ) bedroeg. Naar den aard
der ziekten bedroegen de verliezen: 48 paarden aan malleus
(kwade droes), 8 aan ziekten van het zenuwstelsel, 1 aan
surra en 5 aan tetanus.
Manoeuvres. Ook in 1919 werden door de verschillende
wapens veldoefeningen op kleine schaal gehouden, waar
mogelijk in vereeniging met de ter plaatse aanwezige onderdeelen van andere wapens. Onder leiding van het hoofd van
den generalen staf werden oefeningen op de kaart en kaderoefeningen gehouden. De Iste, I l d e en IVde brigade manoeuvreerden onderscheidenlijk in de omstreken van Poerwakarta,
Salatiga en Segalaherang, terwijl de l i l d e brigade, in verband met het tijdelijk werkzaam stellen van troepen in
Eediri, op meer beperkte schaal oefende nabij Soerabaja.
Aan de groote manoeuvres werd, met het oog op gebrek aan
vervoermiddelen, in hoofdzaak deelgenomen alleen door de
Iste en I l d e brigade. De cavalerieinanoeuvres, waaraan deelnamen <le legercavalerie, het Iste, 2de en 4de eskadron, benevens de strijders-wielrijders, werden gehouden in vereeniging met de I V d e brigade. De schietoefeningen van
bereden en vestingartillerie — ook in vereeniging met de
infanterie — hadden plaats nabij Soemedang.
Remonte. Het remonte-depot te Padalarang leverde in
1919 aan het leger 339 paarden, waarvan 170 voor de artillerie
en 169 voor de cavalerie, tegen 56 paarden en 19 muildieren
in 1918. Van de in 1918 in Australië aangekochte paarden
stierven er, tijdens het vervoer, drie. Voor do levering van
Australische paarden is eene nieuwe overeenkomst aangegaan. Door eene uit 5 leden bestaande commissie zijn daar
te lande 160 rijpaarden voor de cavalerie en 80 rij- en 200
rij-trekpaarden voor de artillerie aangekocht. Voor de aanvulling van den trein en de mitrailleurcompagnieën werden
in 1919 14 paarden aangekocht en voor den transporttrein in
Atjeh en onderhoorigheden 16 paarden.
Postduivendienst. Ook in begin 1919 werd door het
station te Soerabaja eene geregelde verbinding onderhouden
van de loodslichtschepen met den va«ten wal. Bij de kaderen andere oefeningen werden ditmaal geen postduiven medegevoerd.
Reglementen en dienstvoorschriften. In 1919 werden
door den commandant van het leger de volgende reglementen en dienstvoorschriften vastgesteld: Reglement op den
garnizoensdienst; Voorloopig reglement betreffende den
inwendigen dienst bij de mitrailleur-afdeelingen; Voorloopig
schietvoorschrift infanterie (herdruk 1919); Reglement op
den inwendigen dienst der infanterie (herdruk 1918); Uittreksel van het reglement van krijgstucht (uitgave 1919) ;
Voorloopig voorschrift betreffende den geweermitrailleur
M. 15 (herdruk 1918); Voorloopig schietvoorschrift voor oe
mitrailleur-afdeelingen; Voorloopig reglement op de excercitiën bij de mitrailleur-afdeelingen, Iste gedeelte; Voorloopig voorschrift betreffende paardenkennis, paardetuigen
en bepakking bij de mitrailleur-afdeelingen ; Ringkasau dari
pada soerat peratoeran siasat perang atau discipline bagi
1)
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laskar didarat dan hakmendawa. Uitgave 1919; Voorloopig
reglement betreffende den inwendigen dienst bij de infanterie geweermitrailleur-afdeelingen; Voorloopig voorschrift
betreffende paardenkennis, paardetuigen en bepakking i.ij de
infanterie geweermitrailleur-afdeeling; Peratoeran selangan
aken dienst dalenitangsi pada infanterie ge\veermilraill»urafdeeling; Peratoeran selangan dari ilmoe koeda. pak.ijan
koeda dan moeatan itoe pada infanterie geweermitrailleurafdeeling; Voorbeeldenboek voor compagnies- en detachementscommandanten in zake de behandeling van bescheiden
betreffende het materieel der artillerie (herdruk 1919) ;
Prijslijst van het materieel der artillerie (uitgave 1919);
Grondslag voor opleiding en oefening der bereden artillerie
(herdruk 1919); Beknopte overzichten der proeven en oefeningen, welke bij het wapen der artillerie van het Neder'landsch Oost-Indische leger hebben plaats gehad gedurende
de jaren 1917 en 1918; Handboek boewat stabelan berkoeda.
Fatsal I I — I I I — I V — V (uitgave 1919); Aanwijzing omtrent
de inrichting van het snelvuurgeschut der vesting-artillerie;
Handboek voor de vesting-artillerie, hoofdstuk I—V (uitgave 1919); Handboek voor den tèchnischen dienst van de
radiotelegraaf-afdeeling van het korps genietroepen van het
Nederlandsch-Indische leger. Deel I V met atlas; Reglement
voor den optischen seindienst; Geneeskundige handleiding
ten gebruike bij de kaderscholen (herdruk 1919), zoomede
eene Maleische vertaling daarvan (gewijzigde herdruk 1919);
Regeling van de veldpost in tijd van oorlog; Modellen behoorende bij de regelen voor het beheer van het materieel hij
het departement v«n oorlog (herdruk 1919); Tarief van herstellingen aan kleeding en uitrusting, enz. (herdruk 1919);
Overzicht der hoeveelheden fournituren, kazerneering, stalbehoeften, enz., welke in gebruik mogen worden verstrekt
(herdruk 1919); Excercitiereglement der cavalerie, tweede
deel; Grondslag voor opleiding en oefening der cavalerie:
Voorschrift paardentuig en bepakking der cavalerie (gewijzigde herdruk 1919); Voorschrift op het rijden en afrivhten van do paarden der cavalerie, Iste en 2de gedeelte; Soerat
peratoeran atas pakaian koeda dan moeatan bagi cavalerie
(gewijzigde herdruk 1919); Overzicht der reglementen,
dienstvoorschriften, tarieven en verschillende militaire boekwerken; Voorschriften omtrent het gebruik van afkortingen ;
Over militaire opvoeding.
Belooningen en straffen. Een overzicht van de aan
militairen der landmacht in 1919 toegekende eerbelooningen
wegens aan den lande bewezen bijzondere diensten, ter MÜce
of ter gelegenheid van krijgsverriebtingen in NederlandachIndië is opgenomen in tabei 14 van bijlage B.
Het aantal militairen beneden den rang van officier, dat
in 1919 aanspraak kreeg op de gouden, zilveren en bronzen
medaille en op den zilveren gesp voor langdurigen trouwen
dienst, beliep 4123, tegen 3268 in 1918.
In 1919 werden voor de eerste maal door militairen van
de op Java aanwezige korpsen en detachementen vaardigheidsproeven afgelegd. Aan de eisenen van de lichte proef
— welke verplicht was voor 264 officieren en onderluitenanf <
en 15 015 militairen beneden den rang van onderluitenant —
werd voldaan door 153 officieren en onderluitenants en 4854
militairen beneden den rang van onderluitenant. Niet verplicht was de proef voor 198 officieren en onderluitenants en
4873 militairen beneden den rang van onderluitenant, van
wie er onderscheidenlijk 18 en 140 aan de eischen voldeden.
Aan de zware proef werd deelgenomen door 15 officieren en
242 militairen beneden den rang van onderluitenant, van wie
er respectievelijk 9 en 44 aan de eischen voldeden en voor
eene belooning in aanmerking kwamen.
Tabel 15 van bijlage' B bevat eene numerieke opgave r>etreffende eenige klassen van gestraften of om niet-eervolle
redenen uit het leger of tijdelijk uit het korps afgevoerden.
terwijl tabel 16 een overzicht geeft van de in 1919 wegens
dronkenschap aan Europeesche militairen opgelegde straffen
waaruit blijkt, dat van de 6990 Europeesche militairen er
zich 697 nu en dan aan misbruik van sterkeu drank schuldig
maakten en daarvoor in 929 gevallen werden gestraft Tn
1918 bedroegen deze getallen 7416, 793 en 941.
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KOLONIAAL VERSLAP J O * 0 .
Hoofdstuk D.

141

lijk en stoffelijk welzijn van den soldaat. Het aantal
zalen tot ontspanning voor Europeesche onderofficieren is
met 7 uitgebreid, zoodat thans 25 van zulke gelegenheden in
gebruik zijn. H e t aantal ontspanningslokalen voor Europeeache mindere militairen bedroeg op uit. 1919 84; ook oor
de niet-Europeesche militairen worden dergelijke inrichtingen tot stand gebracht.
Ook gedurende 1919 bleef de gelegenheid opengesteld om
tot sehoen- en kleermaker bij de korpsen te worden opgeleid.
De aan de kooksehool te Tjimahi bestaande gelegenheid
om aich voor kok te bekwamen, werd tot militairen van alle
landaarden uitgebreid.
De verantwoording over het beheer der 85 militaire

§ 8.
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sociëteiten wees een voordeelig saldo van rond f 88 800; de
waarde van gebouwen meubilair en bibliotheken werd einde
1919 geschat op f 779 000. Ook voor 1920 werd 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 Cliristelijken militairen
bond voor Oost- en West-Indië te Weltevreden, MeesterCornelis, Buitenzorg en Tjimahi; van het Leger des Heils te
Weltevreden, Bandoeng, Soerakarta, Djokjakarta, Ambarawa, Soerabaja en Maiang; van den Katholieken Socialen
Bond te Weltevreden, zoomede aan dergelijke instellingen te
Bandoeng, Tjimahi, Ambarawa, Salatiga, Magelang, Soerakarta, Soerabaja en Maiang.

VERDEDIGINGSWERKEN.

Met het beramen van maatregelen in het belang van de verdediging werd voortgegaan; de aanleg van nieuwe wegen
kwam gereed.
§ 3.

TOPOGRAFISCHE DIENST.

De triangulatiebrigade verrichtte hare werkzaamheden ter
Sumatra's Oostkust, in Tapanoeli, Djambi. Banka, Celebes
en onderhoorigheden, benevens op de Kleine Soenda-eilan len
en op Amboina. De metingen op Java werden, behalve door
de opnemingsbrigades, in hoofdzaak verricht door de opleidingsbrigade, welker arbeidsveld zich, na de residentie
Madioen, voornamelijk tot de Vor.tenlanden bepaalde. De
op Java gedane gewone metingen waren grootendeels een e
voortzetting van die van het vorig verslagjaar. De schetskaart van de Vorstenlanden kwam gereed, terwijl, ten behoeve van de defensie, metingen werden verricht op het
eiland Noesa Kambangan.
De kaarteering van Java had plaats op de schalen
1 : 25 000 en 1 : 50 000. I n totaal werd in het afgeloopen
jaar in kaart gebracht 5520,15 K.M. 2
De opnemingswerkzaamheden in de buitengewesten wer§ 4.

KRIJGSVERRICnTINGEN.

Gedurende liet jaar 1919 hadden krijgsverrichtingen plaats
of was gewapende tusschenkomst noodig in de gewesten
Westerafdeeling van Borneo, Celebes, Menado^ Amboina en
Ternate.
AAHVULLIKO.

den op de gewone wijze voortgezet. De kaarteering had
plaats op de schalen 1 : 50 000, 1 : 100 000 en 1 : 200 000,
terwijl in bet gewest Atjeh en onderhoorigheden op schalen
van 1 : 40 000 en 1 : 80 000 werd opgenomen. In totaal werden in de buitengewesten in het afgeloopen jaar in kaarti
gebracht 10 239 K.M. 2
Landrentemetingen werden verricht door de vier landreateopuemirgsbrigades op Java, Bali en Lombok en Borneo. I n
totaal werd in het afgeloopen jaar opgeleverd 80 634 bouws
desagrond, waarvan + 88 % landreateplichtig is.
Door de 1ste landrente-opneming'sbrigade werden bovendien bestuursmetingen verricht in door het Gouvernement
teruggekochte particuliere landen, in 't geheel + 2 0 ( 0 0
bouws bedragende.
Verder hadden door verkenners vluchtige metingen plaats
op Ceram, Flores en Nieuw-Guinea.

Aangezien de gebeurtenissen reeds zijn beschreven in
hoofdstuk C, kan hier met eenige algemeene opgaven njpe.aa
de geleden verliezen, de plaats gehad hebbende aanvullingen,
enz. worden volstaan.
VERLIEZEN AAK OMZg ZIJEB.

Gesneuveld.

VlRL-BZJH AAK DE -IJD»
DER TEOEKPARTU.

Gewond.

O E W E 6 T.
a a

iw l_

I

e_
Atjeh en onderhoorigheden
Palembang
Djambi
Westerafd. van Borneo. .
Zuider- en Oosterafd. van
Borneo
Celebes en Menado . . .
Amboina
Ternate
Timor en onderhoorigheden
*)

Gearresteerd wegens

46
17

H

I

I
o

I

301 119 508 974
25

52 191 285

27

68 147 250

17
25

25
83

62 125 229
307
73

16

17

10

48

554

126

4

2
1230 *)

10 167 210
2 166 226

1
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politie-overtreding-misdrijf.

Voorte werden verschillende hoeveelheden vuurwapenen buit gemaakt.
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KORPSEN NIET RECHTSTREEKS TOT H E T LEGER

Voor de numerieke opgaven aangevende den toestand op
einde 1919 betreffende de schutterijen en de overige in deze
paragraaf bedoelde op militairen voet ingerichte korpsen, zij
verwezen naar tabel 17 van bijlage B.
De schutterijen te Batavia. Semarang en Soerabaja zijn
einde J u n i 1920 opgeheven,
Aan de gehouden legerschietwedstrijdeu werd door een

| 6.
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REHOORENDE.

2-tal korpsen barisan deelgenomen. Voor wijzigingen in de
reglementen voor de korpsen barisan van Madoera en het
legioen van Mangkoe Negara zie men Bijbl. Ind. St.
n°. 9320.
De erkenning van de vereeniging „Vrijwilligerskorps
Sumatra's Oostkust" is in het verslagjaar ingetrokken.

KONINKLIJK KOLOMAAL MILITAIR 1NVALIDENHUIS (OP BRONBEEK).

I n den loop van 1919 zijn in het invalidenhuis opgenomen
43 oud-militairen uit Oost-Indië en zijn uit de sterkte afgevoerd 43 man (11 wegens overlijden, 31 die op verzoek of
andere reden en 1 die wegens wangedrag ontslagen zijn).
Dientengevolge telde het gesticht op uit. 1919 238 verpleegden (71 gegradueerden en 167 minderen), tegen 238 (64
gegradueerden en 174 minderen) in 1918.
Gerekend over het gebeele jaar. huisvestte het gesticht in
1919 gemiddeld 238 man per dag. In de ziekeninrichting
waren bij het einde van elk kwartaal van 1919 in verpleging
achtereenvolgens 27, 22. 22 en 23 man.

Met de vervulling van verschillende betrekkingen waren
op uit. 1919 belast 20 verpleegden, onder wie 7 gegradueerden.
De uitgaven voor het invalidenhuis, in 1918 bedraden,
hebbende f 159 334 of — na aftrekking van de ten bate van
het gesticht ingehouden gagementen en pensioenen (ad
f 42 466) — f 116 868, bedroegen in 1919, volgens voorloopige opgaven, f 162 421 of — na aftrekking als voren (in
1919 is aan gagementen en pensioenen ingehouden f 47 444)
— f 114 977.

E.
ZEEMACHT.
Bij K. B. 21 Febr. 1920 n°. 16 is de vjce-admiiaal J. A. M.
BRON eervol ontheven van de betrekking van commandant
der zeemacht en hoofd van het departement der marine in
Nederlandsch-Indië en is tot deze betrekking benoemd de
schout-bij-nacht W. J . G. TTMHGROVK, die het bevel op 30
Juni 1920 aanvaard heeft.

8 1.

Bij Ord. van 11 Sept. 1919 (Ind. St. n°. 618) kwam een*
wijziging tot stand van de voor maritieme kringen geldende
bepalingen (zie K. V. 1919, kol. 97/8).

KONINKLIJKE MARINE.

Personeel. De gemiddelde sterkte over 1919 van het personeél der zeemacht bedroeg 257 officieren, 1624 Europeesche
en 1430 inlandsche onderofficieren en manschappen; in het
geheel derhalve 3311 koppen, tegen 3628 in 1918. Hoeveel
manschappen bij het einde van 1918 en 1919 waren ingeschreven 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. tabel I I . Tevens doet deze tabel
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 t6
Soerabaja en had voorts plaats bij de kweekschool voor inlandsche schepelingen te Makasser. Bij deze school werden
123 en bij de marinekazerne 20 inlanders aangenomen. Deze
laatsten zijn bestemd om hunne opleiding bij de kweekschool
te ontvangen.
De aanneming leverde geen moeilijkheden op. Zooals blijkt
uit bijlage C, tabel 3, is het aantal inlandsche schepelingen
in 1919 met 21 koppen verminderd.
W a t de algemeene gezondheidstoestand betreft, kan het

volgende worden medegedeeld. Influenza kwam nog slechts
sporadisch voor. De sterfte aan malaria week slechts weinig
af van die in het voorafgegane j a a r ; het aantal primaire gevallen was bij de Europeanen iets geringer, bij de inlanders
iets grooter. De gunstige keer, die deze ziekte in de laatste
jaren genomen heeft, moet waarschijnlijk op rekening gesteld worden van de met goed gevolg aangewende muskieten.
bestrijding. Het aantal primaire venerische infecties vertoonde eene niet onbelangrijke stijging, voornamelijk wat
syphilis betreft; in het bijzonder werd eene sterke toeneming
van het aantal nieuwe syphilisgevallen bij de inlanders waargenomen, welke vermeerdering nagenoeg geheel voor rekening van Soerabaja komt. Met het treffen van voorbehoe»
dende maatregelen werd ook in 1919 krachtig voortgegaan.
Beri-beri kwam slechts in geringe mate voor aan boord
van de opnemingsvaartuigen of bij pas aangenomen inlanders. Het aantal sterfgevallen bedroeg voor Europeanen 7,
voor inlanders 13; dat der afgekeurden voor Europeanen 78,
voor inlanders 19.
De bij Ord. van 24 J u n i 1919 (Ind.. St. n°. 297) vastgestelde nieuwe regeling van het korps inlandsche schepelingen bij de Koninklijke Marine onderging wijziging bij Ord.
van 15 Sept. 1919 (Ind. St. n°. 626). I n verband met die
regeling is de Ord. in I n d . St. 1918 n°. 543 — eie K. V. 1919.
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kol. 97 — gewijzigd bij Ord. van 22 Oct. 1919 ( I n d . St.

n°. 716)

Het in I n d . St. 1914 n°. 415 opgenomen scheepvoeding'reglement is op enkele punten gewijzigd bij Gouv. Bt. 27
Oct. 1919 n°. 20 (Ind. St. n°. 721).
Het in E?. 13. 15 Sept. 1909 n°. 42 (Ind. St. 1910
n°. 77), houdende vaststelling van de gewijzigde samenstelling
em sterkte der sdieepsniacht voor Nederlandsch-Indië, met
betrekking tot de minimum tonnenmaat der oorlogsschepen
bepaalde, ig bij K. B. 7 Juli 1919 n°. 55 ( I n d . St. n°. 731)
tijdelijk buiten werking gesteld.
Materieel. Het Nederlandsch eskader bestond in den
aanvang van het verslagjaar uit de pantserschepen Hertog
Hendrik, Koningin Regentes en De Ruyter en de torpedobootjagors Wolf, Fret, Lynx, Jakhals, Vos en Panter. Dei
Koningin Regentes en de De Ruyter vertrokken onderscheidenlijk in J u n i en begin October naar Nederland, terwijl de
Tromp kort na aankomst in Indië (26 J u l i ) aan het eskader
werd toegevoegd. Van de torpedobootjagers werden de Wolf,
Fret, Lynx en Vos achtereenvolgens 3 Mei, 9 Augustus en
1 December 1919 en 1 Januari 1920 uit dienst gesteld. De
Bulhond werd 1 December 1919 en de Hermelijn 1 Januari
d. a. v. in d e vaart gebracht. Aan het einde van het verslagjaar was het Nederlandsch eskader samengesteld uit de pantoerschepen Tromp (vlaggeschip) en Hertog Hendrik en de torpedobootjagers Bulhond, Jakhals, Hermelijn en Panter. Van
ile Indische militaire marine waren in den aanvang van
het verslagjaar in dienst de flottieljevaartuigen Siboga en
Serdang (mijnenleggers), Mataram en Koetei, de opnemingsvaartuigeii Tydeman, Van Gogh en Van Doorn, de onderzeebcot KI en 4 torpedobooten. De tot mijnenlegger verbouwde
sleepboot Hercules deed van 8 Mei 1919 tot 17 Januari 1920
dienst. Het aantal varende torpedobooten werd in den loop
van het jaar teruggebracht tot twee *)• Op het eind van het
1) Bij Gouv. Bt. 12 Maart 1920 n°. 53 werd de openbare verkoop bevolen
van do torpedoboot Cerberut.

verslagjaar waren in dienst de flottieljevaartuigen Siboga
en Serdang (mijnenlep-gers), Mataram en Koetei. de opnemingsvaartuigen Tydemnn, Van Gogh en Van JJoorn, de
onderzeeboot KI en twee torpedobooten. Als munitieschepen
bleven te Soerabaja het voormalig pantserschip Prins Hendrik der Nederlanden
en ' t voormalig flottieljevaartuig
Makasser.
Opgaven betreffende de bedrijfskosten der schepen en van
enkele maritieme inrichtingen aan den wal gedurende het
jaar 1919 treft men aan in tabel 4 van bijlage C.
Steenkolen. Gedurende het tijdvak 1 April 1919—
1 April 1920 werden de opslagplaatsen wederom geregeld
aangevuld met steenkool in eigen beheer gewonnen, terwijl
bovendien eene hoeveelheid Borneo-kolen werd aangekocht.
Van de Nederlandsch-Indische Steenkool-handelniaatschappij werd eene hoeveelheid van 200 ton Cardiff-kolen overgenomen.
Door de schepen van het Nederlandsch eskader werden
voor den gewonen dienst uitsluitend Boekit Asem-kolen (uit
Palembang) gebruikt. De met briketten, vervaardigd van een
mengsel Hongay lumps (Chineesehe kolen en Boekit Asemkolen). genomen proeven hadden bevredigende uitkomsten. De
briketten zullen echter uitsluitend worden vervaardigd van
Bookit Asem-kolen, zoodra de van Sawahloento naatr
Tandjoengpriok over te brengen brikettenfabriok in bedrijf
is gesteld. De Poelau Laoet-kolen zullen niet meer voor de
marine worden aangeschaft dan in uoodzakelijke gevallen.
Vloeibare brandstof (olie). Door de Dordtsche Petroleummaatschappij werden op den voet van de met haar gesloten
overeenkomsten residu en brandstof voor Dieselmotoren
(solar-olie) geleverd. Met de vervanging van andere nog in
gebruik zijnde buitenlandsche oliesoorten door inheemsche
worden proeven genomen.

§ 2. GOüYERNEMEN'iS MARINE.
Personeel. I n 1919 zijn 284 schepelingen aangenomen, gouvernementsmarine uit 23 schepen. Hiervan waren er 12,
terwijl 575 schepelingen hun dienstverband verlengden.
benevens het tijdelijk bij de gouvernementsmarine dienstOp het einde van 1919 bedroeg de aanwezige sterkte aan
doende opnemingsvaartuig Sumbawa, bestemd voor de staambtenaren en beambten 157 man (25 gezaghebbers, 60 offi- tionsdiensten, 3 voor algemeene diensten, 3 tot tegengang
cicren, 70 werktuigkundigen en 2 leerling-werktuiglup- van den opiumsluikhandel op zee, 1 voor kabelwerk en 1 voor
digen), ongerekend één gezaghebber en een eerste-machinist, zeevisscherijonderzoek, terwijl 3 in reserve waren.
eerstgenoemde tijdelijk geplaatst bij het hoofdkantoor van
Bij de gewestelijke vaartuigen werden in dienst gesteld
scheepvaart en laatstgenoemde bij den aanbouw en de her- 15 motorbooten, namelijk 2 te Tandjoengpriok, 1 te Moearostelling van gewestelijke en andere handelsvaartuigen, doch boengo (Djambi), 3 te Soerabaja, 1 te Pangoeroean (Tapamet inbegrip van 17 ambtenaren, die buiten de sterkte van noeli), 3 op de Mamberamo-rivier (Nieuw-Guinea), 1 te
hun korps gevoerd, dienst deden aan boord van de schepen Balige (Tapanoeli), 1 te Poerwakarta (Batavia) en 1 ie
der bebakeuing en kustverlichting en bij de uitdieping van Malili (Celebes, en onderboorigheden), zoomede 2 onderhet westervaarwater naar Soerabaja.
M-heidonlijk to Sedanau en Terampah (Riouw en onderhooiïgUit Nederland werden uitgezonden 1 leerling-machinist lieden), ter vervanging van aldaar aanwezige motorbooten;
verder 3 stoomvaartuigen, namelijk Moesi te Toboali (Banka
en 22 derde-officieren.
De vloot was einde December 1919 bemand met 779 min- en onderboorigheden), Sri Landak te Sambas (Westerafdeeiing van Borneo) en Klazina, ter vervanging van bet stcbmdere schepelingen.
Nadere opgaven nopens de gevorderde diensten en de aan- vnartnig Boekat, te Pontianak; laatstgenoemd vaartuig verwezige bemanning van de stoomschepen der gouvernements- ving te Tandjoengpinang (Riouw en ondorhoorigheden') bet
stoomvaartuig Stella, dat Ternate als station kreeg. Het gem a n n e vindt men in bijlage D.
Bij K. B . 4 April 1919 n°. 15 (Ind. St. n°. 605) is eene westelijk vaartuig Najade te Soemenep (Madoera) werd uit
wijziging gebracht in K. B . 12 Dec. 1916 n°. 51 ( I n d . St. dienst gesteld. I n aanbouw zijn 8 motorbooten, namelijk 1
1917 n°. 105), houdende machtiging tot het sluiten van over- voor de afdeeling Poelau Toedjoeh (Riouw en onderhoorigeenkomsten betreffende de opleiding van personeel voor de heden). 2 voor politiediensten en 1 voor de douane te Soerabetrekking van derden stuurman bij de gouvernementsmarine, baja, 1 voor politiediensten te Grisee (Soerabaja), 1 voor
met gelijktijdige intrekking van K. B . 15 Oct. 1909 n°. 36 Tjilatjap (Banjoemas), 1 voor Sekadau (Westerafdeeling
van Borneo), 1 voor Indragiri (Riouw en onderhoorigheden),
(vgl. K. V. 1917. kol. 61).
Bij Gouv. Bt. 16 Maart 1920 n°. 14 ( I n d . St. n°. 159) zijn zoomede 2 motorloggers, waarvan 1 voor de residentie Menieuwe bijzondere voorwaarden' voor benoembaarheid van nado en 1 voor Merauke bestemd i s ; 1 hekwieler ter vervanambtenaren en beambten bij de gouvernementsmarine vast- ging van het stoomvaartuig Pruys van der Hoeven en 8
stoomvaartuigen, waarvan 6 voor reserve. 1 voor Sambo en
gesteld.
De staat der bezoldigingen van de ambtenaren en be- 1 voor den opiumdienst in de residentie Amboina.
ambten der gouvernementsmarine is aangevuld bij Gouv.
Op eind Maart 1920 waren in dienst 81 motor- en 45 stoomBt. 31 Oct. 1919 n°. 15 ( I n d . St. n°. 733).
vaartuigen.
Materieel.

Op einde Maart

1920 bestond de vloot der

Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlogen.

1920—1921.

5

Ned.-Indië.

19
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§ 3. MARINE-ETABLISSEMENT.
De staat, aangevende de samenstelling en bezoldiging van
het personeel van het etablissement, onderging nadere wijziging bij Gouv. Btn. 11 Juli 1919 n°. 69 (Ind. St. n°. 385),
12 Aug. 1919 n°. 44 (Ind. St. n°. 502) en 30 Maart 1920
n°. 33a (Ind. St. n°. 261).

8 4.

SCHEEPVAART.

De scheepvaartbeweging in 1919, in vergelijking met die
in 1918 en 1917, 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 stoomen zeilschepen.
1918. i)

1917.1)

1919.1)

HAVENS.

Batavia (Tandjoongpriok).
Soerabaja
Somarang
Tjüatjap
Padang (Emmahaven) . .
Pangkalanbrandan. . . .
Poeloo Sembilang . . . .
Bolawan Deli
Palombang
Bandjermasin
Balikpapan
Samarinda
Makasser
Menado
Ternate
Soemonep
Singaradja
Sabang
Sambo
Pontianak

Aan-

In-

Aan-

In-

Aan-

In-

tal.

houd.

tal.

houd.

Ui.

houd.

1720
1846
941
196
642
1542
1889
1313
515
651
845
626
632
163
76
1078
249
655
6593
742

6785
6074
5134
540
1637
97
663
1301
784
788
1870
548
2315
634
224
619
826
1950
2861
270

1669
1771
905
164
560
1300
1599
1147
609
425
758
525
062
165
72
924
231
520
7014
690

5994
5632
4 696
300
1637
57
480
1160
891
554
1908
456
1400
644
173
626
701
1159
3065
233

1913
1989
1103
236
567
1554
1620
1212
647
451
961
531
638
177
75
1050
236
609
6 754
656

8C40
7781
6621
692
2345
71
498
1710
1079
554
2297
460
2435
647
155
564
772
2476
3216
316

De aard van de scheepvaartbeweging in 1919 wordt voor
de voornaamste havens aangegeven in de onderstaande tabel.
Aangekomen

HAVENS.

stoomschepen.

Batavia (Tandjoengpriok)
Soerabaja
Semarang
Tjüatjap
Padang (Emmahaven). .
Pangkalanbrandan . . .
Poeloo Sombilang . . .
Belawan Deli . . . . .
Palembang
Bandjermasin
Balikpapan
Samarinda
Makassor
Menado
Tornato
Soomenep
Singaradja
Sabang
Sambo
Pontianak

zoüschopen van zeilvaartuigen van
800 M». netto in- minder dan 300JP.
houd en daarboven.
netto inhoud.

Nettoinhoud
(in MJ.)

Aan-

tal.
1890
1969
1099
229
564
1527
1580
1196
580
434
957
529
637
177
75
1050
236
605
6132
606

8569087
7 761188
6604144
672404
2336 937
58120
478410
1731322
950335
540960
2283695
458205
2 480549
040 635
154 577
503 549
771735
2470922
2859916
315 Göl

23
20
4
7
3
27
40
16
67
17
4

Aan-

tal.

4
622

Nettoinhoud
(in 1P.)

Aantal.

Nettoinhoud
(in M3.)

71351
19714
17 025
19 291
8049
12793
19120
8514
128741
13417
13312
1593
4834

29
7808
1293

1857
171729
49342

1285
1761
1233
1313
411
962
330
144
3 490
214
10
2632
816
38
4275
691

80599
149074
113394
126082
18171
30 603
22 009
12278
64 595
2 560
172
43891
17 744
4 891
489 712
84 202

5 550
355806

Voor verdere bijzonderheden betreffende het etablissement
woi*dt verwezen naar het jaarverslag dier inrichting.

1) In verband met de nieuwe voorechriften voor de samenstelling van de
scheepvaartstatistiek (zie Bijbl. Ind. St. n°. 7853) zijn alleen zeilvaartuigen
van 300 M3. en daarboven opgegeven.

Eene opgaaf van de in 1919 in de wateren van den Nederlandsch-Indischen archipel verongelukte vaartuigen treft men
aan in bijlage E.
Bij Gouv. Bt. 4 Juli 1919 n \ 81 (Ind. St. n°. 354) zijn
bij den dienst der scheepvaart drie werktuigkundigen in
dienst gesteld, tegen evenredige vermindering van het aantal eerste-werktuigkundigen bij de gouvernementsmarine.
Voorts is bij Gouv. Bt. 29 J u l i 1919 n°. 14 bij dien dienst
op tijdelijken voet een inspecteur (onderhoofd) aangesteld.
Bij wijze van tijdelijken maatregel is bij Gouv. Bt. 20
Jan. 1920 n°. 7, gerekend van 1 Januari 1920, een leergang ingesteld voor de opleiding van officieren en werktuigkundigen der gouvernementsmarine tot radio-telegrafist aan boord
van de schepen^ behoorende tot den dienst van scheepvaart.
Het reglement voor de examens ter verkrijging van diploma's van stuurman, machinist en machinedrijver aan boord
van koopvaardijschepen onderging nadere wijzigingen bij
Gouv. Btn. 30 Sept. 1919 n°. 29 (Ind. St. n°. 676) en 17 Nov.
1919 n°. 31 (Ind. St. n°. 755).

• Bebakening, kustvcrlicliting en loodswezen. De bebakeningsstoomers Hoofdinspecteur
Zeeman en Pharus, het
motorbebakeningsvaartuig Castor en het inspectievaartuig
Orion deden onafgebroken dienst.
De kustlichtinstallatie onderging in het verslagjaar
de volgende wijzigingen; Het roode en witte licht van de
acetyleenbakens in de Barito-geul werd gedoofd; de beide
vaste lichten der binnenste lichtbakens in de Deli-geul werden gewijzigd in schitterlichten ; de lichtboei V en D tér reede
Indramajoe werd opgenomen; in straat Laoet werd een
zwarte lantaarnboei met rood vast licht gelegd; op de zuidpunt van het eiland Groot-Soewangi in straat Laoet werd een
rood vast geleidelicht ontstoken.
Voorts werden roode vaste lichten ontstoken te Aemere,
Larantoeka (Flores), Kalabahi (Alor) en Setagen (Poelau
Laoet). Op laatstgenoemde plaats werd nog een wit
vast licht in gebruik gesteld. Het roode vaste licht
op den kop van den landingspier te Bagan Si Api
Api werd gewijzigd in een wit vast lioht. De oude
opstand van het licht Groot Lae Lae werd vervangen door
een nieuwen. Het lichtschip voor do Barito-geul is door
aanvaring gezonken en sedert door een ander vervangen. De
lichten in het vaarwater naar Poeloe Tello werden weder ontstoken. Het licht van de lichtboei V en D, benoorden
Oedjoeng Pangkah. werd gewijzigd in een rood schitterliiiit.
Nabij het douanehuisje op den rechteroeverhoek van de
Soengei Silau (Asahan) werd een rood vast licht ontstoken.
Op 15 Maart 1920 lagen te water; 394 tonnen, 232 ijzeren
bakens, 59 houten bakens, 28 steenen bakens, 15 lichtbakens
met gas, 41 dito met acetyleen, 62 lichtboeien met gas, 5
dito met acetyleen, 25 lantaarnboeien, 8 loodslichtschepen
en 3 lichtschepen.
Aan loodsgelden werden in de 3 laatste jaren ontvangen:
Tandjoengpriok (Batavia)
Soerabaja (Grisee)
Tjüatjap
Emmahaven (Padang)
Aroe-baai en Babalan-geul
Koetei-rivier
Balikpapan
Palembang
Makasser
Sambo
Tarakan

.

f

|

v

68 603
416 702
174X78
32 560
51 510
29116
63467
58178
21483
32)300
—

f

64105
425 612
12468
32110
34 956
24986
64 779
64733
19252
34 708
2108

£

75 843
335 825
26 360
47 620
38 361
26454
79 348
78 661
23870
35 492
34 712

KOLONIAAL VERSLAG 1 9 2 0 .
149

Hoofdstuk E.

Het personeel van den loodsdienst te Soerabaja is nader uitgebreid bij Gouv. Bt. 7 Juli 1919 n°. 65 (Ind. St. n°. 369).
De voeding der mindere schepelingen aan boord der loodsstationschepen is nader geregeld bij Gouv. Bt. 9 J u l i 1919
n°. 12 (Ind. St. n°. 371).
De regeling 1 voor de verdeeling onder de daarop aanspraak
hebbenden van het gedeelte der loodsgelden, bestemd voor
belooning en aanmoediging van het personeel bij het lcodswezen (Ind. St. 1906 n°. 229), is nader gewijzigd bij Gouv.
Bt. 14 Febr. 1920 n°. 52 (Ind. St. n°. 81).
Het reglement voor den loodsdienst van Balikpapan en de
Koetei-rivier is vervangen door afzonderlijke reglementen
voor Balikpapan en de Koetei-rivier (Ind. St. 1920 n°. 95).
I n verband hiermede zijn bij Gouv. Bt. 20 Febr. 1920 n°. 33
(Ind. St. n°. 96) nadere regelen getroffen ten aanzien van
de samenstelling van het personeel van die diensten.
Havendiensten. De lijst van begrenzingen van reeden
(Ind. St. 1898 n°. 240) is nader aangevuld en gewijzigd (zie
Ind. St. 1919 nos. 479 en 614).
Het algemeen politie-reglement voor reeden in Nederlandsch-Indië is nader aangevuld bij Ord. van 25 Febr. 1920
(Ind. St. n°. 106).
Aan bakengeld werd in 1919 ontvangen op Java en Madocra f GG1 727 en in de buitengewesiten f 521508, tegen
f 305 539 en f 181 889 in 1918 aan haven- en ankeragegelden.
De lijst van havens waar geen bakengeld geheven wordt
(Ind. St. 1918 n°. 329, juncto 1919 n°. 54), is gewijzigd bij
Gouv. Bt. 3 Maart 1920 n°. 58 (Ind. St. n°. 121).
I n verband met de tijdsomstandigheden is bij Ord. van 15
Mei 1919 (Ind. St. n°. 232) het reglement op de heffing van
havengeld te Indramajoe tijdelijk buiten werking gesteld.
Een reglement op de heffing van havengeld te Soerabaja
is vastgesteld bij Ord. van 7 J a n . 1920 (Ind. St. n°. 6).
Hydrographische dienst. Het opnemingsvaartuig Van
Gogh vervolgde de opneming ter Westkust van Sumatra en
breidde deze uit tot Straat Soenda. Een wetenschappelijk
onderzoek werd ingesteld naar het Krakatau-bekken, waaraan de geoloog Dr. ESCHER deelnam. Verder werden tijdens
het verslagjaar heropnemingen gedaan van het vaarwater
naar Benoa (oostkust van Bali) en van de reede van Semarang. Gedurende de maanden October en November vertoefde het schip voor herstelling te Soerabaja. De gezondheidstoéstand aan boord was over het algemeen gunstig.
Het opnemingsvaartuig Van Doom hervatte de in 1914 gestaakte opneming ter oostkust van Halmahera. Ook werden
de opnemingen van de Tijger-eilanden en van de overige
eilanden tusschen Celebes en Flores voortgezet en tijdens
het verslagjaar geëindigd. Een onderzoek werd ingesteld
naar de aanwezigheid van het Emperor- of China-rif en van
het Nieuwerkerk-rif, beide bezuiden de Toekang Besi-groep.
Ook werd het Leeuwarden-rif ter noordoostkust van Ceram
bepaald en opgenomen. Gedurende de tweede helft van
J a n u a r i en de maanden Februari en Maart vertoefde bet
schip ter herstelling te Soerabaja. De gezondheidstoestand
aan boord was gunstig. Het opnemingsvaartuig
Tydeman
herzag de opnemingen der Belawan-, Deli- en Asahan-rivier,
benevens die van de vaarwaters nabij het eiland Roepat,
ter oostkust van Sumatra; verder werden herzien de opnemingen der Paloh-rivier en van de mondingen der Pawau-,
Kendang Karbau- en Ketapang-rivier ter westkust van
Borneo. Nieuw opgenomen werden de Postiljon-eilanden

§ 5.

bezuiden Straat Makasser en werd een onderzoek ingesteld
naar het bestaan van het Willem I-rif eveneens bezuiden
genoemde straat. Geduremde de maanden Augustus, September, October en een deel van November was het schip
onttrokken aan de werkzaamheden ten behoeve van eene reis
van den Gouverneur-Generaal; gedurende Januari en Februari was het vaartuig in herstelling. De gezondheidstoestand aan boord was over het algemeen gunstig. Tijdens het
verslagjaar werd door de opnemingsvaartuigen gezamenlijk
slechts gedurende 24£ maand gewerkt, waaronder nog de
periodieke ververschingstijden begrepen aijn.
Omtrent de werkzaamheden in net verslagjaar hier te
lande valt het volgende te vermelden. Uitgegeven werden
de geheel nieuwe kaarten: N°. 23 Westkust Sumatra. Vaarwaters en ankerplaatsen nabij de Banjak-eilanden; n°. 119
Westkust Celebes. Doda tot Noordwachter; n°. 173 Westkust
Celebes. Kapoposang tot hoek Mandar; n". 232 Oostkust
Celebes. Tandjoeng Flesko tot Gorontalo; n°. 250 Westkust
Sumatra. Banjak-eilanden; n°. 315 Zuidoostkust Celebes.
Vaarwaters nabij Boeton en Moena (noordblad); n°. 400a
Noordkust Nieuw-Guinea. Japen tot hoek Germania; n".
401a Idem idem. Kaap Goede Hoop tot Oostpunt J a p e n ; n".
415 Idem idem. Eiland Roon. Nieuwe, veel verbeterde uitgaven verschenen yan: N°. 9 Oostkust Sumatra. Diamantpunt tot Deli-rivier; n°. 40 en 41 Riouw- en Lihgga-archipel.
Blad I en I I ; n°. 51 Oostkust Billiton; n°. 52 Straat Banka;
n°. 62 Noordkuist Celebes; n°. 63 Gaspar-straten; n°. 78
Noordkust Java. Vierde punt tot Tandjoengpriok; n°. 79
Idem idem. Tand joengpriok tot Cher ; bon; n°. 101 Oostkust
Sumatra Diamantpunt tot Asahan-rivier; n°. 102 Idem idem.
Asahaiwivier tot Singapore; n°. 109 Baaien Zuidkust J a v a ;
n°. 128 Straat Makasser, zuidblad; n°. 129 Straat Laoet;
n°. 135 Westkust Sumatra. Singkel tot Padang; n°. 141
Oostkust Celebes. Noordblad; n°. 144 Westzijde Golf van
Boni; n°. 149 Straat Kariinata; n°. 151 Baai van Amboina;
n°. 185 Oostkust Celebes. Vaarwaters en ankerplaatsen.
Blad I ; n°. 1QD Moluksche Archipel. Vaarwaters en ankerplaatsen. B l a c P l I ; n°. 194 Idem. Vaarwaters en ankerplaatsen. Blad V I ; n°. 255 Oostkust Borneo. Beraoe-rivier; n°.
257 Idem. Boeloengan-rivier. Moeara Makapansr tot Tandjoeng Selor: n°. 284 Westkust Borneo. Pontianak tot Ma j a ;
n°. 342 Noordkust Celebes. Strooinenkaap tot Kwandang-baai.
Verbeterbladen verschenen op de kaarten nos. 20, 54, 5">, 71,
96, 1.14, 134, 138, 143, 144, 145, 146, 152, 259, 279, 316, 319
en 407.
Van liet 4de deel van den ZeemansgiJs voor den OostIndischen archipel verschoen een vierde druk: van hot 5de
deel een derde druk. Verder werd een aanvullins'sldad uitgegeven op het 2de deel van dien gids en werden de bijlagen
1 er. I I voor alle deeJen vernieuwd. Ten behoeve van de
livcirographische opneming zag een „Overzicht der getijleer" het licht.
Doordat men zich weder in verbinding kon stellen met
buitenlandscho graveurs, kon een aanvang gemaakt worden
met het inhalen van den aanzienlijken achterstand in graveerwerk, welke gedurende den oorlog was ontstaat:, hetgeen
echter slechts langzaam kon geschieden, aangezien het aantal particuliere graveurs klein is en zij tevens veel werk verrichten voor andere hydrographische bureaux. De bestaande
gravures werden onderhouden en bijgewerkt, voor zoover
het geringe aantal ambtenaren-graveurs dit toeliet. Enkele
jongelieden worden voor genoemde betrekking opgeleid.

VERRICHTINGEN P E R

Gedurende de eerste maanden van het verslagjaar waren
de schepen van het Nederlandsch eskader (zie § 1 van dit
hoofdstuk) zooveel mogelijk bijeen — speciaal in de wateren
van Lombok — tot het houden van gezamenlijke oefeningen,
waaraan ook door de torpedobootjagers en torpedobooten werd
deelgenomen (zie bijlage C). I n Maart 1920 werd door de
Hertog Hendrik en Tromp in eskaderverband een reis naar
China en Japan ondernomen. I n het najaar van 1919 bege-

1BO

ZEEMACHT.

leidden een 2-tal torpedobootjagers het opnemingsvaartuig
Tydeman, aan boord waarvan de Gouverneur-Generaal een
dienstreis maakte. •
Van de schepen der Indische militaire marine werd de
Koctei voornamelijk gebruikt voor den hydrografischen
dienst, de Siboga en Serdang werden als mijnenleggers gebezigd. De Mataram bleef toegevoegd aan de kweekschool
voor inlandsche schepelingen te Makasser.
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F.
AANGELEGENHEDEN BEHOORENDE TOT DEN WERKKRING
VAN HET DEPARTEMENT VAN JUSTITIE.
8 1.

R E C H T E R L I J K E MACHT.

Bij Gouv. Bt. 4 Juli 1019 n°. 85 (Ind. St. n°. 357) is, met
wijziging van Gouv. Bt. 16 Maart 19U n°. 58 (Ind. St. n°.
277), de aanvangsbezoldiging van inlandsche rechtskundigen
opnieuw vastgesteld.
.
Bij Gouv. Bt. 23 Oct. 1919 n°. 72 (Ind. St. n°. 719), juncto
Gouv. Bt. 29 Juli 1920 n°. 57 (Ind. St. n°. 567). is eene
nieuwe bezoldigingsregeling voor inlandsche officieren \ a n

§ 2.

justitie en niet-rechtskundigo fiscaal-griffiers bij het landgerecht op Java en Madoera vastgesteld.
Voor gedeeltelijke voorzieningen met betrekking tot heb
personeel der Europeesche en inlandsche rechtbanken zij verwezen naar Ind. St. 1919 nos. 223, 358. 462, 488, 497, 547,
770, 771 en 795 en 1920 nos. 297, 526. 584 en 586.

RECHTSWEZEN IN H E T ALGEMEEN.

t
Bij Gouv. Bt. 26 Deo. 1919 n°. 29 (Ind. St. n°. 824) is eene
nadere regeling getroffen met betrekking tot het rechtsgebied van de landraden te Wonogiri en Soerakarta.
Bij Ord. van 14 Jan. 1920 (Ind. St. n°. 13) is bepaald, dat
de voorzitter van de landraden te Pcnorogo en Madioen zal
zijn gevestigd te Madioen.
Bij Gouv. Bt. 21 J u n i 1920 n°. 65 (Ind. St, n°. 470) is
eene nadere aanwijzing gedaan van categorieën van inlandsclie ambtenaren, die ambtshalve als leden van den landraad
in het gewest Soerakarta kunnen zitting nemen.
Met het oog op de instelling van een afzonderlijk gewest
Nieuw-Guinea (Ind. St. 1919 n°. 457), is bij Ord. van 18
Maart 1920 (Ind. St. n°. 163) eene wijziging gebracht in het
reglement betreffende de samenstelling en de rechtsmacht van
den rijksraad te Ternate. Voorts zijn bij Ord. van denzelfden
datum (Ind. St. n°. 160) voorzieningen getroffen ten aanzien van de toepasselijkheid op het te vormen gewest NieuwGuinea van de thans voor de afdeelingen Noord-, en Westen Zuid-Nieuw-Guinea als onderdeelen van de gewesten
Ternate en Amboina geldende regelingen.

Reglement op de rechterlijke organisatie. Bij K. B. 24
Mei 1919 n°. 43 (Ind'. St. n°. 515) is dit reglement aangevuld
in dier voege, dat het forum privilegiatum ook geldt voorl
de leden van den Volksraad. Vcf>rts ia dat reglement nog
gewijzigd: bij K. B. 23 Aug. 1919 n°. 69 (Ind. St. n°. 690),
in dien zin, dat de toekenning van daggeld aan plaatsver .Tangende landrechters (vgl. Ind. St. 1919 n°. 730, juneto 1920
n°. 38) mogelijk gemaakt wordt; bij K. B. 21 Febr. 1920.
ii°. 70 (Ind. St. n°. 346) — in werking getreden gedeeltelijk
op 1 Juli 1920 en gedeeltelijk op 1 September 1920 (Ind.
St. nos. 508 en 590) — strekkende tot verbetering van de
bezoldiging der rechterlijke ambtenaren, tot regeling van de
toekenning van korte binnenlandsche verloven aan landreo.hters en aan fiscale griffiers bij de landgerechten en tot
uitbreiding van het hooggerechtshof met een tweeden vicepresident; bij K. B. 10 April 1920 n°. 49 (Ind. St, n a . 472),
ten einde de berechting van het misldrijf, omschreven in

art. 315 van het wetboek van strafrecht (eenvoudige beleediging), op te dragen aan den landrechter en in de buitengewesten, waar geen landrechter bescheiden is, aan den magistraat en om de bevoegdheid tot de benoeming en het
ontslag van de leden der landraden op Java en Madoera, dio
geen van landswege bezoldigd ambt bekleeden, over te dragen
aan den directeur van justitie; en bij K. B. 5 Juli 1920 n°. 82
(Ind. St. n°. 683), in dien zim, dait. den Gouverneur-Generaal
do bevoegdheid is toegekend om aan landrechters vergunning
te vcrleenen buiten hun ressort te wonen. Voorts onderging
dat reglement bij deze laatste gelegenheid nog eene wijziging
met het oog op de omstandigheid, dat de landrechters sedert
de inwerkingtreding van K'. B. 22 Juni 1917 n°. 40 (Ind. St.
n°. 575) — vgl. K. V. 1918. kol. 61/62 — niot m<\ïr geacht
woiden te behooren tot de Europeesche rechterlijke ambtenaien.
Landgerechten. Bij Gouv. Btn. 29 Oct. 1919 n°. 14 (Ind.
St. n°. 727) en 23 Aug. 1920 n°. 4 (Ind. St. n°. 617) zijn de
plaatsen aangewezen tot het houden der terechtzittingen van
de bij Ord. van 12 Mei 1919 (Ind. St. n°. 224) in het gouvernement Oostkust van Sumatra en te Makasser ingestelde landgerechtcn.
Het landgereehtreglement is bij K. B. 12 Febr. 1920 n°. 35
(Ind. St. n°. 339) in dier voege aangevuld, dat ook de hulpofficier van justitie bevoegd is1 verklaard tot de oproeping
van beklaagden en getuigen ter verschijning voor het landgerecht.
Inlandsen reglement. Bij Gouv. Bt. 11 April 1919 n°. 3
(Ind. St, n°. 179) is bepaald, dat de bij E . B. 2 i April 1913
n°. 58 (Ind. St. n°. 440) vastgestelde aanvulling van het
inlandseh reglement betreffende de afzondering van personen
lijdende aan afzichtelijke ziekten voor de gewesten Batavia,
Preanger-Regentschappen en Bantam in werking treedt op
1 Mei 1919. Eene belangrijke herziening van dat reglement,
houdende eenige op nader te bepalen tijdstip in te voeren
nieuwe regelen betreffende de voorloopige aanhouding en
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hechtenis, het huis- en papier-onderzoek, de surnmiore proceduro en de invrijheidstelling op borgtocht, is tot stand gekomen bij K. B . ' 3 Juli 1919 n". 95 (Ind. St. n°. 089). Ten
slotte is lij K. B. 10 Aug. 1919 n°. 83 (Ind. St. 1920 n°. 123)
art. 2 van het reglement gewijzigd in dier voege, dat in stede
van de hoofdcommissarissen en commissarissen van politie en
de politie-opzieners, thans meer algemeen de ambtenaren en
beambten der algemeene politie als opsporingsambtenaren
zijn aangewezen.
Tevensi is het inlandsch regiem-ent gewijzigd bij K. B.
7 J a n . 1920 n". 62 (Ind. St. n°. 286), met het doel om
vereenvoudiging te brengen in het proces-verbaal der terechtzitting in strafzaken en bij K. B. ? J a n . 1920 n°. 63 (Ind. St.
n°. 287) tot regeling van eventueele bovoegdheidsgeschillen
tusschen landgerecht en landraad in zake de kennisneming
van strafbare feiten.
Rechtswezen in de buitengewesten. De reglementen tot
regeling van het rechtswezen in de buitengewesten z-ijn gewijzigd bij Ord. van 1 Dec. 1919 (Ind. St. n'. 777), waarbij,
in'verband met K. B. 3 J u n i 1919 n°. 26 (Ind. St. n°. 603),
tot wijziging en aanvulling van de wettelijke bepalingen betreffende de bewijskracht der duimtopafdrukken, het in
die reglementen voorkomende woord ,,duimtopafdruk" overal
wordt vervangen door .,vingerafdruk" ; zoomede bij Ord. van
12 Febr. 1920 (Ind. St. n°. 70). houdende regeling in zake
gelijktijdige tenuitvoerlegging van twee of meer civiele
landraadvonnissen, gewezen tegen een zelfden schuldenaar,
bij Ord. van 30 J u n i 1920 (Ind. St. n°. 409). met het oog op
de Lij K. B. 1 Oct. 1918 n" 45 (Ind. St. 1919 n°. 10) vastgesteide nieuwe regeling' van de rechtspraak in revisie van
strafvonnissen, en hij Ord. van 19 Aug. 1920 (Ind. St.
n°. 607), in overeenstemming met K. Bn. 16 Aug. 1919
n°. 83 en 7 J a n . 1920 n°. 62 (zie) hiervóór). In. veuband
met de wijziging van het reglement op de rechterlijke
organisatie' (Ind. St. 1919 n°. 690; zie hiervóór) i s ' d e
Ord. van 12 Mei 1919 (Ind. St. n°. 224) tot wijziging van de
reglementen op het rechtswezen in de gouvernementen Oustkirst van Sumatra en Celebes en c.nclerhoorigheden nader
gewijzigd bij Ord. van 30 Oct. 1919 (Ind. St. > . 729). Nog
zijn beide genoemde reglementen gewijzigd bij Ord. van
28 Nbv. 1919 (Ind. St. n°. 770), waardoor voor de hoioi'dplaatsen Medan en Makasser ook resideutiegerechten ingesteld zijn. Het Celebes-reglement onderging verder nog
wijziging bij Ord. van 4 Sept. 1919 (Ind. St. n°. 592), met
het oog- op de herziene bestuursindeeling van dat gewest,
waarbij eene nieuwe, afdeeüng Soenggoeminasa in het leven
is geroepen, zoomede bij Ord. van 19 Aug. 1920 (Ind. S/t.
n°. 611) ter voorziening in het geval dat de voorzitter
van een landraad door overmaat van werkzaamheden
buiten staat is om zijne functie naar belmoren te veiV
vullen. In verband met deze wijziging zijn tevens bij
Ord. van denzelfden datum (Ind. St. n°. 593) nieuwe voorschriften tot uitvoering van eenige bepalingen van genoemd
reglement vastgesteld. Het Benkoelen-reglement is voorts gewijzigdbij Ord. van 19 J u l i 1919 (Ind. St. n*. 419). waardoor
de resident de bevoegdheid heeft gekregen een ambtenaar
aan te wijzen ter gedeeltelijke vervulling van de verkzaamheden van den landraad-voorzitter. Het rechtsreglement voor
de Zuider- en Oosterafdeeling van Beraeo onderging een-e
wijziging bij Ord. van 30 Juli 1920 (Ind. St. i ". 572),
in verband r.ret de tijdelijke overbrenging van de standplaat :•• van den assistent-resident van Koealakapoeas naar
Bandjermasin.
Inheemgehe r e c h t s p r a a k . Tiet nalaten van wettiglijk gevorderde heeren» of gemeentediensten is bij Ord. van 4 Juli
1919 (Ind. St. n°. 360) voor het rechtstreeks bestuurd gebied
der buitengewesten, waar de bevolking is gelaten in het genot
van hare eigen rechtspleging, strafbaar gesteld met dezelfde
straf als in arti. 52-3 van; het' wetboek van straifrecfit !;s
bedreigd.
Aangaande dé door de hoofden van gewestelijk bestuur en
verschillende zelfbesturen vastgestelde regelingen betreffende de inheemsche rechtspraak kan het volgende worden
medegedeeld:
Handelingen der Staten-Generaal.
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Bijlogen.

Djokjakarta.
Bij sultansverordening van 21 Aug. 1919 n".
13/1 (Bijksblad n°. 14) is vastgesteld eene verordening regelende de uitoefening van de rechtspraak over de personen,
vallende onder het forum privilegiatum bedoeld bij art. 2, § 1,
al. 2 van de Ord. van 7 J a n . 1903 (Ind. St. n°. 8), zooals c'ie
is gewijzigd bij Ord. van 9 Dec. 1918 (Ind. St. n° 815).
Tapanoeli. De bij residentsbesluit van 28 Juli 1909 n°. 4055
vastgestelde ,,Regeling van het formeele deel der eigen rechtspraak voor de inheemsche bevolking van de afdeeling Bataklanden der residentie Tapanoeli" is bij besluit van 20 J a n .
1919 n°. 18 nader gewijzigd, ten einde die regeling meerejn
overeenstemming te brengen met de beginselen van het
nieuwe strafwetboek.
Bij residentsbesluit van 15 April 1920 n°. 229 zijn de besluiten van 18 Sept. 1915 n°. 412 en van 30 Nov. 1917 n°. 618
gewijzigd in dier voege, dat thans vervangende voorzitters
van de kleine en groote rapats zijn aangewezen om op te
treden bij belet of ontstentenis van de voorzitters.
Iiiouw en onderhoorirjheden.
Het zelfbestuur van Indragiri heeft bij verordening van 7 Febr. 1919, goedgekeurd bij
residentsbesluit 23 April 1919 n". 108, eenige wijzigingen
gebracht in de regeling nopens de rechtspraak over de zelf1 e-i-uirsonderhoorigen van het landschan Indragiri, goedgekeurd bij residentsbesluit 18 Dec. 1915 n°. 207a.
De zelfbesturen der Koeantandistricten hebben bij verordening van 3 J a n . 1918 eene regeling vastgesteld nopens
de rechtspraak over de zelfbestuursonderhoorigen in de
Koeantandistricten, welke regeling gewijzigd is bij verordening van 10 April 1919. Beidei verordeningen zijn goedgekeurd bij de rosidenisbesluiten 21 Maart 1918 n°. 49 en
21 Mei 1919 n°. 138. I n verband hiermede zijn door den
resident bepalingen vastgesteld betreffende de bemoeienis van
het Europeesch bestuur met de rechtspraak over de onderhoorigen van de zelfbesturen der Koeantandistricten.
Celebes en onderlioori/jJieden.
In de organisatie van de
inheemsche rechtspraak in dit gewest zijn eenige veranderingen gebracht, welke bij besluit van den gouverneur 28 Aug.
1919 n°. 26/IX zijn goedgekeurd. Nog heeft bij besluit 8 Dec.
.1919 n°. 2166/11 eene kleine wijziging plaats gevonden van
de uitvoeringsbepalingen der regeling nopens de rechtspraak
over de inheemsche bevolking in de zelfbesturen de landschappen van het genoemd gewest, vastgesteld bij besluit 25
Juli 1910 n°. 5499/7.
BdJi en Lomhol;.
Voor de aanstelling van personeel, enz.
bij den raad van kerta's te Karangasem zie men Ind St.
1920 n°. 3C3.
Rechtspersoonlijkheid van vereenigiagen. In 1919 zijn
in Indie, op den voet van K. B. 28 Maart 1870 n". 2 (Ind.
St. n". 64). 178 vereenigingen als rechtspersoon erkend alle
op 5 na (zie Ind. St. 1919 nos. 129. 169. 633, 670 en 683)
aangegaan voor minder dan 30 jaren: 34 ervan, meest van
godsdienstigen of liefdadigen aard, waren door Chineezen,
39 (29 van econonusehen. 3 van liefdadigen en 1 van godsdienstigen aard en I vak- en 2 sohoolvereenigingen) door
inlanders, 2 (1 van liefdadigen en 1 van godsdienstigca
aara) door Arabieren en 1 (van liefdadigen aard) door Ben•ezeu opgericht. Rechtspersoonlijkheid werd aan 12 vereenigingen geweigerd, waaronder 9 wier statuten niet in overeonstemming waren té achten met het werkelijk karakter der
vereeniging eir 3 die moesten worden besebonwd als waurborgmantsoliappijen, in den zin van art. 10 van liet genoemde
Koninklijk besluit. Krachtens het bi| art. ' van Tv. B. 14 Mei
1913 n°. 37 (Ind. St. n°. 432) aan het K. B. 28 Maart 1870
n°. 2 (Ind. St. n°. 61) toegevoegd art. bbit werd do hoedanigheid van rechtspersoon van 2 Cbineesolie vereenigingen
inget rokken.
Coöperatieve Tereeaigineeil. In 1910 : s in Indie op den
voet van K. B. 7 April 1915 n". 29 (Ind. St. n*. 431). bewilliging verleend op de oprichting van 10 coöperatieve vcr-

eenigingen.

1920—1921.

Ned.-Indië.
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Naamlooze vennootschappen. In 1919 is in Indië bewilliging verleend op de oprichting van 593 en hier te land©
op die van 16 naanilooze vennootschappen, welke haar werkkring uitsluitend of ten deele in Nederlandsch-Indië vinden,
alle nader vermeld in bijlade F , tabel I . Van 44 der eerste en
2 der tweede groep had, op het tijdstip van afsluiting van
het overzicht (30 J u n i 1920) de voorgeschreven openbaarmaking nog niet plaats gehad. Bewilliging op de wijzigingen
in de statuten van vennootschappen is gedurende 1919 in
Nederlandsch-Indië in 149 gevallen verleend.

156

Rechtstoestand van personen. Van de in het laatste lid
van art. 109 van het Itegeeringsreglement aan de Indische
Regeering voorbehouden bevoegdheid is gedurende 1919 gebruik gemaakt door met Europeanen gelijk te stellen 495
personen, onder wie 374 inlanders (247 mannen en 127
vrouwen) en 121 Chhieezcn (Ind. St. 1919 nos. 8', 18 91,
135, 140, 211, 288, 362, 600, 619, 792 en 825). Do meesten
waren Christenen.

§ 3. BURGERLIJK RECHT, HANDELSRECHT EN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
Van het op 1 Januari 1920 (Ind. St. n°. 775) in werking
getreden K. B. 3 J u n i 1919 n°. 26 (Ind. St. n°. 603) tot
wijziging en aanvulling van de wettelijke bepalingen betreffendó de bewijskracht der duimtopafdrukken is reeds hiervóór onder § 2 melding gemaakt. Men zie ook nog dienaangaande Ind. St. 1919 n°. 776.
De regeling betreffende de waarmerking van onderhandsche akten, enz., vastgesteld bij Ord. van 17 J a n . 1916
(Ind. St. n°. 46), is bij Ord. van 24 Sept. 1919 (Ind. St.
n°. 650) aangevuld in dier voege, dat onder de tot die waarïnerking bevoegde ambtenaren ook de burgemeesters zijn
opgenomen.

Burgerlijke stand. In verband met de ontstentenis van
een ambtenaar van den burgerlijken stand te Benteng
(Djampea) (onderafd. Saleier, gouv. Celebes en onderhoorigheden) is bij Ord. van 25 Aug. 1919 (Ind. St. n°. 557) eene
regeling getroffen voor de overbrenging van de aldaar aangehouden registers naar het kantoor van den ambtenaar van
den burgerlijken stand voor die ondcrafdeeling.
Bij Gouv. Bt. 27 Nor. 1919 n°. 53 (Ind. St. n°. 768) is
bepaald, dat mede registers van don burgerlijken stand voor
de Chineezen zullen worden gehouden in de residentie Soeraka rta te Wonogiri door den aldaar bescheiden controleur bij
liet binnenlandsch bestuur.

Onteigening, huurcommissiën, enz. De ordonnantie
regelen do de schadeloosstelling voor in bezit genomen waren
is herzien bij Ordn. van 25 Sept. 1919 (Ind. St. n°. 651) en
19 J a n . 1920 (Ind. St. n°. 21).
Ter uitvoering van art. 77 van het Regeeringsreglement,
zijn bij Ord. van 31 Juli 1920 (Ind. St. n°. 571) bepalingen
vastgesteld, regelende de onteigening en het lijdelijk in
gebruik nemen van goederen ten algemeenen'nutte.
De huureommis^ie-ovdoniiantie (Ind. St. 1918 n°. 288) is
gewijz'V: en aangevuld bij de bij K. B. 12 Maart 1920 n°. 79
(Ind. St. n°. 503) bekrachtigde Ord. van 4 Nov. 1919 (Ind.
St. n°. 710). In overeenstemming hiermede zijn de uitvceringsvoorschriften (Ind. St. 1918 n°. 289) gewijzigd bij
Ord. van denzelfden datum (Ind. St. 1919 n°. 741).

Krcdietverbaml. De Ord. in Ind. St. 1909 n°. 585,
houdende aanwijzing van gewesten, waar geen kredietverband mag worden gevestigd, is nader gewijzigd en aangovuld bij Ord. van 13 Dec. 1919 (Ind. St. ii°. 799).
Andere onderwerpen. Ten aanzien van enkele andere 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 1919 verleden akten van oogstverband en behandelde
faillissementen, zoomede de in dat jaar gesloten huwelijken
tasschen personen, die aan een verschillend recht zijn onderworpen en de in 1918 gedane inschrijvingen in de Tegisters
van den burgerlijken stand.

§ 4. STRAFRECHT EN STRAFVORDERING.
Bij Gouv. Bt. 28 Aug. 1919 n°. 70 (Ind. St. n°. 573) zijn
de overheidspersonen aangewezen, aan wie de kennisgevingen
betreffende verhuizing en vestiging, bedoeld in art. 515 van
het wetboek van strafrecht, behooren te geschieden.
Bij de reeds onder § 2 genoemde K. Bn. 3 Juni 1919 n°. 26
(Ind'. St. n°. 603) en 3 Juli 1919 n°. 95 (Ind. St. n°. 6S9)
is wijziging gebracht in het reglement op de strafvordering
onderscheidenlijk met betrekking tot de bewijskracht der
duimtopafdrukken en in zake voorloopijre aanhouding en hechteuis, huis- en papieronderzoek, summiere procedure en
invrijheidstelling op borgtocht. Voorts is dat reglement gewijxigd bij het eveneens hiervóór aangehaald K. B. 16 Aug.
1919 n°. 83 ( I n d . . S t . 1920 n°. 123). waarbij de opsporimr*bevoegdlieid in strafzaken o. m. is rrejjeven aan de controleurs
voor de politie en de ambtenaren en be:tmbten der algemeeue
Tjolitie. en bij K. B. 7 J a n . 1920 n°. 62 (Ind. St. n°. 286). met
het doel om vereenvoudiging ie brengen in het proces-verbaal
der terechtzitting in strafzaken.
De in Ind. St. 1919 n°. 10 opgenomen nieuwe regeling van

de rechtspraak in revisie van strafvonnissen is op 1 Augustus 1920 in werking getreden (Ind. St. 1920 n°. 498)
Bij K. B. 8 Mei 1920 n°. 49 (Ind'. St. n°. 556) is het
wetboek van strafrecht aangevuld met eene bepaling tot strafbaarotelling van on eerlijke mededinging, terwijl in dat wetboek nog eene wijziging is gebracht bij K. B. 42 Maart 1920
n°. 78 (Ind. St. n°. 379), ten einde te voorzien in eene leemte
in de bestaande strafbepalingen tegen verspieding en daarmede samenhangende misdrijven. Voorts is art. 102 van genoemd wetboek buiten werking gesteld bij Ord. van 21 Mei
1920 (Ind. St. n°. 382), waarop sedert de Koninklijke goedkeuring is verleend.
Herziening van strafvonnissen van inlandsehe rechtbnnfcen door de raden van justitie. In 1919 zijn door de
raden van justitie te Batavia, Semaranjr. Soerabaja. Padang,
Modan en Makasser onderscheidenlijk 655. 695. 1516. 514,
737 en 520 revisiezaken behandeld: daarbij werd door die
niden onderscheidenlijk in 2. 17, 27, 10. 11 en 5 gevalbn
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gebruik gemaakt van de bevoegdheid om mondeling debat
toe te staan (zie avt. 301/c van het reglement op de sllra.fvordering in Ind. St. 1901 n c . 124).
Toezicht op bioscopen. Bij Ord. van 7 J u l i 1919 ( I n l .
St. n°. 377) zijn, met intrekking van de Ord. van 18 M a i r t
1916 (Ind. St. n°. 276), nieuwe bepalingen vastgesteld betreffende het toezicht op openbare bioscoopvertooningen. I n
aansluiting hieraan zijn bij Ord. van 4 Nov. 1919 (Ind. St.
n°. 742) voorzieningen getroffen tot tegengang van het gevaar van nadeelige invloeden van het bioscoopbezoek voor
kinderen. Ter uitvoering van deze beide ordonnantiën zijn
voorschriften uitgevaardigd bij Gouv. Bt. 5 Mei 1920 n°. 39
(Ind. St. n°. 356), juncto Gouv. Btn. 4 Aug. 1920 n°. 53 en
10 Sept. 1920 n°. 43 (Ind. St, nos. 582 en 674).
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Dactyloscopie. Bij Gouv. Bt. 30 Maart 1920 n°. 21 (Ind.
St. n°. 259) is o.a. bepaald, dat het bij de afdeeling ..dactyloscopie" van het departement van justitie werkzaam i.ersoneel het centraal kantoor voor dactyloscopie vormt, welk
kantoor eene afdeeling van dat departement blijft uitmaken.

Kwijtschelding en vermindering van straffen.

De tot

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

Veedicfstallen en rietbranden op Java en Madoera.
Voor opgaven daaromtrent zij verwezen naar bijlage F , tabel
VI en X I I I .

I 5. GEVANGENISWEZEN.
Ook in 1919 werd voortgegaan met het buiten de <?evaigenis doen verblijven van daarvoor in aanmerking komende
tot hechtenis veroordeelden. Met betrekking tot het toezicht
over de buiteu de gevangenissen te werk gestelde \ eroordeelden zijn bepalingen opgenomen in Bijbl. Ind. St.
n°. 9317.
Aon het hoofd van de strafinrichtingen te Makasser en te
Sawahloento werden directeuren geplaatst; bij 's lands gevaugenis te Cheribon werd een onderdirecteur in dienst gesteld.
Aan den gevangenisarbeid. waarvan de geldelijke uitkomsten gunstig waren, werd verdere uitbreiding gegeven door
de overneming van de houtzagerij van den dienst der pestbestrijding te Eediri en door de vestiging, in 's Lands gevangenis te Pekalongau, van eene kleine drukkerij. De opbrengst
van de rubberteelt <>p Noeia Kambangan bedroeg on het einde
van het verslagjaar ruim 10 000 K.G. (in 191S 8000 K.G.)
hevea per m a a n d : de prijzen waren zeer loonend.
De gezondheidstoestand van de gevangenen, vooral op
Noesa Kambangan, was, tengevolge van de in den aanvang
van liet verslagjaar heeisehende griep-epidemie, minder
gunstig.
De voedingvoorziening in eigen beheer bleef goed voldoen; de kosten der voeding waren belangrijk hooger tengevolge van de stijgende prijzen der levensmiddelen.
Ingevolge Gouv. Bt. 1 Nov. 1919 n°. S0 (Intl. St. n°. 736)
zal bij 's lands gevangenis te Sawahloento en de gestraftenkwartieren der Ómbilin-mijnen eene commissie van bijstand
werkzaam zijn.
Bij Gouv.' Bt. 22 Nov. 1919 n°. 28_ (Ind. S C n°. 761) is
bepaald, dat in de centrale gevangenis voor Europeanen te
Semarang, naar door den directeur van justitie vast te
stellen regelen, aan daarvoor in aanmerking komende gevangenen onderwijs in verschillende vakken zal worden gegeven.
m Bij Gouv. Bt. 24 April 1920 n°. 55 (Ind. St. n°. 323) is
eene nadere wijziging gebracht in de sterkte van het
administratief en bewakingspersoneel bij eenige strafinrichtingen op Java en de buitengewesten.

De instructie van het hoofd van het gevangeniswezen onderging aanvulling bij Gouv. Bt. 22 Nov. 1919 n°. 59 (Bijbl.
Ind. St. n°. 9349).'
Het in Ind. St. 1917 n°. 708 opgenomen gestichtenreglement
onderging wijziging en aanvulling bij Ord. van 31 Mei 1920
(Ind. St. n°.' 416).
Bij Gouv. Bt. 28 J u l i 1920 n°. 18 (Ind. St. n°. 563) zijn
de hosten voor het onderhoud van gegijzelden verhoogd.
Dwaiiftopvoeding. Voor de aanstelling van dirigeerend en
ander personeel bij het landsopvoedingsgesticht te Semarang
zie men Ind. St. 1919 n°. 556. I n den loop van 1919 weiden
343 minderjarigen, waarvan 332 jongens en 11 meisjes, ter
beschikking van de Itegeering gesteld, naar den landaard te
verdeelen in 3 Europeanen. 8 Chineezen en 332 inlanders.
Van die minderjarigen werden bij besluit van den directeur
van justitie er 39 geplaatst in de eerste of observatie-afdeeüng
van het land.icpvoedingsgesticht te Semarang, 27 in de "Witte
Eruis-kolonie te Warak bij Salatiga. 55 in de landbovwkolonie van het Leger des Heils te Kalawara (afd. MiddenCelebes, res. Menado) en 3 in gezinnen te Batavia en te
Medan, onder verantwoordelijkheid van de vereeniging ..Pro
Juventute" aldaar. Achttien pupillen ontvluchtten, terwijl
van 33 minderjarigen, die geruimen tijd in het landsopvoedingsgestieht vertoefd hadden en vatbaar bleken te zijn voor
overdracht aan particuliere zorg, er 9 geplaatst werden in de
Witte Eruis-kolonie, 10 in de landbouwkolonie te Kalawara,
13 in het tehuis van de vereeniging „Pro J u v e n t u t e " ie
Soerabaja en 1 in een gezin te Batavia, onder verantwoordelijklieid van genoemde vereeniging.
Bij Gouv. Bt. 31 Juli 1919 n°. '76 (Ind. St. n°. 470) is bij
het departement van justitie een ambtenaar met den titel
van inspecteur van het tucht, en opvoedingswezen aangesteld.
Voor de instructie van dien inspecteur zie men Bijbl. Ind. St.
n°. 9355.

§ 6. MILITAIR RECHT EN MILITAIRE RECHTSPRAAK.
De in Ind. St. 1887 n°. 102. zooals het sedert is gewijzigd,
opgenomen bepalingen betreffende de toepassing van de
crimineele wetgeving voor het krijgsvolk te water in Neder-

landsch-Jndië ondergingen nadere wijziging bii E . B
Jan. 1920 n°. 57 (Ned. St. n°. 34, I n d . St. n°. 285).

22

§ 7. DOOR DE HOOFDEN VAN GEWESTELIJK BESTUUR VASTGESTELDE
REGLEMENTEN EN KEUREN VAN POLITIE.
Van de door de hoofden van gewestelijk bestuur, ten aanzien van een aantal binnen den kring van hunne wetgevende
bevoegdheid vallende onderwerpen vastgestelde en in de Jav.

Ct. van 1919 afgekondigde verordeningen verdienen afzonderlijke vermelding: de door den resident van Djokjakarta
vastgestelde verordening betreffende den opslag van voor-
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raden rijst, maïs, « p l e k en padi (Jav. Ct. n°. 7 8 ) ; de door
den resident van Sum« tra's Westkust vastgestelde verordeningen op het 'bel>ouweu en beplanten van gronden in de
nabij lieid van bovengrondsche electriscbe sterkstroomgeleidingen niet uitzondering van de ressorten der locale raden (Jav.
Ct. n°. 47) en tot intrekking van de verordening op liet
plukken van klappers (Jav. Ct. n°. 66); de door den resident
van Topanoeli vastgestelde verordeningen op den verhuur
van vaartuigen te Goenoengsitoli, Teloek Dalam, Lahewa en
Hinako, voor het vervoer van passagiers en hunne bagage en
goederen op :1e roede van genoemde plaatsen (Jav. Ct. n°. S),
op de registratie van netten bestemd voor de vischvangst op
het Toba-meer (Jav. Ct. n°. 631) en teri bestrijding der
klappertorren- en snuitkeverplaag (Jav. Ct. n°. 93) ; de door
den resident van Benkoelen vastgestelde verordening op het
nummeren van gebouwen en het aanbrengen van naamborden
ter hoofdplaats Benkoelen en Moearo Amau (Jav. Ct. n°. 17);
de door den resident van Palembang vastgestelde verordeningen tot verbetering van den veestapel in de residentie Palembang buiten de ressorten der locale raden (Jav. Ct. n°. 8) en
op het plaatsen vau awangans in eenige rivieren der afdeeiing
Palembungsche Benedenlandcn (Jav. Ct. n°. 6 3 ) ; de tloor
den resident van Djambi vastgestelde verordeningen regelende het toedicht in liet gewest Djambi op schepen door
machines voortbewogen, uitsluitend gebezigd wordende voor
de vaart op rivieren en binnenwateren, en op schepen van
minder dan 25 M*. netto inhoud door machines voortbewogen
(Jav. Ct. n°. 3 8 ) ; de door den gouverneur der Oostkust van
Sumatra vastgestelde verordeningen betreffende den opslag
van rijstvoorraden in de afdeelingen Simeloengoen en de
Kar-o-landen en Erngkalis (Jav. Ct. n". 61) en op het vervoer
van rijst buiten de daarbinnen gelegen ressorten van locale
raden (Jav. Ct. n°. 100); de door den gouverneur van Atjeh
en onderhoorigheden afgekondigde verordening tot intrekking der verordening op de registratie van rijwielen (Jav. Ct.
n°. 94); de door den resident van Riouw en onderhoorigheden
afgekondigde verordeningen ter voorkoming van ontduiking
door landsonderhoorigen van de bepalingen vervat in de vanwege het zelfbestuur van Indragiri goedgekeurde verordening betreffende het afgeven van vergunningen voor het
inzamelen van nipa-bladeren en de inning' van de daaruit
voortvloeiende ..pantjangalas" (Jav. Ct. n°. 102), ter voorkoming van uitroeiing door landsonderhoorigen van de in
het landschap Indragiri gelegen inangrove-bosschen (Jav. Ct.
n°. 103) en tot het tegengaan van kappen van te jonge, nog
onvoldragen sago-palmen (Jav. Ct. n°. 103); de door den resident van Banka en onderhoorigheden vastgestelde verordeningen op het verhuren van automobielen,zoomede op het houden,
gebruiken en verhuren van rij-. last- en tiekdieren, voertuigen
en vrachtkarren, op het gebruik der getij- en vluchthaven te

§ 8.
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Muntok (beide Jav. Ct. n°. 36), op het ankeren en varen
van schepen en vaartuigen en het visschen in de nabijheid
van den telefoonkabel in de Klabat-baai, idem in de nabijheid van den onderzeesohen telegraafkabel nabij Tandjoeugkaban (alle Jav. Ct. u°. 38), op het ankeren en varen van
schepen en vaartuigen en het visschon in de nabijheid van
het kabelhuis te Aer Hitaru (Jav. Ct. n°. 39) en op de uitoefening van de bouwpolitie (Jav. Ct. n°. 40(); de door den
assistent-resident van Billiton vastgestelde verordeningen tot
intrekking van de „bediendenkeur" (Jav. Ct. n°. 8) en tot verbod van het berijden van den kustweg van Tandjoengpandan
naar Sidjoek zonder vergunning (Jav. Ct. n°. 39); de door
den resident der Westerafdeeling van Borneo vastgestelde
verordening op het bouwen en sloopen (Jav. Ct. n°. 99); de
door den resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
vastgestelde verordening ter bescherming van den telegraafkabel in straat Laoet (Jav. Ct. n°. 5 1 ) : de door den resident
van Menado vastgestelde verordeningen tot tegengang van
de roekelooze omzetting van voor den bouw van voedjngsgowassen geschikte velden in klappertuinen (Jav. Ct. n°. 45)
en op het aan boord komen van ter reede van Menado aangekomen schepen voordat de ontschepingsambtenaar daartoe
vergunnning heeft verleend (Jav. Ct. n°. 6 3 ) ; de door den
gouverneur van Celebes en ondei'hoorigheden vastgestelde
verordeningen ter voorkoming van uitroeiing door landsonderhoorigen van de in de bosschen van verschillende landschappen voorkomende houtsoorten (Jav. Ct. nos. 17 en 40), tegen
overtreding door landsonderhoorigen van de door de zelfbesturen getroffen regelingen ter voorkoming' van uitroeiing
van het hert en het wilde rund (Jav. Ct. n". 4 5 ) ; de door
den resident van Amboina vastgestelde verordeningen or> het
stellen van sero's door gouvernementsonderhoorigen langs de
stranden van de tot het zelf bes turend landschap Tidore behoorende afdeeiing West-Nieuw-Guinta (Jav. Ct. n°. 28):
de door den resident van Timor en onderhoorigheden vastgestelde verordeningen houdende verbod op het kappen van
sandelhout en het aftappen van loniarpalmen in de onderafdeeling Koepang en het kappen van sandelhout in de afdeeling Noord- en Midden-Timor in aansluiting met de vanwege
de betrokken zelfbesturen in genoemde bastuursressorten gemaakte regeling (Jav. Ct. n°. 40) en ter verzekering van de
richtige heffing van de bea penghasilan op eenige ingezamelde bosohpiodueten in de landschappen Koepang en
'vinarasi (Jav. Ct. n°. 77); de door den resident van Bali
en Lombok vastgestelde verordeningen op het beheer der begraafplaats en hot begraven van liiken van Europeanen en
daarmede gelijkgestelden ter hoofdplaats Den Pasar (Jav.
Ct. n°. 5) en de verordening op het bouwen en sloopen op
eenige terreinen aan en nabij de Pantai Timoerbaai (Jav. Ct.
n°. 96).

BIJZONDERE RECHTEN.

Recht vai! vereeniging en vergadering. Ter uitvoering tie is gewijzigd bij Ord. van 23 Doe. 1919 (Ind. St. n°. 819)
van art. 1 der bepalingen betreffende de uitoefening van
in dien zin. dat Tarakan als ontschepingshaven is aangewezen
het recht van vereeniging en vergadering (Ind. St. 1919 en dat te Koeta Radja, Koepang en Amboina niet langer
n°. 27). zijn maal regelen getroffen bij Ord. van 2 Juli 1919 immigraiie-commissiën zullen gevestigd zijn. Daarentegen
(Ind. St. V . 331).'
j zijn bij dezelfde gelegenheid dergelijke commissiën ingesteld
Bij E . B. 23 Aug. 1919 n°. 49 (Ind. St. n". 562) is dat I te Balikpapan, Langsar en Sabang, terwijl lid 2 van art. 6
van 17 Doe. 1918 n°. 38 (Ind. St. 1919 n". 27) aangevuld van de toelating-ordonnantie in dier voege is gewijzigd dat,
met een artikel, dal aan den ordonnantie-wetgever de be- als de omstandigheden het noodig maken, door den hoofdvoegdheid geeft om, in geval van gevaar voor verstoring der inspecteur van den burgerlijken geneeskundigen dienst meer
openbare orde, in daarbij te omschrijven gebiedsdeelen de dan één genee-kundige als lid eener immigratie-commissie
uitoefening van het recht van vereeniging en vergadering kan worden aangewezen, welke geneeskundige ook buiten de
standplaats van eene immigratie-commissie kan zijn geaan zekere beperkingen te onderwerpen
Voor eene aan de hoofden van gewestelijk en plaatselijk vestigd. Voorts is bij Ord. van 29 J a n . 1920 (Ind. St. n°. 41)
bestuur gerichte circulaire betreffende de uitoefening van Koepang als ontschepingshaven opgeheven. Ten slotte onderhet recht van vereeniging en veroudering in Nederlands-h- ü'iiig art. 9 van de toelating-iordonnantie nog Jeene kleine
wijziging bij Ord. van 7 J u n i 1920 (Ind. St. n' . 441).
Indië zie men Bijbl. Ind. St. n°. 9339.
Het toelatingsbesluit (Ind. St. 1916 n°. 47) onderging
c
Recht Tan verblijf. De gebruikelijke statistische opgaven | wijziging bij K. B. 26 Febr. 1920 n . 32 (Ind. St. n°. 462),
ten
einde
o.a.
het
toezicht
op
de
kustvaart
te beperken tot
omtrent toelating en vestiging of inwoning in Nederlandsehdie schepen, dio passagiers uit het buitenland hebben overIndië zijn opgenomen in bijlage F , sub V I I I en I X .
De in Ind. St. 1917 n°. 693 opgenomen toelatingsordonnan- genemen.
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De in Iud. St. 1917 n°. 694 opgenomen bijzondere regelinffcn ten aanzien van de toelating' onder meer van buitenslands
aangeworven werklieden zijn aangevuld bij Ord. van 6 Nov.
1919 (Ind. St. n°. 746).
De bepalingen omtrent de afgifte van buitenlandsehe paspoorten en legitimatiebewijzen (Bijbl. Ind. St. n°. 9033)
ondergingen aanvulling bij Gouv. at. 15 Dec. 1919 n°. *2
(Bijbl. Iiul. St. n". 9329).'
Met ingang van 1 November 1919 is, bij wijze van tij delij ken maatregel, een immigratiekantoor geopend te Singapore, waar reizigers bestemd voor Nederlandsch-Indië yan
papieren kunnen worden voorzien, waardoor hunne landing
en toelating' in eene Nederla.ndseh-Indiscbe ontscheping-sliaven wordt vereenvoudigd, terwijl /ij te genoemder plaat.se
mede geneeskundig worden onderzocht.
Aan 7 Europeanen is in 1919 vergunning' tot reizen in
Nederlandsch-Indië verleend. Aan al deze personen, die hunne
aanvTaag tot een enkel gewest bepaalden, werd de vergunning
door den hoogsten gewestelij ken gezaghebber verleend (alle
vonr de Westeraf deeling1 van Borneo).
Sedert de afsluiting" van de gelijksoortige opgaven in KT V.
1919 (15 Maart 1920) werd de in art. 47 van het Regeeringsreglement omschreven politieke maatregel van verwijdering
toegepast op 3 personen (1 uit Soerakarta. 1 uit Djambi en
1 uit de afdeeling* Lombok), die, hoewel in rechten niet
vervolgbaar, wegens verschillende bezwarend© feiten voor de
openbare rust en orde in het gewest hunner inwoning - gevaarlijk werden geacht. Daarentegen is gedurende dat tijd-
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vak ten opzichte van 4 vroeger politiek verwijderden de maatregel opgeheven en aan een achttal 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.
Drukpers. I n 1919 waren 21 vervolgingen wegens diukpersdelieten bij de raden van justitie aanhangig 1 , waarvan er
10 tot vei oordeeling1 leidden, terwijl er 7 aan het einde van
het verslag-jaar nog aanhangig' bleven. Bij de Landraden zijn,
voor zoover uit de verstrekte gegevens kon worden nagegaan,
15 drukpersdelioten voorgebracht.
Bij Gouv. Bt 31 J a n . 1920 n u . 3x (.Tav. Ct, n°. 11) zijn
verbodsbepalingen uitgevaardigd op den invoer van opruiende
geschriften.
Slavernij en paadelingttehap. I n de gewesten Zuider- en
Oosterafdeeling' van Borneo, Celebes en onderhoorigheden en
Menado schijnen hier en daar, hoewel wettelijk afgeschaft,
nog wel gevallen van slavernij en pandelingschap voor te
komen. De verhouding tusschen meester en slaaf heet echter
veelal van dien aard te zijn, dat moeilijk is uit te maken of
men werkelijk met gedwongen dienstbaarheid dan wel met
een vrijwillig in dienst blijven te doen heeft. Door de bestuursamhtennren wordt zooveel mogelijk tegen dezen misstand opgetreden. In Oost-Celebas is een geval van pandeling'echap door de inheemsche rechtbank berecht.

§ 9. PERSONEN EN INSTELLINGEN MET H E T RECHTSWEZEN IN VERBAN]) STAANDE.
Praktizijns en notarissen. In 19J9 zijn 7 rechtsgeleerde
praktizijns aangesteld, namelijk 4, 2 en 1 onderscheidenlijk
bij het hooggerechtshof en bij den raad van {justitie te
Soerabaja en Medan.
Het aantal der notarissen te Medan onderging uitbreiding
bij Ord. van 11 Mei 1920 (Ind. St, n°. 360).
Bij Ord. van 5 J a n . 1920 (Ind. St. n \ 3) is een afzonderlijk notariaat te Sibolga (Tapanoeli) ingesteld.
Bij Ord. van 26 Maart 1920, (Ind. St. n°. 234) is de
assistent-resident te Kendal (Semarang) ontheven van de
uitoefening van het notarisambt.
Bij Ord. van 15 April 1920 (Ind. St. n°. 305) is een centraal
testamentenreg-ister ingesteld.
I n verband met de tijdelijke overbrenging van de standplaats van den assistent-resident van Koealakapoeas naar
Bandjerinasin, is die ambtenaar bij Ord. van 30 Juli 1920
(Ind. St. n°. 573) ontheven van de uitoefening van het
notarisambt te eerstgenoemder plaatse.
T r a n s l a t e u r s . Bij Gouv. Bt. 1 Juli 1919 n°. 51 (Ind. St.
n°. 322) is, met ingang 1 van 1 Januari 1919, de bezoldiging
van het personeel van het translateurskantoor voor de Javaansche taal te Soerakarta nader geregeld.

S 10.

Wees- en boedolkamers. De samenstelling en de bezoldigingen van het personeel bij de weeskamers ondergingen
wijziging1, hetzij definitief dan wel op tijdelijken voet, bij
Gouv. Btn. 18 Juli 1919 n°. 51 (Ind. St, n°. 422), 28 Aug\',
29 Sept.. 29 Nov., 19 en 20 Dec, 1919 nos, 34, 52, 22 82
en 34, 28 Febr. 1920 n°. 2, 23 Maart 1920 n \ 36 (Ind.* St.
n°. 207), 8 April, 9 April, 10 Mei 1920 nos. 35, 4 en 19 en
19 Mei 1920 n°. 82 (Ind. St, n u . 385).
Omtrent nadere wijziging-en en aanvullingen van de regeling der formatie, ambtsgebieden, standplaatsen en bezoldigingen van ©enige agenten van de wees- en boedelkamers
zie men Bijbl. Ind. St. nos. 9409, 9410 en 9411.
Bij Gouv. Bt. 30 Maart 1920 n°. 22 (Jav. Ct. n°. 29) is
eene weeskamer-inspectie ingesteld en zijn, in verband daarmede, in dienst gesteld een hoofdinspecteur, hoofd van den
wecskamerdienst, een inspecteur, ©en eerste en een derde
commies. Bij hetzelfde besluit is voor den hoofdinspecteur
eene instructie vastgesteld.

S EN KOELIEWERVING.

De ondernemingen ter Oostkust van Sumatra en in Atjeh
en onderhoorigheden werden in 1919 geregeld door de aldaar
bescheiden ambtenaren der arbeidsinspectie bezocht, terwijl
ook werden nagegaan de ondernemingen in Palembang 1 ,
Sumatra's Westkust, Benkoelen, Tapanoeli, Larupongsohe
districten, Riouw en onderhoorigiieden, Westeraf deeling1 van
Borneo, Zuider- en Oosterafdeeling - van Borneo, Celebcs en
onderhoorigheden, Menado, Amboina en Ternate en ondtr*
hoorigheden.
Aan de bij Gouv. Bt. 14 Febr. 1919 n°. 7 ingestelde arbeidscommissie (zie K. V. 1919, kol. 115) zijn bij Ord. van 23
Juli 1919 (Ind. St. n°. 435), juncto Ord. van 26 J u n i
1920 (Ind. St. n°. 484), eenige bevoegdheden toegekend,
ten einde haar in staat te stellen zich de voor de uitvoering
Handelingen der Staten-Generaal.

Ten aanzien van de opleiding' van officieren voor tolk vcor
hel Japansch en de Janansche spreektaal is een© ree-ding1 getroffen bij Gouv. Bt. 26 Aiijr. 1919 n°. 69 (Ind. St. n°. 566).

Bijlagen.

van hare opdracht benoodigde inlichtingen te verschaffen.
Maatregelen in het belang1 van de voedselvoorziening op de
ondernemingen, waar arbeiders werkzaam zijn op den voet
eener koelie-ordonnantie, zijn getroffen bij Ord. van 26
Au*. 1919 (Ind. St. n°. 560)!
Het inspecteerend personeel bij den dienst der arbeidsinspectie is bij Gouv. Bt. 18 Maart 1920 n°. 43 (Ind. St.
n°. 172) met één inspecteur uitgebreid.
Bij Ord. van 14 Juli 1920 (Ind. St. n°. 535) zijn de bedrag-en verhoogd, verschuldigd voor het verlijden der akten
van werkovereenkomsten op flen voet van de wervingsordonnanti© en voor de registratie van werkovereenkomsten,
voorceschreven bij de in de verschillend© gewesten geldende
koelie-ordonnantie.

1920—1921.

5.

Ned.-Indië.

.
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I n die deelen dei' buitengewesten, waar regeling-en van
de onderlinge rechten en verplichting-en van werk gevers en
werklieden op ondernemingen van l:md- of mijnbouw of van
anderen aard van kracht zijn, hadden de in 1919 geregistreerde overeenkomsten betrekking op 130 378 werklieden. Het
aantal in 1919 overleden contractarbeiders bedroeg 6327.
Eene splitsing van die getallen voor elk der betrokken gewesten afzonderlijk, waarin tevens is vermeld tot welken
landaard de aangeworven contractkoelies behoorden, is opgenomen in bijlage F , onder X I .
Over de behandeling van de werklieden op de oudernemingen in het gouvernement Oostkust van Sumatra viel over het
algemeen niet te klagen. De huisvesting was bevredigend,
terwijl de geneeskundige verpleging goed was; de gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig, met uitzondering' van enkele ondernemingen, waar het arbeiderspersoneel in hevige mate door influenza te lijden had.
I n Atjeh en onderhoorigheden waren de arbeidstoestanden
over het algemeen goed. ï)e huisvesting was bevredigend en
aan de geneeskundige verpleging werd voldoende zorg
besteed.
I n het gewest Palembaug werden op 12 ondernemingen van
landbouw, 2 ondernemingen van boschexploitatie en op de
terreinen van de Bataafsche Petroleummaatschappij contractkoelies aangetroffen. De arbeidstoestanden waren op enkele
ondernemingen niet bevredigend. I n het algemeen moest herhaaldelijk op verbetering van huisvesting worden aangedrongen. Regelingen m het belang van de geneeskundige vei*pleging kwamen tot stand; de gezondheidstoestand was bevredigeud. Het aantal desertie-gevallen was zeer groot. De
behandeling der arbeiders door het personeel liet op verschillende ondernemingen te wenschen over; tegen 8 Europeanen en 17 inlandsche opzieners werden klachten ingediend
wegens het toebrengen van slagen.
I n het gewest Sumatra's Westkust werd mot contractarbeiders gewerkt op 15 ondernemingen, gelegen in de in
K. V. 1919, kol. 115, vermelde afdeelingen. De arbeidstoestanden waren over het algemeen bevredigend. Aan de
huisvesting en de geneeskundige verpleging werd voldoende
zorg besteed. De gezondheidstoestand was over het algemeen
gunstig.
I n het gewest Benkoelen werden op 11 ondernemingen van
landbouw, 2 ondernemingen van mijnbouw en 2 ondernemingen van anderen aard contractkoelies aangetroffen. De
arbeidstoestanden waren op enkele ondernemingen niet geheel naar wensch; meermalen moest op verbetering der huisvesting worden aangedrongen, waaraan intusschen geleidelijk
werd voldaan. De geneeskundige verpleging voldeed aan
redelijke eischen. De gezondheidstoestand was over het algemeen bevredigend. Het aantal desertie-gevallen was grooter
dan in 1918. De behandeling der arbeiders van de zijde van
het ondernemingspersoneel liet op verscheidene oriderneiningen te wenschen over.
I n het gewest Tapanoeli werd op 15 ondernemingen met
contractarbeiders gewerkt. De arbeidstoestanden waren over
het algemeen goed. De huisvesting en de medische voorziening
waren voldoende. De gezondheidstoestand was bevredigend.
Het aantal in de residentie Lampongsche districten met
contractkoelies werkende ondernemingen bedroeg 22. De
arbeidstoestanden waren niet overal even bevredigend. De
huisvesting van de werklieden was over het algemeen goed;
de geneeskundige verpleging voldeed, met ©ene enkele uitzondering, aan redelijke eischen. De gezondheidstoestand was
vrij bevredigend. De behandeling van de arbeiders liet op
verschillende ondernemingen te wenschen over; behalve een
aantal inlandsche opzieners werden 27 Europeesche assistenten wegens mishandeling veroordeeld. Het aantal desertiegevallen (13 % van de totale sterkte der contractkoelies) v a s
groot; ©chter niet zoo hoog als in 1918. I n den loop van
1919 deserteerden 1358 werklieden en werden er 290 opgevat.
In de residentie Riouw en onderhoorigheden werkten 16
ondernemingen met contractarbeiders. De huisvesting der
koelies was over het algemeen behoorlijk; aan de genees-
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kundige behandeling werd de noodige zorg besteed. De g&zondlieidstoestand was niet bevredigend; koortsen, beenwonden en venerische ziekten kwamen veelvuldig voor.
Bij de Billiton-Maatschappij bedroeg het aantal contractkoelies (uitsluitend Chineezen) 20172, tegen 16182 in 1918.
De behandeling en de geneeskundige verpleging van de werklieden waren goed; de huisvesting was behoorlijk. Het aantal
veroordeelingen wegens desertie, dienstweigering en andere
overtredingen van de koelie-ordonnantie bedroeg ondersoheidenlijk 81, 196 en 376.
Het aantal met contractkoelies werkende ondernemingen
in de Westerafdeeling van Bomeo bedroeg 4. De behandeling»
en de huisvesting van de arbeiders waren over het algemeen
bevredigend; de geneeskundige verzorging was voldoende.
De gezondheidstoestand was gunstig.
In de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van. Borneo
werden op 11 ondernemingen van landbouw en 6 ondernemingen van mijnbouw contractkoelies aangetroffen. De arbeidstoestanden waren over het algemeen bevredigend; de huisvesting' was naar behooren; de genee kundige verpleging voldeed aan de daaraan te stellen eischen. De gezondheidstoestand was vrij gunstig. De behandeling van de arbeiders
gaf, met uitzondering van een enkele onderneming, geen
reden tot klagen. Het aantal gevallen van desertie was op
enkele ondernemingen vrij groot; meer dan de helft der
gedrosten werd echter weder opgevat.
In hot gewest Menado waren op 4 landbouwondernemingea
en 2 mijnbouwondernemingen contractkoelies werkzaam. D»
arbeidstoestanden lieten in het algemeen niet te wenschen
over; aan de huisvesting en de geneeskundige verpleging
werd de noodige aandacht geschonken.. De gezondheidstocstand was bevredigend, met uitzondering van eene enkele
onderneming, waar vele malaria-gevallen voorkwamen. D t
behandeling van de arbeiders gaf geen reden tot klagen.
I n de residentie Amboina waren op de ondernemingen ia
de onderafdcelingen Banda, Oost-Ceram en Amahai contractarbeiders werkzaam op verscheidene landhouwondernemingea
on bij de Bataafsche Petroleummaatschappij te Boela. H e t
aantal contractkoelies in de onderafdeeling Banda wordt
steeds minder, als gevolg van de malaise in den notenhandel.
De arbeidstoestanden waren over het algemeen bevredigend.
Ter verbetering van de huisvesting en van de geneeskundige
behandeling der werklieden werden de noodige maatregele*
getroffen. De gezondheidstoestand was bevredigend.
I n de residentie Temate en onderhoorigheden werkte»
contractkoelies op de landbouwondernemingen Akelamo I
en I I in de onderafdeeling Djailolo, bij de Morotai-Cultuuï'maatschappij in de onderafdeelng Tobelo (beide gelegen ia
de af deel ing Halmahera) en bij de Batjan-Anchipel-Maatschappij in de afdeeling Batjan. De arbeidstoestanden ware»
over het algemeen niet ongunstig; in de huisvesting kwam,
waar noodig, verbetering, terwijl naar verbetering van de
geneeskundige behandeling en verpleging gestreefd wordt.
Het aantal wervingscommissarissen is bij Gouv. Bt. 1 J u l i
1919 n°. 61 (Ind. St. n°. 325) met één uitgebreid.
De in Ind. St. 1914 n°. 613 opgenomen wervïngsordonnantio onderging bij Ord. van 4 Febr. 1920 (Ind. St. n°. 56)
nadere wijziging en aanvulling.
Het aantal in 1919 per Nederlandsch stoomschip naar Suriname vertrokken emigranten bedroeg 2743. Bij Gouv. Btn.
10 Oct. 1919 n°. 29 (Ind. St. n°. 694) en 12 Febr. 1920 n°. 6
(Ind. St. n°. 74) kwam eene nadere aanvulling en wijziging
tot stond van de voorschriften ter uitvoering van de bepalingen op de emigratie van inlanders uit NederlandschIndië naar Suriname.
Ten aanzien van de formatie en de bezoldiging van heï
personeel bii den immigratiedienst zijn maatregelen getroffen
bij Gouv. Bt. 2.1 J u n i 1920 n°. 60 (Ind. St. >n°. 468).
Omtrent de in het tijdvak 1 J u n i 1919 tot 81 Mei
1920 verleende vergunningen tot het werven in Nederlandsch-Indië voor het verrichten van arbeid in vreemde
landen, zij verwezen naar bijlage F , tabel X I I .
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O.
COMPTABILITEIT.
Bij Gouv. Bt. 5 Sept. 1918 n°. 7 (Ind. St. n°. 630) is eene
regeling vastgesteld van het comptabel geldelijk en materieel
beheer van de ontvangsten en uitgaven van de Ombilinsteenkolen-ontginning, van de daarvoor benoodigde magazijnsgoederen en van de gewonnen kolen. Hetzelfde geschiedde ten opzichte van de Poelau Laoet-steenkolen-ontginning bij Gouv. Bt. 23 Maart 1920 n°. 83 (Ind. St. n°. 217).
De regelen voor het beheer van het materieel bij het depar-

tement van oorlog (Ind. St. 1882 n°. 1G1) zijn nader gewijzigJ bij Gouv. Bt. 18 J u n i 1920 n°. 35 (Ind.' St. n". 405).
Bij O r i . van 24 Juni 1920 (Ind. St. n°. 479) is een wette,
lijko grondslag verleend aan de bij den dienst der stnatsspooren tramwegen ingevoerde werkwijze, waarbij aan tot dien
dienst bohoorende hoofdambtenaren en ambtenaren de bevoogdheid is toegekend om vorderingen ten laste van den
lande ie beooideelen en betaalbaar te stellen.

SU»

ALGEMEEN BURGERLIJK BEHEER.
I n de plaats van den heer H . CARPENTIER ALTING, aan
wien bij Gouv. Bt. 11 Juli 1919 n°. 2, op zijn verzoek, eervol
ontslag is verleend, is bij Gouv. Bt. 15 Aug. 1919 n°. 4x tot
directeur van Binnenlandsch Bestuur benoemd de heer F .
L. BROEKVELDT, te voren resident van Soerabaja.
Aan de heeren P . Jl OTT DE VRIES, directeur der Burgerlij ke Openbare Werken, en E . DE KAT, directeur van Gouver.
nementsbedrijven, is een verlof naar Europa verleend, terwijl
zij als zoodanig zijn opgevolgd onderscheidenlijk door de
heeren A. G. AELART, hoofdingenieur der 2de klasse bij den
waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken, en P . A.
ROELOFSEX, hoofd van den dienst voor waterkracht en electrioiteit (Gouv. Btn. 24 J u n i 1920 n°. 55 en 26 J u n i 1920
n°. 2 x ) .
Bij elk der departementen van Onderwijs en Eeredienst,
Binnenlandsch Bestuur en Landbouw, Nijverheid en Handel
is tijdelijk de betrekking van onderdirecteur ingesteld (Gouv.
Btn. 22 J u l i 1919 n°. 2, 17 Dec. 1919 n°. 14 en 19 Dec.
1919 n°. 6).
Bij Gouv. Bt. 24 April 1920 n°. 21 (Ind. St. n°. 327) is definitief ingesteld de betrekking van secretarie van den Eaad van
Departementshoofden. Een reglement van orde voor dien
Raad is vastgesteld bij Gouv. Bt. 25 Oct. 1919 n°. 15.

Bij wijze van tijdelijken maatregel is bij Gouv. Bt. 20
Dec. 1919 n°. 2 (Ind. St. n°. 815) bij de departementen van
algemeen bestuur (met uitzondering van het departement van
Oorlog), de Algemeene Secretarie, de secretarie van den
Baad van Nederlandsch-Indië, de Algemeene Rekenkamer,
alsmede bij de in Gouv. Bt. 8 Aug. 1918 n°. 22 (Ind. St. n \
562) aangegeven hoofdkantoren, ingesteld de betrekking» van
adjunct-commies.
Bij Gouv. Bt. 10 Febr. 1920 n». 49 (Ind. St. n°. 61) is een«
nadere ïegeling vastgesteld van de bezoldiging der daarvoor
in aanmerking komende gediplomeerde en gegradueerde
ambtenaren op de centrale kantoren in de rangen tot an met
dien van referendaris.
Bij het Departement van Gouvernementsbedrij ven is de
betrekking van algemeen adviseur voor sociale aangelegenheden ingesteld (Gouv. Bt. 14 Febr. 1920 n°. 4 in I n d . St.
n°. 79).
Bij Gouv. B t , 27 Aug. 1919 n°. 27 (Ind. St. n«. 564) is
het kantoo» voor de bestuurszaken der buitengewesten bii het
Departement van Binnenlandsch Bestuur hervormd. Bij genoemd Departement is een kantoor voor reiswezen opgericht
en zijn maatregelen in verband daarmede genomen (Gouv.
Bt. 11 Sept. 1919 n \ 22 in Ind. St. n°. 617).

J.
I. GEWESTELIJK EN PLAATSELIJK BESTUUR; POLITIE.
§ 1.
a.

EUROPEESCH

EUROPEESCH B E S T U U R ; P O L I T I E .

BESTUUR.

Een overzicht betreffende de tewerkstelling op uit. 1919
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.

Bij Ord. van 9 Dec. 1919 (Ind. St. n'. 784) is, met intrefc.
king van art. 1 der Ord. van 19 Oct. 1911 (Ind. St. n \ 570).
eene wijziging gebracht in de instructie voor de hoofden van
gewestelijk bestuur.
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JAVA EN MADOERA.

Bij Gouv. Bt. 26 Aug. 1919 n°. 7 is, ten behoeve van de
residentie Batavia, tijdelijk een controleur in dienst gesteld,
ten einde te worden belast met werkzaamheden in het belang
van de terugbrenginjr der in dat gewest gelegen particuliere
landerijen tot het landsdomein.
I n verband met de terugbrenging tot het landsdomein van
de in Ind. St. 1918 n°. 236 aangewezen gedeelten van de
Pamanoekan- en Tjiasem-ïanden, is bij Gouv. Bt. 26 Nov.
1919 n°. 5 (Ind. St. n°. 766) eene nadere wijziging gebracht
in de administratieve indeeling van de residentie Batavia.
Bij Gouv. Bt. 7 J u n i 1919 n°. 2 (Jav. Ct. n°. 47) is, in het
belang van de voedselvoorziening in de residentie l)jokjakarta, tijdelijk een controleur in dienst gesteld.
Met gelijktijdige wijziging van den in Ind. St. 1910 n°.
553 opgenomen staat, aangevende de administratieve indeeling van de residentie Soerabaja, is bij Gouv. Bt. 22 Aug.
1919 n°. 46 (Ind. St . n°. 546) aan den controleur van Sidoardjo een adspirant-controleur toegevoegd.
Bij Gouv. Bt, 7 Oct. 1919 n°. 31 (Ind. St. n°. 684)*is
wijziging gebracht in de administratieve indeelinjr van de
residentie Kediri.
BUITENGEWESTEN.

PftlembMlg. Bij Gouv. Bt. 1 Juli 1919 n°. 28 (Jav. Ot.
n°. 54) is in dit gewest tijdelijk een gezaghebber aangesteld,
ten einde te worden belast met werkzaamheden in verband
met erfpachtsaangelegenheden.
Eenkoele». . Voor wijzigingen in de administratieve indeeling van de residentie Benkoelen en daarmede samenhangende maatregelen zie men Ind. St. 1919 n°. 533.
Wesierafdeeling van Borneo. De administratieve indeeling van dit gewest is gewijzigd bij Gouv. Bt. 1 Aug. 1919
n°. 54 (Ind. St. n°. 481).
Celcbes en onderhooriirheden. Bij Gouv. Bt. 19 Der.
1919 n°. 81 (Ind. St. n°. 808) is het bestuur over de onderafdeeling Boeton nader geregeld.
T e r n a t e en onderhoorigheden. In verband met de vorming van een nieuw gewest Nieuw-Guinea is bij Gouv. Bt.
30 Maart 1920 n°. 27 (Ind. St. n°. 260) eene nieuwe indeeling van de residentie Ternate en onderhoorigheden in vier
afdeelingen (Ternate, Halmahera, Batjan en Soela-eilanden)
vastgesteld.
Xienw-Gninea. Bij K. B. 12 Mei 1919 n". 50 (Ind. St.
n°. 457) is — met ingang van 1 April 1920 — het gebied van
de afdeelingen Noord, en West- en Zuid-Nieuw-Guinea der
residentiën Ternate en onderhoorigheden en Amboina van die
gewesten afgescheiden en tot één gewest, genaamd NieuwGuinea, vereenigd. Maatregelen, in verband met de insteb
lin<» van dat gewest, zijn genomen bij Gouv. Bt. 18 Maart
1920 n°. 5 (Ind. St. n°. 164.)

§ 2.

b.

Locale raden-ordonnanfie. Bij Ord. van 22 Aug. 1919
(Ind. St. n°. 550) is eene nadere wijziging gebracht in de in
Ind. St. 1905 ii". 1S1 opgenomen locale raden-ordonnantie.

ALGEMEENE POLITIE.

Bij wijze van tijdelijken maatregel is bij Gouv. Bt. 8 Maart
1920 n°. 68 (Jav. Ct. n°. 21) ten behoeve van de stichting van
een opleidingsdepot te Buitenzorg voor de aanvulling van
het lagere personeel en kader van het korps veldpolitie het
noodige personeel in dienst gesteld.
Bij Gouv. Bt. 30 Aug. 1919 n°. 40 (Ind. St. n°. 584) heeft
eeno nieuwe indeoling plaats gehad van het personeel der
algomeene politie ter hoofdolaats Bandoeng.
Met intrekking van Gouv. Bt. 23 Aug. 1918 n°. 2 (Ind. St.
n°. 598). is opnieuw het noodige personeel ten behoeve van
do politieschool te Batavia in dienst gesteld en is opnieuw
de sterkte van het personeel der algemeene piolitiei op de
hoofdplaatsen Batavia, Semarang en Soerabaja vastgesteld
(Gouv. Bt. 20 Sept. 1919 n°. 57 in Ind. St. n°. 642).
Bij wijze van tijdelijken maatregel is ten behoeve van de
algemeene politie in Nederlandsch-Indië een inspecteur en
een adjunct-inspecteur in dienst gesteld en is boven de sterkte
van het personeel der algemeene politie in verschillende gewesten van Java nog eenig personeel aangesteld, terwijl is
bepaald dat een 12-tal technische leiders (zijnde de hoofdcommissarissen van politio te Batavia, Semarang, Soerabaja
en Bandoeng' en 8 hoogst in rang aanwezige gewestelijke
politieambtenaren) zullen optreden (Gouv. Bt. 16 Dec. 1919
n°. 70; Jav. Ct,.n°. 103).
Omtrent de bezoldiging van het personeel der algemeene
politie zie men Ind. Bt. 1919 nos. 576, 582, 691 en 752 en
1920 n°. 48.
c.

GEWAPENDE POLITIE.

Bij Ord. van 9 J u l i 1919 (Ind. St. n°. 372) is een nieuw
reglement van tucht voor het korps gewapende politie in
Nederlandsch-Indië vastgesteld, terwijl bij K. B. 10 J a n .
1920 n°. 72 (Ind. St. n°. 215) een nieuw reglement, houdende
bijzondere bepalingen van strafrechtélijken aard, voor dat
korps is afgekondigd.
Bij Gouv. Bt. 14 Juli 1919 n°. 51 (Ind. St. n°. 400) zijn
o. m. de inkomsten van het personeel der gewapende politie
herzien.
Ten einde het verloop onder het personeel der gewapende
politie gedurende eene mogelijke mobilisatie van het korps
te voorkomen, is eene regeling getroffen bij Ord van 7 Nov.
1919 (Ind. St. n°. 749).
Bij Gouv. Bt. 21 Aug. 1919 n°. 65 (Bijbl. Ind. St. n 9 .
9264) is het hoofd van het korps gewapende politie gemachtigd om bij de daarvoor in aanmerking komende ziekeninrichtingen leergangen te openen ter opleiding van gewapende
politiedienaren tot verbandmeester bij gemeld korps.
De regeling op het vervoer, transport, toekennen van tegemoetkoming voor marschvoeding, enz. voor het personeel der
gewapende politie beneden den rang van divisiecommandant
der 2de klasse (Ind. St. 1917 n°. 580) is op verschillende
punten gewijzigd bij Gouv. Bt. 23 April 1920 n°. 29 (Jav.
Ct. n°. 35).

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

Bij Gouv. Bt. 17 Nov. 1919 n°. 17 is eene commissie ingesteld om aan de hand van een stelselmatig onderzoek der wetgoving aan te geven welk deel der algemeene bestuurstaak
voor uitvoering door locale besturen in aanmerking komt.
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ZELFBESTUUR.

Driejaarlijksehc aftreding ? H raadsleden. Gedurende
het verslagjaar had de dricjaarlijksche aftreding plaats van
de iielft der benoemde leden van de gewestelijke raden van
Bantain, Bembang, Madoera, Besoeki, Banjoemas en
Madioen. In de opengevallen plaatsen werd opnieuw door
benoeming voorzien.
Bij Ord. van 6 Febr. 1920 (Ind. St. n°. 57) is het aantal
leden van den plaatselijken raad van de onderafdeeling
Padangpandjang (Sumatra's Westkust) vermeerderd tot 29.

Plaatselijke raden. In verband met de Ord. van 8 Febr. i
Burgemeesters
Bij Ordn. van 20 Maart 1920 (Ind. St.
1919 (Ind. 'St. n°. 64) — vgl. K. V. 1919, kol. 123 — is voor
de Minahasa (res. Menado) de eerste begrooting vastgesteld ; n°. 174) en 22 Maart 1920 (Ind. St, n°. 199) — de laatste
in werking getreden 20 April 1920 (Ind. St. n°. 300Ï — is
bij Ord. van 15 Juli 1919 (Ind. St. n°. 405).
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het ambt van burgemeester te Buitouzorg en te Cheribon
ingesteld, terwijl bi.i Oouv. Btn. 20 Maart 1920 n°. 52 (Ind.
8t. n°. 175) en'22 Maart 1920 n \ 30 (Ind. St. n°. 200) de
l>essoldiging van die titularissen i.s vastgesteld.
Wijziging van instellingsordonnantiën. I n verband met
de instelling van het ambt. van burgemeester ondergingen
de ordonnantie houdende instelling van de gemeenten BuitenM w en Cheribon (Ind. St. 1905 n°. 758 en 1906 n°. 122) de
nnodige wijzigingen.
Afgezonderde geldmiddelen. Verhoogd werden de geldmiddelen, afgezonderd voor het gewest Pasoeroean (Ind. St.
1919 n°. 258) (in verband met de indienststelling van eigen
personeel voor de uitvoering der locale werken), de
gemeenten Malang (Ind. St. 1919 n". 515) (in vejrband met de uitbreiding dier gemeente), Magelang
(Ind. St. 1919 n°. 535) (ter tegemoetkoming in de
kosten van onderhoud van wegen en goten in de Chineesche
wijk aldaar), Madioen (Ind. St. 1919 n°. 536) (o. a. in verband met de indienetstelling van eigen personeel voor de uitvoering der locale werken), het gewest Semarang (Ind. St.
1919 n°. 537) (in verband met de instelling van de gemeente
Salatiga en ter tegemoetkoming in de kosten van onderhoud
van een in beheer genomen militairen weg), de gemeente
Bandoeng (Ind. St. 1919 n°. 539) (in verband met de verruiming van de gemeentegrenzen en ter tegemoetkoming in
de kosten van onderhoud van eenige in beheer gegeven wegen
en pleinen), het gewest Cheribon (Ind. St. 1919 n°. 549) (ter
tegemoetkoming in de kosten van onderhoud van de gebouwen voor den localen technischen dienst in dat gewest), het
cultuurgebied der Oostkust van Sumatra (Ind. St. 1919 n°.
551) (ter tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud
van eenige aan dat gebied in beheer overgedragen wegen en
wegvakken), de gemeente Blitar (Ind. St. 1919 nos. 553 en
710) (in verband met de verruiming van de gemeentegrenzen
en de indienststelling van eigen personeel voor de uitvoering
van eigen werken), de gemeenten Palembang (Ind. St.
1919 n°. 762) (ter tegemoetkoming in de kosten van onderhoud van de brug over de Soengei Sekanak), Pasoeroean,
Probolinggo en Modjokerto (Ind. St. 1919 n°. 555) (met het
oog op de bij de instelling dier gemeenten gebleken behoeften), de gemeente Probolinggo (Ind. St. 1919 n°. 674) (in
verband met de indienststelling - van eigen personeel voor de
uitvoering van locale werken) en de gemeente Soekaboemi
(Ind. St. 1919 n°. 811) (ter tegemoetkoming in de kosten van
onderhoud van het gebouw voor den localen technischen
dienst in die gemeente), onder gelij k-tijdige vermindering van de voor de gewesten
Preanger-Regentschappen) (Ind. St. 1919 n°. 564) en Kediri (Ind.
St. 1919 nos. 572 en 710) afgezonderde geldmiddelen
onderscheidenlijk met f 2528 en f 450, en zulks in
verband met de verruiming van de grenzen der gemeenten
Bandoeng en Blitar. Het geheele bedrag van de op den voet
van art. 68<z, lid 1, van het Regeeringsreglement, voor gewesten en gedeelten van gewesten bij wijze van vaste uitkeering afgezonderde geldmiddelen steeg door deze verhoogingen
en verminderingen van f 5 498 749 tot f 5 634 984, ongerekend
de uitkeering aan de gemeente Makasser van een aandeel in
do ruwe opbrengst van de belasting op het slachten van buff'els, runderen, paarden en tamme varkens, voor zoover die
belasting wordt verkregen uit de slacht van runderen, buffels
en paarden, waarvan het bedrag voor 1920 op f 30p0 is
geraamd.
Belastingen. Bij Ord. van 26 J a n . 1920 (Ind. St. n°. 40)
is — door wijziging en aanvulling van de bepalingen betreffende de belasting op het slachten van runderen, buffels,
paarden en veulens op Java en Madoera (Ind. St. 1898 n°.
348. zooals het sedert is gewijzigd en aangevuld) — de mogelijkhcid geopend om aan nader aan te wijzen gemeenten de
inning van gemelde belasting binnen de grenzen dier gemeenten op te dragen.
Door de Regeering werden goedgekeurd: de verordeningen
tot heffing eener belasting op honden in de gemeenten
Madioen, Padang, Fort de Koek, Tandjoengbalai en Bandjermasin, in de onderafdeeling Lematang Hilir en op verschillende plaatsen in het gewest Cheribon (buiten de gemeente
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Chwibon) (Jav. Ct. 1019 nos. 56, 58 en 79. 1920 nos. 26 en 38,
1919 n°. 80 en 1920 n°. 12); de verordeningen tot invoering
van eene belasting op het houden van openbare vermakelijkheden in de gemeenten Pasoeroean, Madioen, Modjokerto,
Fort de Koek, in de onderafdeeling Lematang Hilir en in
de gewesten Banjoemas en Pekalongan (buiten de gemeenten
Pekalongan en Tegal) (JaV. Ct. 1919 nos. 53, 56, 60, 72 en 77
en 1920 nos. 11 en 1 2 ) ; de verordeningen tot het heffen van
eene belasting op den verkoop van sterken drank in het klein
in de gemeenten Soekaboemi, Probolinggo, Madioen, Modjokerto, Malang, in de onderafdeeling Lematang Hilir en in
de gewesten Madoera en Pekalongan (buiten de gemeenten
Pekalongan en Tegal) (Jav. Ct. 1919 nos. 52, 52, 65 en 102,
1920 n°. 22, 1919 n". 85 en 1920 nos. 47 en 4 7 ) : de verordening tot heffing van eene belasting op het gebruik maken
van wegen met vervoermiddelen in de onderafdeeling Leinatang Hilir en in de gemeenten Palembang en Malang (Jav.
Ct. 1920 nos. 25, 25 en 4 1 ) ; de verordening tot heffing van
eene belasting onder den naam van „bouwvergunningirecht"
in het gewest Pekalongan (buiten de gemeenten Pekalongan
en Tegal) (Jav. Ct. 1920 n°. 4 5 ) ; de verordening tot heffing
eener gemeentelijke inkomstenbelasting in de gemeenten
Batavia, Medan en Pekalongan (Jav. Ct. 1919 nos. 54, 83
en 9 8 ) ; de verordeningen regelende de bijzondere heffingen
voor het begraven van lijken van Chineezen buiten de algemeene begraafplaats doch binnen het ressort van de gemeente
Bandoeng en op de particuliere begraafplaatsen binnen de
gemeente Pasoeroean (Jav. Ct. 1919 nos. 50 en 56); de verordening regelende de bijzonder heffingen voor het begraven
van lijken van Europeanen en met hen gel ijkgestelden, zoomede van Christenen van anderen landaard buiten de gemeente-begraafplaats of buiten de gemeente Bandjermasin
(Jav. Ct. 1920 n°. 2 3 ) ; de verordening tot heffing van eene
belasting onder den naam van waterwerkenbelasting in het
cultuurgebied der Oostkust van Sumatra (Jav. Ct. 1920 n°.
4 7 ) ; de verordening tot heffing van eene wegenbelasting in
de gemeente Kediri (Jav. Ct. 1919 n p . 8 7 ) ; de verordening,
regelende de ontheffing van den aanslag in de automobielbelasting wegens het houden van huurauto's gedurende 1918
in de gemeente Semarang (Jav. Cl. 1920 n°. 4 5 ) ; de verordeningen tot heffing van 10, 10 en 25 opcenten op de landsinkomstenbelasting in het gewest Preanger-Regentschappen
(buiten de gemeenten Bandoeng en Soekaboemi) en in de
gemeenten Kediri en Bandoeng (Jav. Ct. 1919 nos. 102, 102
en 103), van 10, 10 en 20 opcenten op de aanslagen in de
belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten op Java en
Madoera in het gewest Preanger-Regentschappen (buiten de
gemeenten Bandoeng en Soekaboemi) en in de gemeenten
Kediri en Bandoeng (Jav. Ct. 1919 nos. 102, 102 en 103);
van 20 opcenten op de aanslagen in de belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten in de bezittingen buiten Java
en Madoera in de gemeente Makasser (Jav. Ct. 1919 n°. 99);
van 20 en 10 opcenten op de hoofdsom der verpondingsbelasting in de gemeenten Meester-Cornelis en Bandoeng
(Jav. Ct. 1920 nos. 1 en 8 ) ; de verordening van de gemeente
Kediri tot tijdelijke verhooging van de belasting op de openbare vermakelijkheden (Jav. Ct. 1919 n°. 71); de wijzigingen
van de verordeningen tot het heffen van eene belasting op
het houden van openbare vermakelijkheden in de gemeenten
Padang, Malang, Tegal. Buitenzorg, Pekalongan, Bandoeng,
Pematang Siantar, Cheribon en het gewest Semarang (buiten
de gemeenten Semarang en Salatiga) (Jav. Ct. 1919 nos. 63,
90. 92, 99 en 102 en 1920 nos. 8. 8, 38 en 2 2 ) ; van de verordeningen tot het heffen van eene belasting op honden in
het gewest Rembang en in de gemeente Pasoeroean (Jav. Ct.
1920 nos. 22 en 3 3 ) ; van de verordeningen tot heffing eener
gemeente-inkomstenbelasting in de gemeenten Medan,
Buitenzorg en Batavia (Jav. Ct. 1919 nos. 83 en 87 en 1920
n°. 32); van de verordeningen tot heffing en invordering
der wegenbelasting in de gewesten Banjoemas en Semarang
(buiten de gewesten Semarang en Salatiga) (Jav. Ct. 1920
nos. 11 en 43) j van de verordening tot heffing en invordering
eener belasting onder den naam van ,,rij- en voertuigenbelasting" in de gemeente Padang (Jav. Ct. 1919 n*. 52)
en van de verordening tot heffing en invordering eener belasting onder den naam van ,,motorrijtuigenbelasting" in
de gemeente Salatiga (Jav. Ct. 1919 n°. 104).

1920—1921.

6.

Ned.-Indië.
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Gemeentelijke en gewestelijke geldleeningen. Bekrachtigd werden de hieronder nader omschreven besluiten van
gewestelijke en gemeenteraden, strekkende tot het aangaan
van geldleeningen.
Gewestelijke Bedrag
der
of gemeente
raad van: leening.
Pasoeroean.

Pematang
Siantar.
Soerabaja.

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

Bouw, vernieuwing en verbe- 1919 n°. 46
tering van pasarloodsen en
uitbreiding van pasarterreinen.
52 000 Bouw van een gemeente-slacht- 1916 n°. 71
huis en verbetering van de
waterleiding.

f250000

3000000

Dezelfde als vermeld aan het 1919 n°. 209
slot van de in K. V. 1919
(kol. 127/1?8) voorkomende
opgaaf.

Pekalongan.

200 000 Verbetering en verplaatsing 1919 n°. 239
van pasars en aankoop van
gronden daarvoor.

Buitenzorg.

1050 000 Voltooiing van de werkzaam- 1919 n°. 240
heden aan de drinkwaterleiding en bouw van woningen
ter verbetering van de volkshuisvesting.

Bandoeng.
Palembang.

2200 000

PreangerRegentschappen.
Probolinggo.
Pasoeroean.

Tandjoengbalai.
Lematang
Hilir.
Makasser.
Medan.
Bandoeng.

450000
2 700 000

1919 n°. 254
Verschillende doeleinden.
Verbouwing van het,raadhuis 1919 n°; 315
en bouw van woningen.
Verschillende doeleinden.

1919 n°. 316

225000

Verbetering, uitbreiding, enz. 1919 n°. 609
van pasarloodsen en pasarterreinen.
Bouw, vernieuwing en verbe- 1919 n°. 590
tering van pasarloodsen en
uitbreiding van pasarterreinen.
1919 n°. 693
Verschillende doeleinden.

80 000

1919 n°. 738

40 000

300 000

L72

Bij Ordn. van 17 Sept. 1919 ( I n d . St. n e . 630), 11 Dec.
1919 (Ind. St. n°. 793) en 6 J a n . 1920 ( I n d . St. n°. 6) aijn
een 3-tal besluiten van de gemeenteraden van Semarang en
Batavia bekrachtigd, strekkende tot tijdelijke wijziging van
de bestemming van een gedeelte der opbrengst van j»eldleeningen.
Garantstellingen. Bij Ord. van 22 J a n . 1920 (Ind. St.
n°. 35) is bekrachtigd het besluit van den gemeenteraad van
Semarang, strekkende om zijn ressort garant te stellen voor
de rentebetaling van de door de woningvereeniging Semarang
tegen een rentevoet van 6 % uit te geven obligatieleeaing
groot f 300 000.
3Iarktgcrechtigdheid. In verband met den afstand aan
den lande van de marktgerechtigdheid van het tot het landsdomein overgegane particuliere land Tanah Abang en de
opheffing van het aan de gemeente Meester-Cornelis overgedragen marktprivilege betreffende den pasar aldaar, is bij
Ord. van 12 April 1919 (Ind. St. n°. 180) het in Ind. St. 1829
n°. 111 opgenomen reglement en tarief voor de onderwerpelijke pasars buiten werking gesteld.
P e s t b e s t r i j d i n g . Bij Ord. van 19 J a n . 1920 (Iud. St.
n°. 25) is de mogelijkheid geopend om ook aan andere locale
raden dan gemeenteraden de uitvoering over te dragen van
de in het belang der pestbestrijding gestelde regelen. Met
gebruikmaking van die bevoegdheid, is bij Gouv. Bt. 19 J a n .
1920 (Ind. St. n°. 26) aan den plaatselijken raad van het
cultuurgebied der Oostkust van Sumatra overgedragen de
uitvoering der regelen, betreffende de verbeteringen 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). Tevens zijn voorschriften vastgesteld
met betrekking tot de overdracht aan Jen genoemden raad
van de uitvoering van bovenbedoelde regolen benevens ten
aanzien van het toezicht op die uitvoering.
Verrichting-en der locale r a d e n . Hieromtrent zij verwezen naar het eerlang uit te geven afzonderlijk verslag.

1919 n°. 779
Verschillende doeleinden.
1919 n°. 782
500000 Aanleg van nieuwe wegen.
11 800 000 Uitbreiding van het gemeente- 1919 n°. 806
lijk grondbedrijf.
360 000

§ 3.

INLANDSCH B E S T U U R .

Het benoemingsreglement voor den inlandschen bestuursdienst (vgl. K. V. 1915, kol. 93) onderging eene nadere wijziging bij Gouv. Bt. 30 J u l i 1919 n c . 15 (Bijbl. Ind. St. n°.
9256).
JAVA EX MADOERA.

Bij Gouv. Bt. 30 Juli 1919 n°. 15 (Ind. St. n°. 464) is verbetering gebracht in de inkomsten der gediplomeerde ambtenaren voor den inlandschen bestuursdienst op J a v a en
Madoera.
Met buitenwerkingstelling van alle daarmede strijdige
voorschriften, zijn de bezoldigingen verbonden aan enkele
lagere rangen bij den inlandschen bestuursdienst op Java en
Madoera bij Gouv. Bt. 24 Dec. 1919 n°. 20 (Ind. St. n°. 826)

herzien. De bezoldiging der schrijvers op de residentie-kantoren, enz. in de gewesten op Java en Madoera, uitgezonderd
het kantoor te Soerabaja, is nader vastgesteld bij Gouv. Bt.
24 Dec. 1919 n°. 21 (Ind. St. n°. 827).
Bij Gouv. Bt. 20 J a n . 1920 n°. 44 (Ind. St. n°. 29) zijn de
bezoldigingen van de regenten, patihs en districtshoofden in
de gouvernementslanden op Java en Madoera herzien.
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 4-tal desa's in de residentie Kedoe niet meer gerekend
worden te behooren tot de vrije desa's (Bijbl. Ind. St. n°.
9291).
Bij Gouv. Bt. 28 Oct, 1919 n°. 13 (Bijbl. Ind. St. n'.
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9308) eijn nieuwe regelen vastgesteld omtrent de vereeniging en splitsingen van desa's komen opgaven voor in tabel II'
en splitsing van desa's op Java en Madoera, met uitzonde- van bijlage G.
ring van de Vorstenlanden.
BUITENGEWESTEN.
De inlandsche gemeente-ordonnantie (Ind. St. 1906 "n°.
83, 1910 n°. 591 en 1913 n°. 235) onderging aanvulling bij
Ord. van 9 Mei 1919 (Ind. St. n°. 217), ter vereenvoudiging
Regelen omtrent het beheer en andere huishoudelijke bevan de bepalingen omtrent het instellen van rechtsgedingen langen der inlandsche gemeenten in Banka en onderhoorigdoor inlandsche gemeenten ten aanzien van het invorderen , heden en Palembang zijn vastgesteld onderscheidenlijk bij de.
van schulden ten behoeve van hare kredietinstellingen.
i op 1 Januari 1920 (Ind. St. 1919 n°. 796) in werking getreDe administratieve indieeling van de residentie Kediri (Ind. | den Ord. van 26 Juli 1919 (Ind. St. n°. 453) en de Ord. van
St. 1911 n°. 238) onderging eene wijziging met betrekking ! 12 Dec. 1919 (Ind. St. n°. 814).
tot de districten Berbek en Kertasana (Ind. St. 1919 n°. 684).
Bij Gouv. Bt. 6 Febr. 1920 n°. 42 (Jav. Ct. n°. 13) is in
Tapanoeli. De in de afdeeling Padang Sidimpoean gehet gewest Cheribon op tij delijken voet een wedana aange- legen koeria's Pinjongot en Batang Gadis zijn bij Gouv. Bt.
steld. voor werkzaamheden verband houdende met agrarische i 3 Juli 1919 n°. 32 (Ind. St. n°. 340) tot één koeria onder den
aangelegenheden in de afdeeling van dien naam.
i naam Oeloe samengevoegd.
Ten behoeve van het bestuur over het onderdistrict Kota
Westerafdeeling van Borneo. Eene hervorming van liet
Blora (distr. Karangdjati, res. Rembang) is een onderdisdistrictsbestuur in het rechtstreeks bestuurd gebied van dit
trictshoofd in dienst gesteld (Ind. St. 1920 n°. 293).
Bij Gouv. Bt». 27 Sept. 1919 n". 85 (Ind. St. n°. 068). I gewest kwam tot stand bij Gouv. Bt. 16 Aug. 1919 n°. 30
16 Dec. 1919 n°. 83 (Ind. St. n°. 804), 34 J a n . 1920 n°. 46 i (Ind. St. n°. 512).
(Ind. St. n°. 44), 31 J a n . 1920 n°. 47 (Ind. St. n°. 46)',
Henado. Bij Gouv. Bt. 6 Sept. 1919 n°. 8 (Ind. St.
11 Febr. 1920 n°. 42 (Ind. St. n°. 66), 18 Febr. 1920 n°. 5 ,
(Ind. St. n°. 91). 8 Maart 1920 n°. 64 (Ind. St. n°. 128) en 27 n°. 601) is nadere wijziging gebracht in de administratieve
Maart 1920 n°. 50 (Ind. St. n°. 246) zijn de afdeeling Banjoe- ; indeeling van dit gewest en kwam eene hervorming tot stand
mas (res. Banjoeinas), de afdeeling Blora (res.'Rembang), de van het districtsbestuur aldaar.
afdeeling Pasoeroean (res. Pasoeroean), het regentschap
'IVrnate en onderlioorighedcn. Met opheffing van het
Batang (res. Pekalongan), de afdeeling Berbek (res. Kediri). |
de afdeeling Indramajoe en het regentschap Cheribon '< ambt van hoofd der zoogenaamde Makassaren, enz., is bij
(res. Cheribon), de afdeeling Grisee (res. Soerabaja) en j Gouv. Bt. 29 Aug. 1919 n°. 30 (Ind. St. n°. 575), ten behoeve
de afdeeling Bangkalan
(res. Madoera)
aangewezen van het bestuur over het rechtstreeks bestuurd gebied van
als af deelingen, waarin de overdracht van bevoegdheden als het eiland Ternate, een districtshoofd in dienst gesteld.
bedoeld in K. V. 1919, kol. 127, kan plaats vinden; de
Timor en onderhoorieheden. Bij Gouv. Bt. 15 Sept.
administratieve indeeling van de genoemde gewesten is bij
1919 n°. 29 (Ind. St. n°. 625) is het aantal bestuursassistenten
diezelfde gelegenheden gewijzigd.
Nopens de in 1919 plaats gehad hebbende samenvoegingen I in dit gewest uitgebreid en zijn hunne inkomsten verbeterd.

§ I.

BIJZONDERE ONDERWERPEN.

.Emigratie van Javanen en Soendaneezen naar de buitcn- I Te Gedong Tataün werd eene inlandsche school der tweede
gewesten. Omtrent de proefnemingen ter koloniseering van klasse voor iager onderwijs opgericht.
landstreken in de Lampongsche districten met van Java afDe bevolking ging in welvaart vooruit en meer en meer
komstige gezinnen en met de overbrenging van Soendanee- hechten de kolonisten zich aan hun grondbezit.
sche gezinnen naar de ondernfdeeling Bedjang der afdeeling
De gronden van eenige desa's werden opgemeten en in
Lebong van de residentie Benkoelen, worden de volgende erfelijk individueel bezit aan de bevolking afgestaan.
bijzonderheden ontleend aan de over 1919 door de leiders dier
Evenals in het vorig jaar werden in 1919 geen rechtproefnemingen uitgebrachte verslagen.
streeksche pogingen gedaan om nieuwe emigranten van J a v a
I n 1919 emigreerden met regeeringshulp een groot aau- voor de kolonies in de onderafdeeling Redjang aan te wertal gezinnen, afkomstig uit de gewesten Kedoe, Kediri, Pe- ven. Eenige verlofgangers keerden met een aantal mannen,
kalongan en Soerakarta, naar de Lampongsche districten. vrouwen en kinderen van Java terug, terwijl verschillende
Bovendien kwamen uit eigen beweging en op eigen kosten ontslagen contractanten, afkomstig van de zich in de om215 personen over. Het bevolkingscijfer steeg van 8903 tot streken bevindende cultuur- en mijnbouwondernemingen in
11 997 : het aantal sterfgevallen bedroeg in 1919 892 (7,43 % ) , ' de kolonies werden opgenomen.
tegen 483 (5,43%) in 1918, terwijl het geboortecijfer gunstiHet bevolkingscijfer steeg van 764 tot 799; de gezondger was dan in 1918.
heidstoestand was bevredigend, het aantal sterfgevallen beDe toestand van den veestapel was goed. Onder het ge- droeg 27 (3,3%), tegen 123 (16%) in 1918.
kruiste vee hadden de volgende veranderingen plaats; geDe kolonisten bewerkten zonder uitzondering allen een
boren 446, aangekodit 6, gestorven 49, verkocht 265 stuks, sawah; de ladangbouw geraakt bijna geheel op den achteralzoo eene toeneming met 138 stuks.
grond. I n 't geheel werden 215 bouws sawah en 3 i bouw
De rijstoogst bracht wederom een goed beschot op en ladang bewerkt; de opbrengst van de sawahs was 8620 pikol
leverde ongeveer 1,00 000 pikol natte padi op, tegen onge- padi, tegen 8415 pikol in 1918 en van de ladangs 70 pikol
veer 70 000 pikol in 1918. De padi-aanplant werd zeer be- padi.
De aanplantingen van de tweede gewassen waren zeer belangrijk uitgebreid, dank zij de voltooiing van enkele irrilangrijk.
gatiewerken.
Tabak werd niet verbouwd j daarentegen werd de theeNa het schoonkappen werden de erven van de nieuwe
kolonisten beplant met djagoeng, waardoor vóór den padi- cultuur zeer uitgebreid en verzekerde den kolonisten eene geoogst nog twee maïsoogsten verkregen konden worden. Ook regelde bijverdienste.
Door de zeer lage koffieprijzen in vorige jaren en de bede erven van de oude kolonisten waren steeds met droge gewassen beplant, hetgeen de voedselvoorziening ten goede hoefte aan meer voedingsgewassen werd aan het onderhoud en
aan de uitbreiding van de koffietuinen weinig zorg besteed.
kwam.
Behalve bovengenoemde gewassen, werden nog kapokDe teelt van tabak leverde den kolonisten mooie geldelijke
verdiensten op, terwijl aan den aanplant van klapperboomen boomen en vooral vruchtboomen aangeplant, o. a. cacaoboomen.
op de erven veel aandacht werd besteed.

/
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De veeteelt ging achteruit.
Het fokken van pluimvee en het kweeken van goudvisch
leverden eene flinke bijverdienste op.
De emigranten hadden een ruim bestaan en voelden zich in
de kolonies zeer tevreden.

(«reuzen van plaatsen.

Bij Gouv. Btn. 16 Aug. 1919 no«.
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het tucht- en opvoedingswezen, tevens lid der alcoholbestrijdingscommissie, dr. F . M. G. VAN WALSEM, opgedragen
zich in de Vereenigde Staten van Amerika op de hoogte te
stellen van de toepassing en de resultaten van het aldaar
bestaande absoluut alcohol-verbod, zoomede van den stand
van andere Bociale vraagstukken, verband houdende met zijn
maatschappelijk werk in Nederlandsch-Indië.

91 en 93 (Ind. St. nos. 514 en 524) zijn onderscheidenlijk de
Reizen. I n liet belang van handel en verkeer zijn bij
grenzen voor de afdeelingshoofdplaats Malang en voor de
Ord.
van 17 April 1919 (Ind. St. n°. 191) de voor de resihoofdplaats Semarang vastgesteld.
dentie Banka en onderhoorigheden bestaande beperkende
De west- en zuidgrenzen der afdeelingshoofdplaats Blitar voorschriften op het reizen ingetrokken en is op dat gewest
(res. Kediri) zijn nader vastgesteld (Ind. St. 1919 n°. 709). de „reisregeling 1918" — vgl. K. V. 1919, kol. 132 — van
Door den directeur van binnenlandsch bestuur zijn de | toepassing verklaard. Gemelde regeling is voorts bij Ord. van
grenzen vastgesteld van de hoofdplaats Bandjermasin (Zui- 4 Aug. 1919 (Ind. St. n°. 482) van kracht verklaard in de
der- en Oosterafdeeling van Borneo) (Bijbl. Ind. St. n°. zelfbesturende landschappen buiten J a v a en Madoera, wier
9236), van de afdeelingshoofdplaats Koedoes (res. Sema- verhouding tot de Regeering van Nederlandsch-Indië wordt
rang) (Bijbl. Ind. St. n°. 9285), van de gewestelijke hoofd- beheerscht door de zoogenaamde korte verklaring of een der
plaats Pangkalpinang (res. Banka en onderhoorigheden) daarmede in strekking en hoofdzaken overeenkomende be(Bijbl. Ind. St. n°. 9336). van de onderafdeelingshoofdplaats scheiden. I n verband hiermede zijn bij Gouv. Bt. 4 Aug.
Baïijje (res. Tapanoeli) (Bijbl. Ind. St. n°. 9375) en van
1919 n°. 11 (Ind. St. n°. 483) nog enkele landstreken aangede plaatsen Meurendoa. Sinaban<r en Koeta Tjané (gouv.
wezen,
waar het reizen aan niet binnen die streken woonAtjeh en onderhoorigheden) (Bijbl. Ind. St. n°. 9376).
achtigen alleen geoorloofd is met een paspoort.
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 plaatselij ken raad van de onderaf deeling Lematang
Hilir (Jav. Ct. 1919 n°. 89), de gewestelijke raden van Bantam (Jav. Ct. 1919 n°. 9) en Kedoe (Jav. Ct. 1919 n°. 18) en
de gemeenteraden van Probolinggo (Jav. Ct. 1919 n°. 45),
Batavia (Jav. Ct. 1919 n°. 49), Soekaboemi (Jav. Ct. 1919
n°. 53) en Madioen (Jav. Ct. 1919 n°. 69).
Bij Gouv. Bt. 3 Dec. 1919 n°. 30 is aan den inspecteur van

Ontvlambare vloeistoffen. De voorschriften betreffende
den opslag en het bezit van petroleum en soortgelijke licht
ontvlambare vloeistoffen (Ind. St. 1917 n°. 160) zijn nader
gewijzigd bij Ord. van 23 Febr. 1920 (Ind. St. n°. 102).
Motorrijtuigen. Het motorreglement (Ind. St. 1917 u°.
73, zoools het sedert is gewijzigd) onderging nadere wijziging bij Ordn. van 16 Juni 1919 (Ind. St. n°. 277)) en 4 Febr.
1920 (Ind. St. n°. 50).

H. PERSOONLIJKE DIENSTEN.
§ 1.

JATA EN MADOERA.

I n 1919 zijn in de residentie Bantam 20 000 dagdiensten
gevorderd, tegen betaling van f 0,40 per dag, voor de herstelling van den doorgebroken dijk van het linkerhoofdkanaal der Tjioedjoenfr-werken. en in de residentie Soerabaja
120 dagdiensten, eveneens tegen betaling van f 0,40 per dag,
ten behoeve van het verrichten van zware herstellingen aan
den zeedijk te Soekalila.
I n het belang van eene stelselmatige vereeniging van de
desa's, zijn voor de residentiën op Java en Madoera, met uitzondering van Soerakarta en Djokjakarta, de als gevolg van
desa-vereenigingen eervol ontslag dorpshoofden bij Ord. van
28 Oct. 1919 (Ind. St. n°. 723) vrijgesteld van neerendiensten.
Nopens de opbrengst in 1919 van het door de heerendienstplichtige bevolking verschuldigd hoofdgeld (Ind. St. 1914
n°. 313) zijn opgaven verstrekt in bijlage H . Daaruit blijkt,
dat de aanslag f 9 451 814 bedroeg, van welk bedrag' bij het

§ 2.

einde van het jaar f 9 434 422 was aangezuiverd, zoodat, na
aftrek van de aan de desahoofden toekomende 8 % collecteloon, zuiver overbleef f 8 679 668. De achteruitgang van den
aanslag (van f 9 542 769 in 1918 tot f 9 451 814 in 1919) moet
worden toegeschreven aan de geheerscht hebbende influenzacpidemie en aan den minder gunstigen economischen toestand
van de bevolking in sommige streken, waardoor meer vrijstellingen moesten worden verleend.
De inning van het hoofdgeld gaf eenige moeilijkheid in
de residentiën Bantam, Batavia en Cheribon, doordat een
aantal aangeslagenen zonder achterlating van adres naar
elders vertrokken, in de residentiën Semarang en Rembang,
waar het hoofdgeld van de aanhangers van de Samin-leer
gerechtelijk moest worden ingevorderd, en in de residentie
Madioen, waar het hoofdgeld van de belijders van de Agama
Adam gerechtelijk moest worden ingevorderd.

BUITENGEWESTEN.

Bij Ordn. van 15 J u l i 1919 (Ind. St. n°. 407) en 20 Sept.
1919 (Ind. St. n°. 641) zijn, tot verlichting van den druk
der heerendiensten, regelen vastgesteld betreffende den
aard en de duur dier diensten, waartoe de mannelijke inlandisehe bevolking in de
residentiën
Lampongsche districten en Palenibang verplicht is, zoomede
omtrent de gevallen waarin — benevens de wijze en voorwaarden waarop — die diensten kunnen worden gevorderd.
Voorschriften tot uitvoering van die ordonnantiën zijn
vastgesteld bij Gouv. Btn. 15 Juli 1919 n°. 59 (Bijbl. I n d .

St. n°. 9258) en 20 Sept. 1919 n°. 46 (Bijbl. Ind. St. n°.
9292).
Bij Ord. van 21 J a n . 1920 (Ind. St. n°. 32) zijn eenige
groepen van heerendiensten in de assistent-residentie Billiton afgeschaft, terwijl bij Ord. van denzelfden datum (Ind.
St. n°. 33) eene belasting in geld wordt geheven ter bestrijding van de uitgaven, in verband staande met die afschaffing. Voorschriften ter uitvoering van eerstgenoemde ordonnantie zijn opgenomen in Bijbl. Ind. St. n°. 9362.
Bij Gouv. Bt. 7 Juli 1919 n°. 63 (Bijbl. Ind. St. n°. 9246)
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is bepaald, dat de regeling met betrekking tot den afkoop
van neerendiensten in de Duitengewesten (zie K. V. 1919,
kol. 131/132) — behalve voor de gewesten Sumatra's Westkust, Tapanoeli, Benkoelen, Palembang en Djambi t waar zij
reeds geldt — ook nog zal gelden voor de gewesten Bali en
liombok, Lampongsche districten, Oostkust van Sumatra,
Atjeh en onderhoorigheden, Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo, Celebes en onderhoorigheden, Menado, Amboina en
Timor en onderhoorigheden.
De opgaven over 1919 van het aantal heerendienstplichtigen in de buitengewesten, waar heerendienstregelingen
werken, en omtrent den aard en omvang van den door hen
verrichten arbeid, zijn opgeuomen in bijlage J .
Voor zoover uit die opgaven blijkt, zijn in bijna alle
gewesten minder dagdiensten verricht dan in 1918.

m.
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Tewerkstelling van heelendienstplichtigen op /enteren
afstand van hunne woningen dan bet daarvoor aangenomen
maximum, vond plaats in Benkoelen, de Lampongsche
districten en Celebes en onderhoorigheden.
Plaatsvervanging en afkoop van heerendiensten kwamen
ook in het verslagjaar veelvuldig voor.
De aanslag van de ter hoofdplaats Benkoelen geheven
belasting, in de plaats tredende voor vrijstelling van den
arbeid aan wegen aldaar (Ind. St. 1874 n°. 270, juncto
1876 n". 58), bedroeg in 1919 voor inlanders f 3616 en voor
Chineezen en andere vreemde oosterlingen f 280, van welke
bedragen in dat jaar onderscheidenlijk f 1390 en f 123
werd geïnd.

LANDELIJKE: INKOMSTEN.

Bij Gouv. Bt. 26 Juli 1919 n°. 10 (Ind. St. n°. 451) is,
met wijziging in zooverre van Gouv. Bt. 29 Mei 1915 n'. 6
(Ind. St. n°. 384), eene nieuwe regeling vastgesteld met
betrekking tot de sterkte, rangen en bezoldigingen van bet
personeel voor de landelijke inkomsten.
Landrente (in de gouyi-rnementslanden op J a v a en
Madoera). Behalve in de districten Kandanghaoer en Losaraug van de tot het landsdomein teruggebrachte particuliere landen 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, I n d . St. 1914 n°. 315 en Ind. St. 1918 n°. 366
(juncto 1919 n°. 474) opgenomen afzonderlijke regelingen
werken, alsmede in de residentie Preanger-Regentschappen
(met uitzondering van een twintigtal districten), in welk
gewest die aanslag overigens nog geregeld bleef op den voet
van Ind. St. 1896 n°. 126, in verband met Ind. St. 1906
n°. 188 en 1909 n°. 591, zoomede in een aantal districten
der residentiën Madioen, Soerabaja en Madoera, 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), in verband met de
Ord. van 20 Maart 1909 (Ind. St. n°. 208), 22 Dec. 1909
(Ind. St. 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 1919 voor het eerst toepassing in 2 districten der residentie Preanger-Regentschappen
en voorts in 8 districten der residentie Cheribon, 4 districten
<!er residentie Madioen, 14 districten der residentie Soerabaja en 4 districten der residentie Madoera, terwijl voorts
de aanslag werd herzien in 2 districten der residentie Batavia. 4 districten der residentie Preanger-Regentschappen, 4
districten der residentie Kedoe en 2 districten der residentie
Banjoemas.

I n bijlage K, onder I B, zijn met betrekking tot die
districten, overzichten opgenomen van de oppervlakte der
landrenteplichtige gronden en van het bedrag van den aanslag
in de landrente vóór en na de invoering van de nieuwe
regeling, dan wel vóór en na de herziening van den aanslag.
Uit de gewestelijke opgaven nopens den aanslag en de
inning van de landrente van de voor vast aangeslagen
gronden over 1919 (zie bijlage K, onder I A) blijkt, dat de
geheele aanslag in 1919 bedroeg f 22 715 404, tegen
f 22 212 837 (verbeterd cijfer) in 1918, zijnde dus eene vermeer dering van f 502 567. I n verband met misgewas en
wegens andere gewichtige redenen werd vrijstelling verleend
tot een bedrag van f 1 030 927. terwijl f 221 086 moest worden
afgeschreven wegens het onbeplant blijven van gronden.
Door een en ander moest dus die aanslag verminderd worden met f 1 252 012 (in 1918 met f 1200 288; verbeterd
cijfer), zoodat werkelijk te heffen viel f 21463 392, tegen
f'21012 549 (verbeterd cijfer) in 1918.
Ter zake van de niet voor vast aangeslagen gronden werd
in 1919 geheven f 22 700, tegen f 30487 in 1918, zoodat in
het geheel aan landrente geheven werd in 1919 f 21 486 093,
tegen f 21 043 036 in 1918.
De hoogere aanslag was hoofdzakelijk een gevolg van de
invoering van de nieuwe landrenteregeling.
Op het einde van 1919 was van den aanslag nog niet aangezuiverd f 336 092. Door met de inning belaste personen
werd geïnd, doch niet verantwoord f 4219.
Andere landelijke inkomsten. Hiermede worden bedoeld
de vertieningsbelasting en de tesangheffing in het gouvernement Celebes en onderhoorigheden, 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 J a v a en Madoera en de verhuur van vischvijvers in sommige gewesten op en buiten
Java.
De omtrent deze heffingen ontvangen opgaven zijn opgenomen in bijlage K, onder I I .

IV. AGRARISCHE AANGELEGENHEDEN; UITGIFTE VAN GROND.
Bij Gouv. Bt. 15 J u l i 1919 n°. 46 (Ind. St. n°. 403) zijn
nog twee adjunct-anspecteurs voor de agrarische zaken en
verplichte diensten in dienst gesteld.
.
Met buitenwerkingstelling van de bestaande (zie K. V.
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

1920—1921.

1905, kol. 146), zijn bij Gouv. Bt. 15 Dec. 1919 n°. 27 (Ind.
St. n°. 802) nieuwe bepalingen vastgesteld ten aanzien van
de algemeene regeling van de uitgifte voor korten tijd van
tot Let vrij landsdomein behoorende stukken grond.
5

Ned.-Indië.
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§ 1.

JAVA

In het verslagjaar is verklaard dat bet algemeen belang
vordert dat tot het landsdomein worden teruggebracht: het
in de afdeeling Buitenzorg der residentie Batavia gelegen
particuliere land Janlappa Tjikopomajak (Ord. van 26 April
1919 in Ind. St. n°. 210) en de in de afdeeling MeesfcerCornelis der residentie Batavia gelegen particuliere landen
Tandjoong-West (Djaga Karsa), Kali Bata (Qrobogan) en
Kali Bata Kampong Djati (Örd. van 26 Mei 1919 in Ind.
St. n°. 248).
Bij Ord. van 7 Nov. 1919 (Ind. St. n°. 750) zijn de
gedeelten der in de afdeeling en residentie Soerabaja gelegen
particuliere landerijen Koepang-Zuid en Goenoengsari aangewezen, welke in verband met Ind. St. 1918 n°. 661 tot het
landsdomein zullen worden teruggebracht.
De voorschriften tot uitvoering van het grondhuurreglement voor de residentiën Soerakarta en Djokjakarta (Bijbl.
Ind. St. n°. 9029) zijn aangevuld bij Gouv. Bt. 2 Juli 1919
n°. 30 (Bijbl. Ind. St. n°. 9244).
Bij Gouv. Btn. 19 Sept. 1919 n°. 35 (Ind. St. n°. 639)
en 27 Febr. 1920 n°. 35 (Ind. St. n°. 110) is bepaald wanneer de grondhuurordonnantie (Ind. St. 1918 nos. 88 en 214)
in eenige districten op Java en Madoera in werking treedt,

Omzetting' van communaal in erfelijk individueel grondbezii vond in 1919 plaats in een tweetal desa's in de afdeelin*
gen Soerabaja en Modjokerto, terwijl vervanging van de
periodieke verdeelirg der communale bouwgronden door het
stelsel van vaste aandeelen niet plaats had.

Vervanging van erfelijk individueel grondbezit door
agrarisehen eigendom. Tot het verkrijgen van agrarisehen
eigendom op den voet van K. B. 16 April 1872 n u . 29 (Ind'.
St. n°. 117) zijn gedurende 1919 17 aanvragen, betrekking
hebbende op eene gezamenlijke uitgestrektheid van bijna 249
bouws, aanhangig gemaakt, zoodat met de op het einde van
1918 — blijkens verbeterde opgaaf — aanhangig gebleven
24 aanvragen voor ruim 62 bouws, in 1919 te behandelen
vielen 41 aanvragen voor ruim 311 bouws, waarvan er 26
voor ruim 223 bouwa zijn toegewezen, en 1 voor 69/500 bouw
is vervallen.
Tengevolge van de nieuwe toewijzingen, behoorde bij bet
einde van 1919 eene uitgestrektheid van bijna 26 230 bouws
aan inlanders in agrarisehen eigendom toe (vgl. de gewestelijkc opgaven in tabel I I van bijlage L ) . Verhuur van in
agrarisehen eigendom verkregen gronden geschiedde in de
residentiën Pr)eanger-Regentschappen, Pekalongau, 6oeirabaja, Madioen en Kediri.

Verhuur van grond door inlanders aan niet-inlanders.
I n 1919 zijn in de gouvernements residentiën, op den voet
van de Ord. in Ind. St. 1900 n°. 240. 18 204 huurovereenkomsten bekrachtigd, betrekking hebbende op 176 187 bouws
(zijnde 5914 huurovereenkomsten en 7732 bouws minder dan
in 1918).
Nadere opgaven daaromtrent bevat tabel I van bijlage L.
De gewestelijke verslagen maken melding van 9 overtredingen (2 door Europeanen en 7 door vreemde oosterlingen) en van 103 gevallen, waarin de bekrachtiging geweigerd werd.

iSO

E f MADOERA.
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Afgewezen op soortgelijke gronden als daarvoor tot dusver
golden, srjn 2931 aanvragen, betrokking hebbende op $589
bouws.
Het aantal gestraften wegens eigenmachtige ontginning
bedroeg in 1919 4950 (tegen 5648 in 1918), van wie achtereenvolgens 296, 8, 146, 127. 1319. 144, 249, 14, 633, 469. 1040,
248, 95, 64 en 98 in de residentiën Bantam, Batavia< Pi'ean.
ger-Regentschappen, Ckeribon. 'Pekalongau, Semarang. Renibang, 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.

]
Uitgifte van grond in erfpacht. Gedurende 1919 zijn
j in erfpacht toegezegd 38 perceelen, tegen 39 in 1918 en 49
; in 1917. Geen van deze perceelen is in hetzelfde jaar afgestaan : wèl kon worden besloten tot de uitgifte van 20 in vorige
jaren in erfpacht toegezegde perceelen, zoodat in 1919 in het
i geheel zijn afgestaan 20 perceelen, tegen 27 in 1918 en 30 in
j 1917.
j
Het aantal gedurende 1919 ingeschreven (door de aanvragers aanvaarde) perceelen bedroeg 51 (waarvan 13 -n
: 1919 en 38 in vorige jaren afgestaan), gezamenlijk groot
17 893 bouws, tegen 79 perceelen, tot eene gezamenlijke uitgestrektheid van 10 980 bouws, in 1918. Van de in 1919 aan; vaarde perceelen, van welke er 10 ten name van Europeanen
en de overige ten name van cultuurmaatschappijen zijn ingeschreven, waren er 7 bestemd tot uitbreiding van bestaande
j ondernemingen, zoodat zij niet voor het volle tijdvak van 75
j jaren, doch voor den verderen duur van het reeds op die
ondernemingen gevestigd erfpachtsrecht zijn afgestaan.
Tegenover de vermeerdering van het aantal ingeschreven
j perceelen met 51 tot eene uitgestrektheid van 17 893 bouws,
valt te wijzen op eene vermindering met 3 perceelen en 2
perceelgedeelten, te zamen groot 1415 bouws, wegens den
terugkeer aan het Land, zoodat de vermeerdering van het
: aantal perceelen in genoemd jaar 48 heeft bedragen, met
i eene uitgestrektheid van 16 478 bouws. Van de 51 perceelen
is voor 1 de canon vastgesteld op f 10, voor 5 op f 5, voor 6
op f 4, voor 1 op f 3,50, voor 3 op f 3, voor 4 op f 2,50, (
i voor 1 op f 2, voor 1 op f 1,50, voor 1 op f 1 en voor 28
j op f 0,50.
!
Op het einde van 1918 werden in erfpacht bezeten (volgens
i verbeterde opgaven, zie tabel I V 4 van biilage L) 3683 percee- *
! len, ter gezamenlijke grootte van '753 908 bouws, welke uitgestrektheid als gevolg van de besproken veranderingen bij
het einde van 1919 gestegen was tot 771 801 bouws, verdeeld
over 3734 perceelen. Behalve deze perceelen, waarop tijdens
j de uitgifte in erfpacht geen titel gevestigd was, waren op
het einde van 1919 nog. als in erfpacht bezeten, ingeschrei ven 91 perceelen (33 310 bouws), uitmakende gronden, welke
vóór de vestiging van dien titel als huurgronden te boek
stonden (zie de volgend? rubriek). Uit tabel TV4 van bijlage
j L blijkt, hoe de voormelde 33 310 bouws, naar gelang ook
van het aantal perceelen, waarvoor die xiitgestrektheid stond
i ingeschreven, over de gewesten verdeeld waren en van welke
i jaren de uitgifte dagteekent.
Bij het einde van 1919 bedroeg het aantal nog niet aanvaarde, reeds afgestane perceelen 68, betrekkin£r hebbende op
j 18 308 bouws, en dat der toegezegde, maar nog niet afgestane perceelen 90, met eene uitgestrektheid van 42 534
! bouws. Cijfers per gewest vindt men in de voormelde

Ontginning door inlanders van Hoesten, niet t o t de
desa's behoorenden irrond. Uit de gewestelijke statistiek,
opgenomen in tabel I I I van bijlage L, blijkt, dart gedurende
1919, op den voet van de ontginningsordonnantie (Ind. St. tabel IV.4.
1896 n°. 44 en 1904 n°. 416), aan inlanders 36 261 vergunninHet aantal aanvragen in 1919 om verschillende redenen
gen zijn verleend om domeingrond te ontginnen, en wel tot afgewezen, bedroeg 98, tegen 57 in 1918.
eene uitgestrektlieid van 28 Ö47 bouws, tegen 27 509 bouws,
Het over 1919 door verschillende erfpachters op Java —
te ontginnen krachtens 36 260 verdunningen, in 1918.
ook door hen, die gewezen huurgronden in erfpacht bezitten
Van de vóór 1919 verleende verdunningen van dezen aard | — aan eanon verschuldigde bedroeg f' 1 650 505.
kwamen er in dat jaar 417 te vervallen, betrekking hebbende
Bij het einde van 1919 waren, op den voet van het sedert
op 373 bouws (in 1918 316 vergunningen voor 303 bouws). j ingetrokken Gouv. Bt 20 J u n i 1901 n°. 10 (Bijbl. Ind. St.
hoofdzakelijk wegens het niet nakomen van de bij de ver- n°. 5611), dan wel op dien van de ordonnantie in Ind. St.
gunningen gestelde voorwaarden.
1904 n°. 326, in verband met Ind. St. 1905 n°. 153 en 1908
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n°. 263, betreffende den afstand van grond tot uitoefening
van den kleinen land- of tuinbouw door minvermogende
Europeanen en met hen gelijkgestelden, toegezegd 24 perceelen, tot eene gezamenlijke grootte van 289 bouws, en afgestaan, doch nog niet aanvaard 27 perceelen, tot eene gezamenlijke grootte van 293 bouws, terwijl 271 perceelen tot
eene gezamenlijke grootte van 2907 bouws, door de aanvragers waren aanvaard (vgl. de gewestelijke opgaven onder
fVC van bijlage L ) . Hel aantal aanvragen, in 1919 om veischillende redenen afgewezen, bedroeg 12, tegen 6 in 1918.
Vervanging van b u u r door erfpacht. De oppervlakte van
de erfpachtsperceelen, welke uit gewezen huurgronden bestaan, bedroeg op het einde van 1919 33 31.9 bouws, verdeeld
over 91 perceelen (vgl. noot a vau tabel TVA van bijlage L ) .
Verhuur yail grond. Voor andere dan landbouwdoeleinden
waren op einde 1919 van kracht 884 huurovereenkomsten,
namelijk voor terreinen in de residentiën Bantam 3, Batavia
187, Preanger-Regentschappen 44, Cheribon 90, Pekalongan
8, Semarang 18, Rembang 28. Soerabaja 430, Pasoeroean 9,
Besoeki 23, Banjoemas 16, Kedoe 8, Madioen 1, Kediri 10 en
Madoera 9. Het verschuldigde wegens huursom bedroeg
onderscheidenlijk f 17, f 14 888, f 1 569,50, f 347, f 2864,
f 1919, f 506, f 17 146, f 216, f 1607, f 449. f 50, f 72, f 181
en f 863. De in de baai van Sedajoe (Soerabaja) door aanslibbing ontstane onder de benamingen „tambak wader
p a r i " en ,,tanah tlatah laoet" bekende gronden werden aan
de bevolking verhuurd voor f 2249. terwijl de in de residentiën
Rembang en Soerabaja gelegen, ten behoeve van de werken
in de Solo-rivier onteigende en, na de staking van die werken, verhuurde gronden, onderscheidenlijk f 9879 en f 1639
aan huur opbrachten.
Verkoop van grond. De gezamenlijke uitgestrektheid
van de kleine stukken grond, die in 1919 voor woonerven en
nijverheidsinrichtingen door het Land aan particulieren in

§ 2.
1°.

eigendom zijn afgestaan, bedroeg 6 418,301 M 2 ., waarvoor
bedongen is f 1184 721.
Volledige opgaven daaromtrent zijn te vinden in tabel V
van bijlage L .

Uitgifte van grond met hot recht van opstal. De onder
dezen titel in 1919 door het^ Land aan particulieren afgestane kleine stukken domeingrond besloegen gezamenlijk
2 316 171 M 2 ., waarvoor door de verkrijgers verschuldigd was
f 104 713 (zie tabel V van bijlage L ) . '

Uitgifte van grond in bruikleen of met het recht, van
gebruik. Voorde uitoefening van den kleinen laud- of tuinbouw, op den voet van hel sedert ingetrokken Gouv. Bt. 20
J u n i 1901 n°. 10 (Bijbl. Ind. St. n°. 5611), waren op het
einde van 1919 in bruikleen afgestaan 11 perceelen, waarvan
3 betrekking hadden op ruim 22 bouws en 8 op 68 820 M 2 .
Cijfers per gewest vindt men in tabel V I van bijlage L.
Voorts werden in 1919 in bruikleen of met het recht van
gebruik afgestaan in de residentie Pekalongan 2 stukken
grond, groot onderscheidenlijk 226 en 6630 M 2 ., het eerste
voor den aanleg van waterwerken van de suikerfabriek
Pangka en het tweede VQpr de schietbaan van de te Pemalang gevestigde vereeniging ,,de Ruyter", in de residentie
Semarang 1 stuk grond, groot 356 M 2 ., voor de oprichting
van eene openbare leeszaal en bibliotheek van de te Semarangr gevestigde vereeniging ,,Openbare Leeszaal en Bibliotheek" en in de residentie Pasoeroean 1 stuk grond, groot
114 M 2 . voor het oprichten van een pompgebouwtje met bijbehooren.

Beschikking door bet Land over grond in het bezit van

dertien. Een overzicht van de in 1919 plaats gehad hebbende
onteigening bij minnelijke schikking van voor de uitvoering
van 's lands werken benoodigde gronden, bij de inlandsche
bevolking in gebruik, is opgenomen onder V I I van bijlage L .

BUITENGEWESTEN.

GOUVERNEMENTSLANDEN.

Verhuur van grond door inlanders aan niet-inlanders.
De omtrent dit onderwerp voor de residentiën Sumatra's
Westkust, Lampongsche districten, Zuider- en Oosterafdeelig van Borneo, ilenado en Amboina uitgevaardigde regelingen vonden in 1919 toepassing in Sumatra's Westkust op
de afdeelingshoofdpaatsen voor den bouw van opstallen, en
in Menado, waar gronden, beplant met klapperboomen, voor
hoogstens 5 jaren werden verhuurd aan niet-inlanders.

Ontginning door inlanders van domeingrond.

L(

In het

verslagjaar werd in de Lampongsche distrieten voortgegaan
met het aanwijzen van terreinen, binnen welker grenzen de
inlandsche bevolking vrijelijk ladangs mocht aanleggen.
I n de residentie Menado werden in de Minahasa door de
hoofden van plaatselijk bestuur 1 en door de districtshoofden
116 vergunningen verleend tot ontginning van 10^ en 190]
bouws en in de afdeeling Gorontalo door de districtshoofden
320 vergunningen tot ontginning van 468 bouws.
I n Djambi werden de tevoren door de bevolking ontgonnen en na benutting verlaten boschterreinen (bloekargronden) gedeeltelijk gebezigd voor de teelt van hevea. Om
redenen van hydrologisch belang en tot behoud van waardevol houtgewas werd het aanleggen van ladangs en aanplantingen op enkele boschterreinen verboden.
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-, peper-, kruidnagel", hevea- en gambirtuinen en voor tweede gewassen.

Uitgifte van grond in erfpacht. In 1919 kwamen 248
aanvragen om uitgifte in erfpacht van domeingrond tot af
j doening (tegen 278 in 1918), van welke er 149 zijn afgei wezen. De 99 ingewilligde aanvragen hadden betrekking cp
een gelijk aantal perceelen. tot eene uitgestrektheid van
101 895 bouws.
!
Van het beginsel om slechts bij uitzondering den canon
lager te stellen dan het in 1888 aangenomen laagste bedrag
I 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 lar.dbouwnijverheid, is in 1919 afgeweken ten aanzien van 9 perceelen
in Benkoelen (maatstaf f 0,50), 8 perceelen in de Zuider'. en Oosterafdeeling van Borneo (maatstaf f 0,50 voor 4 perceelen, f 0.30 voor 2 perceelen en f 0,10 voor 2 perceelen),
i 1 perceel in Celebes en onderhoorigheden (maatstaf f 0,75),
6 perceelen in Amboina (maatstaf f 0,50 voor 2 perceelen
en f 0,25 voor 4 perceelen) en 3 perceelen in Bali en Lombok
' (maatstaf f 0,50).
Voor 19 perceelen van geringe uitgestrektheid werd de
pachtsom op een hooger bedrag dan f 1 per bouw 's jaars
i gesteld, namelijk voor 3 perceelen in de Padangsche
> Benedenlanden (canon f 1,50 voor 1 perceel, f 3 voor 1 per! ceel en f 4 voor 1 perceel), 6 perceelen in ,1e Padangsche
i Bovenlanden (canon f 2 voor 3 perceelen, f 2,50 voor 2 perceelen en f 3 voor 1 perceel), 3 perceelen in de Lampongsche
t districten (canon f 10), 1 perceel in Djambi (canon f 4),
1 perceel in Atjeh en onderhoorigheden (canon f 2,50), 4
perceelen in Menado (canon f 1,26 voor 1 perceel, f 1.60 TOOT
2 perceelen en f 2 voor 1 perceel) en 1 perceel in Riouw en
onderhoorigheden (canon f 2,50).
Ingeschreven, d. i. door de aanvragers (4 naamlooze ven-
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nootschappen, 9 Europeanen en 8 vreemde oosterlingen) aauvaard, zijn in 1919 26 perceelen waarvan er 1 in 1916, 7 in
1917, 17 in 1918 en 1 in 1919 waren toegezegd, naar schatting gezamenlijk groot 10 142 bouw», Voor deze perceelen,
afgestaan voor den tijd van 75 jaren, is als maatstaf voor
den jaarlijkschen canon aangenomen het hoogste bedrag van
f 1 per bouw, met uitzondering van 15 perceelen, waarvoor
als jaarlijksche pachtschat per bouw gevorderd is: f 0,50 voor
1 perceel en f 5 voor 1 perceel in de Padangsche Bovenlanden, f 2 voor 3 perceelen en f 2,50 voor 1 perceel in de
Padangsche Benedenlanden, f 0,50 voor 3 i>ereeelen en f 0,10
voor 1 perceel in de Zuider- en Oosteraideeling van Borneo,
i' 2,50 voor 1 perceel in Atje'h en onderhoorigheden, f 0,50
voor 1 perceel in Henado, f 0,25 voor 1 perceel en f 0,35 voor
1 perceel in Amboina en f 0,25 voor 1 perceel in Bali en
Lombok.
I n 1919 is aanteekening gehouden van het tenietgaan
van het erfpachtsrecht op 47 vóór dat jaar aanvaarde perceelen en 3 perceelgedeelten, tengevolge waarvan de uitgestrektheid der erfpachtsgronden is verminderd met 167 647
bouws. Aangezien op het einde van 1918 in erfpacht werden
bezeten (volgens verbeterde opgaven: zie bijlage L, onder
IVA) 1080 perceelen, stonden er dus op bet einde van 1919
te boek 1106 perceelen, die eene uitgestrektheid besloegen
van 1 080 947 bouws.
Ingevolge I n d . St. 1886 n°. 39 was over 1919 canon te
betalen o. a. voor 435 vóór 1914 aanvaarde perceelen. H e t
verschuldigd bedrag beliep f 414 293.
Omtrent de aanzuivering gedurende 1919 wegens achterstand over vorige jaren wordt venvezen naar (abel IA Ti
van bijlage L.
Uitgifte van grond tot uitoefening van den kleinen landof tuinbouw op den voet van I n d . St. 1904 n°. 326, in verband met I n d . St. 1908 n°. 263, kwam in 1919 slechts voor
in Celebes en onderhoorigheden (1 perceel van ongeveer 6
bouw).
Verhuur van grond.

De bestaande overeenkomst betref-

V.
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fende de verhuur door de Eegeering van de landen Lajang
en Totaka in de a i deeling Makasser (Celebes en onderhoorigheden) bleef voortloopen; de met klapperboomen begroeide
tot het gouvernement Atjeb en onderhoorigheden behoorende
eilandjes werden op de terzake gehouden openbare verhuring
aan den meestbiedende verhuurd, terwijl voor de klappertuinen op liet eiland Kelemoa (Billiton) <>een liefhebbers werden gevonden. Uit voormelden hoofde was achtereenvolgens
verschuldigd f 731.445 en £ 4550.
Aan huurpenningen van eenige aan de bevolking verhuurde domeingronden (terreinen en sawahs) in de
residentie Bali en Lombok (afdeeliugen Boeleleng en Lombok) moest in 1919 f 2179,48 worden betaald.

Uitgifte van grond in eigendom of met het recht van

opstal. Hieromtrent zij verwezen naar de gewestelijke opgaveu in tabel V van bijlage L .

Uitgifte met het recht van gebruik kwam in 1919 niet

voor.

2°. ZELFBESTURENDE LANDSCHAPPEN.
De regelen in acht te nemen door inlandsche zelfbestureu
in de buitengewesten wanneer zdj ten behoeve van een persoon op wien de voorschriften van het burgerlijk wetboek voor
Nederlandsch-Indië betreffende zakelijke rechten toepasselijk
zijn, een recht op grond verleenen met de uit de aanduiding
van dat recht blijkende bedoeling om een recht t e vestigen,
dat in aard en omvang gelijk staat met een der in genoemd
wetboek omschreven zakelijke rechten (Bijbl. I n d . St. nos.
8571 en 9154) zijn nader aangevuld bij Gouv. Bt. 22 Mei
1919 n°. 58 (Bijbl. I n d . St. n°. 9242). '
Bij Gouv. Bt. 24 Dec. 1919 n". 64 (Ind. St. n°. 821) is
bepaald dat de erfpachts-ordonnantie voor de zelfbesturende
landschappen in de buitengewesten (Ind. St. 1919 n°. 61)
voor de zelfbesturende landschappen in verschillende gewesten in werkinsr treedt met ingang van 1 Februari 1920.

AGRARISCHE EN KADASTRALE OPNEMINGEN.
S 1. kGBAMSGHE OPNEMINGEN,

Door de op Lombok bescheiden inlandsche landmeterswerd
gronden.

S 2.

voortgegaan

met de opneming van de bevolkings-

KADASTER.

Aan het einde van 1919 bestond het personeel bij het
kadaster in Nederlandsch-Indië (met inbegrip van het aan
den opleidingsleergang verbonden personeel) uit: 1 hoofd \ a n
den kadastralen dienst, 3 inspecteurs (van wie 1 met buitenlandsch verlof), 1 tijdelijk waarnemend inspecteur, 4 bewaarders, 52 landmeters en adjunct-landmeters (van wie 3
landmettrs met buitenlandsch verlof, 2 landmeters als leerkrachten aan den opleidingsleergang, 9 adjunct-landmeters
in opleiding aan de kantoren en 8 adjunct-landmeters als
leerlingen aan den opleidingsleergang). 6 commiezen, 27
klerken, 20 hoofdniantri's (van wie i aan den opleidingsleer/rang als assistent) en 203 mantri's en hulpmantri's (van
wie 2 mantri's als assistenten aan den opleidingsleergang).
Het onderricht aan den opleidinjjsleergang voor technisch personeel bij den kadastralen dienst in Nederlandsch-Indië werd gegeven door 2 landmeters, 1 hoofdmantri en 2 mantri's van het kadaster, 1 mantn-topoKruaf
van het mijnwezen en 1 hoofdmantri-opnemer-teekenaar der
Burgerlijke Openbare Werken.
Op 31 December 1918 waren in opleiding 8 adjunct-landmeters en 39 inlandsche jongelieden voor het kadaster, be-

nevens 8 leerlingen voor den dienst van de landelijke inkomsten, 12 leerlingen voor 's lands mijndiensten, 5 leerlingen voor de Banka-tinwinning en 6 leerlingen voor den
waterstaat en 's kinds burgerlijke openbare werken.
I n het landmetersexamen, afgenomen in November 1919,
slaagden 5 van de 7 candidaten, alle afkomstig van den opleidmgsleergang.
De instructie voor de gouvernementslandmeters in Nederlandsch-Indië en als zoodanig fungeerende personen ( I n d .
St. 1916 n°. 517) is aangevuld bii Ord. van 13 Febr. 1920
(Ind. St. n°. 77).
Bij Gouv. B t . 24 J u l i 1919 n°. 4 ( I n d . St. n°. 439) is de
titel van élèvc-mantri bij het kadaster «'ewijzigu in hulpmantri en is de aan die betrekkin^ verbonden bezoldiging
herzien.
De bezoldiging van het hoofd van den kadastralen dienst
in Nederlandsch-Indië, de inspecteurs, bewaarders en commiezen bij dien dienst is nader geregeld bij Gouv. Bt. 22
Aug. 1919 n°. 49 ( I n d . St. n°. 548).
In het overzicht sub I I I van bijlage G zijn de voornaamste
verrichtingen onder cijfers gebracht. U i t dat overzicht blijkt
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dat de werkzaamheden ook in 1919 in omvang zijn toegenomen. Wel verminderde het aantal opgemaakte meetbrievén met ongeveer 3%, doch de oppervlakte der daarin omschreven perceelen vermeerderde aanmerkelijk.
Behalve voor de bij houding van het eigendomskadaster i/n
de vernieuwing van plans en registers, zijn in 1919 door het
personeel van het kadaster nog werkzaamheden verricht ten
behoeve van de wijziging in den aanslag der verponding; de
regeling van den agrarischen rechtstoestand van tot het
staatsdomein teruggebrachte particuliere landerijen; de
voorgenomen terugbrenging van particuliere landen in de
gewesten Batavia en Semarang tot het staatsdomein; de
vestiging van erfpachtsrechten voor de uitoefening van den
kleinen land- en tuinbouw door minvermogende Europeanen en met hen gelijkgestelden; de bijhouding van de op
het Departement van Biunenlandsch Bestuur samengestelde
lijst van landbouwondememingen in Nederlandsch-Indië;
de vervaardiging van overzichtskaarten, aangevende de ligging van ruim 400 erfpachtsperceelen in eenige districten
der Preanger-Ilegentschappen ten behoeve van de agrarische
inspectie. Voorts werden in de gewesten Batavia, Cheribon,
Banjoemas, Kedoe, Semarang, Itembang, Soerabaja, Celebc.s en onderboorigheden en Zuider- en Oosterafdecling van
Borueo metingen verricht voor de herziening van de kadastrale kaarden.
Het aan het plaatselijk bestuur van Bandjermasin afgeeven stel van 20' kadastrale plans werd mede herzien en
ij gewerkt.
De kadastreeringen van de hoofdplaatsen Poerwakerla
(Banjoemas) en D jok Jakarta werden aangevuld met de uitbreidingen, die deze steden hebben gekregen.

g
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De nederzettingen Linggadjati (Cheribon), Baoe-Baoe
(Zuid-Celebes) en Samarinda (Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo) werden gemeten voor het maken van nauwkeurige blokkaarten.
Aan den bestuursdienst werden gegevens verstrekt tot
tegengang van het onwettig grondbezit.
Het gebruik dat door verschillende takken van gouvernementsdienst en door locale raden van de kadastrale kaarten wordt gemaald, nam weder in sterke mate toe. Tal van
kaarten 'werden op de kadasterkantoren door eigen personeel
van bedoelde diensten nageteekend. W a a r dit niet mogelijk
bleek, werden zulke afschriften door het kadaster kosteloos
vervaardigd.
Tengevolge van het verloop onder het hooger vakkundig
personeel moesten de kadasterkantoren te Banjoemas en
Djokjakarta tijdelijk worden gesloten. De landmeterswerkzaamheden van het gewest Banjoemas worden sedert door
het hoofd van het kadasterkantoor te Pekalongan en die der
gewesten Djokjakarta en Soerakarta door het kantoorhoofd
van Magelang afgedaan.
Aan het hoofdkantoor van het kadaster werden onderzocht de door de gouvernementslandmeters vervaardigde
meetbrieven in die gewesten, waar het kadaster nog niet is
ingevoerd, zoomede de schetskaarten en prOcessen-verbaal
van de in de buitengewesteu in erfpacht aangevraagde
gronden.
Aan ten bate van den lande ontvangen salarissen voor
verrichtingen ten gerieve van het publiek werd in 1919 in
'a lande kas gestort f 162 89S, tegen f 143 511 in 1918.

VI. PAKETVAART EN ANDERE STOOMVAARTDIENSTEN.
De bediening van de paketvaart in den Indischen Archipel
vanwege de Koninklijke Paketvaart maatschappij, ingevolge
de met haar gesloten overeenkomst (zie Ind. St. 191G n°. 25
en Brjbl. Ind. St. n". 8597), had ook in 1919 niet zonder
moeilijkheden plaats.
De volgende" cijfers geven een overzicht omtrent het bedrijf
der Maatschappij gedurende 1919 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 (geographisohe
mijlen)
terwijl op de verschillende lijnen nevenstaand aantal reizigers werden vervoerd :
landsreizigers
particuliere reizigers

1917: '
533500
243637
18 558
—

1918:
475 221
244 014
18 536
—

1919:
513 318
213 012
18 543
84

795 695

737 771

744 987

86105
687 755

90 624
576 669

97 122
790118

773 860

667 293

887 240

De vloot der Maatschappij weid gedurende het verslagjaar
door aankoop hier te lande met 3 schepen uitgebreid en telde
op het einde van het jaar 95 schepen, namelijk 88 stoomsehepen, G motorschepen en 1 moiorlichter, metende bruto
164 070 ton.
Door de teruggave van de door het Britsehe Gouvernement
in beslag genomen schepen (met uitzondering van het door
oorlogsgeweld vernielde stoomschip Taiman; vgl. K. V. 1919,
kol. 141), was het der Maatschappij mogelijk in 1919, ten
behoeve van den snel oplevenden handel, meer tonnenruimto
dan in 1918 ter beschikking te stellen. Ook het transport van
kolen in den Archipel voor rekening van het Gouvernement
Ht.i,delingen der Staten-Generaal.

Bijlogen.

1920—1921.

aain sterk toe. Van Bangkok (Kok Si Chang) werdjen 14
reizen met rijst naar Nederlandsch-Indië gemaakt en VÜII
Saigon 3 reizen. Op de Java—Australië-lijn werden 10 reizen
volbracht, benevens 2 extra reizen naar Australië met suiker
au Java en terug met meel voor de Itegeering. Op de
Deli—China-lijn werden 8 reizen gemaakt voor het vervoer
van emigranten van Swatow naar Deli en omgekeerd. Deze
lijn werd gecombineerd met de vroeger afzonderlijk bevaren
Singapore—Amoy-lijn en bediend met één schip, waarvan
druk gebruik werd gemaakt door passagiers uit NederlandschIndië, die via Hongkong en Amerika naar Europa moesten
leizen, in verband met het gebrek aan hutruimte op de
Nederlandache mailkooten. In November 1919 werd een schip
van Java naar Chili gezonden, ten einde het vervoer van
Chili-salpeter naar Nederlandsch-Indië mogelijk te maken,
on om te trachten door het geven van rechtstreeksc.ho
pcheepsgelegenheid een nieuw afzetgebied voor de Indische
producten (o. a. suiker) te verkrijgen
De Java—China—Japan-lijn heeft gedurende 1919 haar
bedrijf in geregelden gang kunnen houden; de reizen van
Nederlandsch-Indië naar China en Japan werden gemaakt
met volle ladingen. De geheele vloot der Maatschappij was
in December 1919 weder compleet. De in beslag genomen
stoomers (zie K. V. 1919, kol. 142) keerden in den loop
v ii het jaar weder terug. Aan de vloot werd nog toegevoegd
het stoomschip Tjileboet, zocdat op het eind van het jaar
11 schepen in de vaart waren. De verschepingen van droge
suiker voor Chineesche rekening naar Hongkong waren tengevolge van de hoope suikerprijzen op Java niet zoo levendig
als vorige jaren. Dit mindere vervoer kwam echter de verscheping van rotan en andere boschprodneten van Makasser
len goede. Aan het suikervervoer naar J a p a n werd evenals
in 1918 in belangrijke mate deel genomen; het vervoer van
suiker en thee naar Shanghai was onbeteekenend. De terugreizen van China en' Japan werden tot September gemaakt
met volle ladingen, daarna liep het vervoer sterk terug, in
het bijzonder van Japan tengevolge van den boycot van
Japanêcbe waren door de Chineesche firma's in NederNed.-Indië.
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landsch-Indië. Aan het rijst vervoer van Hongkong, Bangkok
en Saigon naar Nederlandsch-Tndië werd zooveel mogelijk
deelgenomen.
De bediening van de Java—Pacific-lijn werd ook gedurende 1919 met kracht voortgezet. Het vervoer van Nederlandsch-Indië naar San-Francisco was sterk aan schommelingeji onderhevig. Van San-Francisco naar Nederhmdsch-ïndië was er het gcheele jaar door een bevredigend
aanbod van lading. De Nanyo ï u s e n Kaisha en de Osaka
Sliosen Kaisha handhaafden de geregelde lijnen op Java,
terwijl de Robert Dollar Comnany in den loop van het jaar
één java-lading haalde voor San-Francisco.
De rechtstreeksche maildienst tu?schen Nederland en
Indië van de Stoomvaarlmaaischappijen „Nederland" on
„Rottcrdamsehe Lloyd" werd in liet jaar 1919 hervat. De
vloot van de ,,Nederland" bestond op uit. 1919 uit 39
schepen (8 maalstromen en 31 vrachtstooniers), melende
bruto 253 363 ion; in aanbouw waren: de mailboot Johan de
Witt en de vrachtbooten Simaloer, Singkep, Saparoca, Sem-
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bilan, Soemha, Salabnngla,
Salaivati. Saleicr,
Madoera,
Mmiocran, Mapia en Moena. De vloot van de ,,Rotterdamsche Llyod" bestond op genoemd tijdstip uit 35 schepen
(9 mailstoomers en 26 vrachtbooten), metende bruto 206 271
ton. In aanbouw waren de vrachtbooien Blitar,
Kcrtosono,
Modjoherto,
Palembang,
Salntiga,
Siantar,
Soekabocmi,
Tapanoeli en Tj'-indjoer.

De door de maatschappijen, in vereeniging met de
Holland—Amerika-lijn
en de
stoomvaartmaatschappij
„Oceaan", gedurende den oorlog op Am irika geopende dienst
onder den naam van Java — Nev.-Voik-lijn bleek ook in 1019
in eene behoefte te voormen en de verbinding Java—NewYork en omgekeerd werd dan ook*geregeld met volle schepen
der genoemde maatschappijen bevaren.
De bepalingen <;p het vervoer van pelgrims van Nederlandsch-dndië naar den Hedjaz e i van daar naar Neder*
landsch-Indië zijn gewijzigd bij Ord. van 13 I'ebr. 1920
(Ind. St. n°. 73).

VOLKSKREDIETWEZEN.

dorpskredietinstellingen.

JAVA EN MADOERA.

Het aantal afdeelingsbanken bleef gelijk aan dat in het
vorige jaar (70). Van twee banken werd de geldelijke tegemoetkoming in de beheerkosten, tot een totaal 'oedra»- van
f 300 's maands. ingetrokken. Daarentegen werd aan een afdeelingsbank, die groote bedragen op haar vorderingen moest
afschrijven, opnieuw een subsidie verleend van f 300
's maands voor den duur van 1 jaar.
Aan het einde van het verslagjaar genoten 23 van de 70
banken subsidie, tot een gezamenlijk bedrag van f 5000
's maands.
Ongerekend de leeningen aan inlandsche gemeenten en
dergelijke licbamen (welke voor Java en Madoera in het afgeloopen jaar f 859 000 bedroegen, tegen f 714 000 in 1918)
werd door de banken in 1919 f 25 404 000 uitgeleend, tegen
f 25 102 000 in 1918.
Het bedrijfskapitaal der banken bestond op het einde van
1919 uit f 27 200 000 aan opgenomen gelden; het uitstaand
bedrag op dien datum beliep f 21 363 000. De verhouding van
deze cijfers (127%) is ongunstiger dan ten vorigen jare, toen
het percentage 118% was. Het leeuwendeel van de opgenomen
gelden vormen de deposito's.
De mutaties bij deze beleggingen, gewoonlijk met een rcglementairen opzeggingstermijn van een jaar, waren wederom
iets eeringer dan het jaar te voren. Werd in.laatstgenoemd
jaar van een belegd bedrag van f 14 203 000 f 3 991 000. of
28%, terugbetaald, in 1919 waren de cijfers f 13 290 000 en
f 3 622 000, of 27%. Nieuwe deposito's werden opgenomen tot
een bedrag van f 3 166 000. tegen f 4 569 000 in 1918. Uit deze
vermindering blijkt duidelijk, boe een deel van het publiek
thans elders voor zijne penningen eene voordeeliger plaatsing
heeft gevonden. Bij de algeineene stijging van den rentevoet
verliest de gelijk gebleven deposito-rente hare bijzondere a a n .
trekkingskracht. Dat niettemin, in vergelijking met vorige
jaren, de wegvloeiing van deposito's gering was, wijst op de
kredietwaardigheid, welke de afdeelingsbanken hebben weten
te venverven.
Onder de opgenomen gelden komen voorts vooral de beleggingen van dorpskredietinstellingen en dergelijke corporaties in aanmerking. Als spaarbanken zijn de afdeelingsbanken van weinig beteekenis. Van de Centrale Kas was
einde 1919 f 446 600 opgenomen, tegen f 386 300 op het einde
van 1918.
De opheffing van dorps-rijstkredietinstellingen, hetzij
omdat deze op daarvoor minder geschikte plaatsen waren opgericht, hetzij omdat de zich ontwikkelende economische om-

standigheden de behoefte aan krediet in natura deden verdwijnen, of omdat samensmelting van desa's fusie van haar
loemboengs meebracht, bleef ook in 1919 voortgaan (het aantal verminderde van 10 385 tot beneden de 10 000). Toch
hebben de desaloemboengs in de tijden van voedselnood getoood van groot nut te zijn. niet enkel door haar rijstvoorraad, maar ook door haar geldreserves, die voor aankoop van
padi ten verkoop aan de gemeenteleden konden worden aangewend. De zin dezer geldreseives is op deze wijze den gemcenteleden duidelijker geworden. De gezamenlijke bedrijfsvoorraad der desaloemboengs bedroeg eind September 1918
(liet einde van het lnatstverloopen loemboengboekjaar)
2 723 000 pikol padi, tegen 2 772 000 pikol een jaar te voren.
Hiervan stond ongeveer 510 000 pikol uit onder de bevolking.
In dat boekjaar maakten 1500 000 personen van de padikrodietiiistelüngen gebruik, hetgeen — een gezin op 5 personen stellend —: beteekent, dat ruim 1/5 der bevolking de
hulp der instellingen genoot.
De loemboengs werken thans bijna geheel met eigen vermogen; slechts 43 000 pikol, of 1,5% van het padikapitaal,
was nog niet teruggegeven inleg van de bevolking. Hierbij
dient er rekening mede te worden gehouden, dat in het verslagjaar 124 loemboengs werden opgericht met een door debevolking bijeengebracht padi-kapitaal van ruim 10 000
pikol. De schuld der oude loemboenjrs verminderde dus
tot 33 000 pikol of 1,2% van den bedrijfsvoorraad. Het is den
desa-lieden niet steeds voldoende duidelijk, dat deze bedrijfsvoorraad bezit van de gemeente, doch niet van de gemeenteleden of een bepaalde groep daarvan is.
Ook dit jaar werd de winst der loemboengs, voor zoover
niet benoodigd tot dekking van de bedrijfskosten, grnotendeels in geld omgezet en bij het rcservekapitaal gevoegd,
omdat de meeste loemboengs haar maximum bedrijfsvoorraad. die veilijr in voorschot kan worden verstrekt, reeds
hebhen bereikt. Het ook voor reservefonds niet benoodigde
werd ten bate van de kas der betrokken desa overgeboekt.
Het zuiver vermogen in geld vermeerderde van f 5 322 000
tot f 6 001 000, waarvan ruim f 1 400 000 in de loemboeng.
gebouwen is belegd en ruim f 4 300 000 bij de af deelings.
banken is gedeponeerd.
De behoefte aan klein geldkrediet, zooals die door de binnen den kring van het dorp werkende bankjes bevredigd zou
kunnen worden, is groot. De medewerking van de bevolking
in beheer en controle ontbreekt echter bij de dorpskredietinstellingen, zooals zij thans zijn georganiseerd, nog geheel;
de afhankelijkheid van het dorpsbestuur, als gevolg van het
karakter der bankjes, bemoeilijkt de ontwikkeling van den
coöperatieven geest en, waar leiding en toezicht voor bui tenstaanders onvolledig zijn, dreigt immer mislukking. Vandaar groote bestaansonzekerheid en eene enge begrenzing.
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van de uitbreidingsmogelijkheid. Tegenover de opheffing
van een 180-tal bankjes, stond de oprichting van een 130-tal
instellingen, zoodat het totaal van 2037 tot 1990 daalde. Het
aangewende bedrijfskapitaal (zijnde de uitstaande leeningen, vermeerderd met de kasgelden) daalde van f 1 300 000
tot f 1238 300, en bedroeg dus slechts f 622 per bankje;
echter was f 853 000 bij afdeelingsbanken belegd, tegen
f 829 000 in het vorige jaar. De verhouding van de opgenonien gelden tot het eigen vermogen en het geldelijk aandeel van belanghebbenden is voor deze dorpskredietinstellingen veel gunstiger dan voor de afdeelingsbanken. Het
credit der desabanken bestond einde 1919 tot een bedrag
van f 312 900 uit gelden, opgenomen van afdeelingsbanken
en desaloernboengs of desa kassen, tegen f 37-1 800 aan inlagen
van belanghebbenden en f 1 473 000 aan zuiver vermogen.
Dit laatste nam toe met f 140000; het van derden opgenomen geld verminderde met f 202 000. Het deelhebberschap
van de leeners leidt veelal niet tot grootere belangstelling
en daar de administratie dier kleine bedragen en d e e o n h o l e
tijdroovend zijn, werd hier en daar Tan verdere pogingen in
deze richting afgezien. Het totaal van de leeningen, in den
loop van het verslagjaar verstrekt, bedroeg f 6 808 993,
tegen f 6 407 000 in het voorafgegane jaar. De vergelijking
van den omzet met het boven aangegeven bedrijfskapitaal
toont aan, dat het kapitaal binnen het jaar vijf tot zes maal
rouleert. I n den loop van 1919 werden ruim 501 700 personen door de bankjes aan krediet geholpen, namelijk 59 °'.
mannen en 41 % vrouwen (in het vorig iaar ondersckeidenlijk 607 000, 60% en 40%).
B UITEXGEWESTEX.

De .,Volksbank Celebes" te Makasser en de „Yol!:seredietbank B a n k a " te Pangkalpinang zijn als rechtspersoon erkend
bij Gouv. Btn. 13 Dec. 1919 n°. '39 ( t t a v Ct. n°. 103) en
.23 J a n . 1920 n°. 69 (Jav. Ct. u°. 16), doch iraden nog niet
in werking.
Het gezamenlijk bedrijfskapitaal van de volksbanken bestond einde 1919 voor f 5 581 000 uit opgenomen field, te;:, i
f 4 822 000 bij het einde van het voorafgegane jaar. Gedurende het verslagjaar werd f 6 49S 000 uitgeleend; op het
einde van dat jaar stond f 4 745 000 uit. I n 1918 waren deze
cijfers f 4127 000 en f 4 001000. De vermeerdering in 1919
is een gevolg' van de prijsstijging van de uitvoer-producten
na het einde van den wereldoorlog, welke eene verhoogde
werkzaamheid van de volksbanken meebracht.
Aan de nieuw opgerichte bank te Makasser werd eene
tegemoetkoming ter bestrijding van de beheerkosten gegeven. Door het verleenen van eene tegemoetkoming 'aan
een bank, die door ~roote afschrijvingen in geldelijke moeilijkkeden was geraakt, en door het verminderen of intrekken
van de tegemoetkoming aan eenige andere banken, daalde
het bedrag der maandelijksche subsidies van f 3640 tot
f 3040.
Einde 1919 bedroeg het aantal dorpsbanken in de buitengewesten 612, tegen 707 het jaar te voren. De vermindering
is in hoofdzaak het gevolg van de opheffing van een honderdtal bankjes ter Sumatra's Westkust, waar aan het dorpskredietwezen eene te snelle en algemeene uitbreiding was
gegeven en de leiding en controle dientengevolge tekort
waren geschoten. I n de meeste gewesten vormen de dorpsbankjes eene aanvulling van de gewestelijke of afdeelingsbanken. Alleen in de Karolanden (Oostkust van Sumatra)
werken zij geheel zelfstandig. Men treft deze dorpsbankjes,
behalve ter Sumatra's Westkust (405) en in de Karolanden
(18), aan in Atjeh (48), Djambi (24), Benkoelen (64), Bali
(35) en de Minahasa (18). I n laatstgenoemd gebied zijn deze
kleinkredietinstellingen gedeeltelijk coöperatief georgauiseerd Ceen zevental) en niet als gemeentelijke instelling. Het
bedrijfskapitaal van de bankjes (f 472 000) bestond voor
f 301 000 uit inlagen van de bevolking, hetzij in den vorm
van aandeelen, hetzij in dien van verplichte inlagen, geleidelijk bij elke leening gestort. Vrijwillige spaarbelegging is
nog hooge uitzondering. Het eigen vermogen der bankjes
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bedreeg f 373 600, tegen f 4t0 JOO in het vorig verslagjaar.
Gedurende 1919 werd f 680 000 uitgeleend aan 33 600 personen (in het vorige jaar f 718 300 aan 52 200 personen).
Het totaal der uitstaande leeningen beliep bij het einde van
dat jaar f 430 000.
b.

De Centrale

Kas.

Het grondkapitaal van de Centrale Kas (f 2 875 250)
onderging in 1919 geen wijziging. Ingevolge ii. ]5. 30 Mei
1918 n°. 73 (Ind. St. n°. 848) — zie K. V. 1919, kol. 146 —
kreeg de Centrale Kas echter de rentelooze beschikking over
de aan liet Gouvernement verschuldigde rente o\ er het grondkapilaal. Deze „rentevrije uitgestelde schuld", welke op het
einde van het verslagjaar reeds f 271 561 bedroeg, volgt het
ten aanzien van het grondkapitaal aangenomen beginsel,
dat zij bij opheffing van de Centrale Kas niet behoeft te
worden afgelost alvorens de Kas aan haar overige geldelijke
verplichtingen heeft voldaan.
Het bedrag van de aan de banken geopende kredieten
steeg van f 4 SS1 000 tot f 5 316 000 op het eind van 1919,
d. i. tot f 2 440 750 boven het grondkapitaal.
I n deze kredietopening waren 55 banken op Java en
Madoera betrokken voor f 3 506 0O0 en 12 banken in de
buitengewesten voor f 1 810 000, waarvan f 425 000 onder
borgstelling van het Gouvernement, omdat de Centrale Kas
uit onbekendheid met of ingevolge een ongunstig oordeel
over de economische en sociale toestanden in het ressort der
betrokken banken, dan wel in verband met de bijzondere
doeleinden van het geopend krediet, de risico van kredietverleening alleen niet durfde aanvaarden. Het Gouvernement behoefde echter nog niet als borg te worden aangesproken. Ook in 1919 maakten de banken op J a v a naar verhouding minder gebruik van Let haar geepend krediet dan
die in . e buitengewesten, terwijl ook de geopende kredieten
voor laatstbedoelde een hooger gemiddelde bereiken dan voor
eerstgenoemde. Voor banken op Java en Madoera was het
geopend krediet gemiddeld f 63 700 en de instellingen hadden van haar krediet gemiddeld f <Q005 of 13 ",/, jpgenomon;
voor de banken in de buitengewesten bedroegen de overeenkomstige cijfers f 150 800 en f 97 800 of 6 5 % .
Over het algemeen hebben de afdeelingsbanken niet *e
klagen over gebrek aan fondsen, ook al nam het aanbod van
deposito's va het einde van don oorlog af. Het gebruik, van
de centrale kredietinstelling gemaakt, vertoont eene belangrijko stijging. Het saldo-debet bedroe? aan het einde van
het verslagjaar f 1 620 300. tegen f 1 110 500 ten vorigen
jare; liet kredietsaldo steeg van f 917 600 tot f 1457 300.
Gemiddeld was door de afdeelingsbanken ruim f 300 000
meer opgenomen dan in 1918. Het bedrag aan reservefonds,
door de banken bij de Centrale Kas belegd, daalde van
f 75 540 tot f 24 870, daar volkskredietinstellingen eene beter
rendoerende belegging verlangen. De gemiddelde rente do-ar
de Centrale Kas aan het Gouvernement te betalen bleef
ruim 3,18%.
Onder geregelde controle van do Kas stonden 53 banken,
waarvan 51 op Java en Madoera, tegen 51 en 49 in 1918.
De jaarrekening van de Centrale Kas over 1919 wijst een
verlies aan van f 2S5 519, tengevolge van eene nieuwe afschrijving op het effectenbezit, tot een bedrag van f 333 723.
I n totaal werd uit dien hoofde reeds f 722 010 afgeschreven'.
Het saldoverlies is daardoor einde 1919 tot f 419 885 gestegen. Zonder deze afschrijving zou de winst in het afgeloopen jaar f 48 205 hebben bedragen, tegen f 49 388 in 1918.
c.

Coöperatie.

Bij Gouv. Bt. 10 J u n i 1920 n°. l x is eene commissie
ingesteld welke tot taak zal hebben te onderzoeken, welke
toepassing het instituut der coöperatie in den meest uitgebreiden zin in Indië reeds gevonden heeft, zoonrede welke
betoekenis het overigens voor Indië zal kunnen verkrijgen
en met welke middelen daaraan uitbreiding zal zijn te geven
(coöperatie-commissie).
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VIII. DIENST DER CHINEESCHE ZAKEN.
Aan het hoofd (met den titel van adviseur) van den dienst

der Chineesche Zaken, den heer H. Mouw, is hij Gouv. Bi.

11 Febr. 1920 n°. ba buitenlandsch verlof verleend, terwijl
diens werkzaamheden tijdelijk zijn opgedragen aan den heer
J . A. M. BRUINEAIAN, ambtenaar voor Chineesche Zaken.
Bij Gouv. Bt. 20 Sepl. 1919 n°. GG (Ind. St. n°. 643) is liet
reglement voor den dienst der Chineesche Zakeu (Ind. St.

I.

1916 n \ 377 en 1917 n°. 682) gewijzigd in dier voege, dat
aan het hoofd van dien dienst eene meer zelfstandige positie
wordt toegekend.
I n het verslagjaar werden dienstreizen gemaakt naar
Medan, de Straits Settlements, Sibolga, Bandoeng, Menado
en Sumatra's Westkust.

ONDERWIJS. 1 )

Met betrekking tot den bij Gouv. Bt. 7 Sept. 1918 n°. 29
ingestelden onderwijsraad — zie E . V. 1919, kol. 147— zijn
nadere beschikkingen getroffen bij Gouv. Bt. 24 Juli 1920
n°. 38.
Bij Gouv. Bt. 23 April 1920 n°. 13 (Jav. Ct. n°. 35) is te
Batavia eene voorlichtingscommissie voor de opleiding van
Indische jongelieden ingesteld, die o. a. tot taak heeft om de
belangen te behartigen van Indische jongelieden, die zich
voor verdere studie naar Nederland wenschen te begeven of
hunne opleiding in Ir.dië wenschen te voltooien. Voor liet
toezicht op de opvoeding van inlandsche jongelieden is hij
Gouv. Bi. 18 Aug. 1919 n". 36 (Ind. Bt. n°. 686) aan den
regeering3commissari8 voor inlandsche en Arabische zaken een
ambtenaar toegevoegd.
Omtrent de vestiging te Bandoeng van eene bijzondoie
Indische technische hoogeschool, zijn uitvoerige mededeelingen opgenomen onder hoofdstuk B , kol. 41 e. v.
Bij eene onder dagteekening van 13 Dec. 1919 (Bijbl. Ind.
St. n°. 9369) van gouvernementswege aan de gemeenteraden
gerichte circulaire is het voorloopig standpunt der Regeering uiteengezet ten aanzien van de decentralisatie van het
onderwijs in Nederlandsch-Indië.
Bij K. B. 2-5 Sept. 1919 n°. 74 (Ind. St. n°. 1813) zijn
regelen vastgesteld voor de opneming als deelgenooten in het
weduwen- en weezenfonds van Europeesche burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch-Indië van Europeesche onderwijzers, schoolopzieners en leeraren, zoowel mannen als vrouwen. bij het bijzonder onderwijs.
De bezoldiging der directeuren en leeraren van de openbare hoogere burgerscholen en openbare scholen van technisch onderwijs is nader geregeld onderscheidenlijk bij Gouv.
Btn. 2 Juli 1919 n°. 17 (Ind. St, n°. 332) en 18 Aug. 1919
n°. 19 (Ind. St. n°. 522).

Het Europeesch schcolreglement (Ind. St. 190S n°. 312)
is, met betrekking tot de voor de aanschaffing van schoob
l/Oeken o. d. beschikbaar gestelde fondsen, gewijzigd bij Gouv.
Bt. 1 Juli 1919 n°. 47 (Ind. St. n°. 321).
Eene nieuwe regeling van de klassen en bezoldigingen der
onderwijzers en onderwijzeressen bij het openbaar Europeesch lager onderwijs in Nederlandsck-Iudië is vastgesteld
bij Gouv. Bt. 4 Aug. 1919 n°. 28 (Ind. St, n°. 484), gewijzigd
:ij Gonv. Bt. 12 h m . 1920 n°. 41 (Ind. St. n°. 11).
Bij Ord. van 8 Aug. 1919 (Ind. St. n°. 493) is op plaatsen,
waarvoor gemeenteraden zijn ingesteld, aan die raden de
bevoegdheid overgedragen tot benoeming van de leden der
hi.vr peosche en hilarische schoolcommissiën en het voorlitterschap van genoemde commissiën opgedragen aan de
voorzitters dier raden.

Openbaar Euroneeseh lager onderwijs. In 1919 werd

Bij Gouv. Bt. 1 J u l i 1919 n°. 4-5 (Ind. St. n°. 319) is eciie
inspectrice van het onderwijs in huishoudelijke vakken in
dienst gesteld.

< ene nieuwe openbare lagere school geopend te Moearoenim
(res. Palembang), waardoor het aantal dier scholen op bet
(inde van dat jaar 199 (198) bedroeg, namelijk 180 (179)
gemengde en 19 (19) meisjesscholen. Een namiddagleergang in de Fransche taal ter voorbereiding voor het toelutingsexamen tot de hoogere burgerscholen was verbonden
aan 40(36) en een leergang in de nuttige handwerken voor
meisjes aan 36 (33) scholen.
De openbare Europeesche lagere scholen telden, met uit: ondering van de meisjesschool te Padang, waarvan geen
gegevens werden ontvangen, op het einde van 1919 gezamenlijk 27 313 (27 368) leerlingen (16189 (16 079) jongens en
11 124 (11289) meisjes). In het genoemde totaal-aantal zijn
begrepen 7010 (6197) leerlingen, behoorende tot de inlandsehe of met haar gelijkgestelde bevolking, namelijk 5685
(4905) inlanders en 1325 (1292) vreemde oosterlingen, van
wie onderscheidenlijk 1266 (1114) en 454 (438) meisjes. Het
aantal niet-betalende leerlingen bedroeg 7144 (7469).
Aan de bedoelde scholen waren op het einde van 1919 328
I'369) onderwijzers en 524 (495) onderwijzeressen verbonden.
Bovendien waren 4 onderwijzers werkzaam aan de voorbereidende afdeeling van de school tot opleiding van inland• che rechtskundigen, 3 aan die tot opleiding 1 van Indische
artsen te Batavia en 4 aan de Nederlandsch-Indische artsenschool te Soerabaja.

1) In de afdeeling Onderwijs zijn de getallen betreffende voorafgegane
jaren, voor zoover noodig, verbeterd naar de gegevens van de sedert verschenen algemeene onderwijsverslagen. De tusschen ( ) geplaatste cursieve
cijfers Lebben betrekking op het jaar 1918.

Biizonder Eurnpppsch laexr on<lerwiis. Bü Ordn. van
4 Sept. 1919 (Ind. St. n°. 595) en 17 Febr. 1920 (Ind. St.
n°. 90) zijn de regelen voor de toekenning van subsidiën uit

1.

Onderwijs

met het Nederland-ick
A.

ah

voertaal.
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's lands kas aan bijzondere Europeescbe lagere scholen (Ind.
St. 1909 n°. 238) nader gewijzigd en aangevuld.
Bij Ord. van 13 Dec. 1919 (Ind. St. n°. 801) is een© voorziening getroffen ter voorkoming dat in tijden van gebrek
aan Europeesch onderwijzend personeel, zulk personeel aan
het gouvernementsonderwijs wordt onttrokken voor de oprichting of instandhouding van nieuwe scholen, ten behoeve
waarvan aanspraak kan worden gemaakt op ondersteuning
uit 's lands kas.
Regelen voor de toekenning van bijdragen uit 's lands kas
ten behoeve van bijzondere, leergangen voor de Nederlandsche taal zijn vastgesteld bij Ord. van 19 Dec. 1919 (Ind.
St. n°. 809)'.
Het aantal bijzondere Europeescbe lagere scholen kwam
van 50 op 53, waaronder 40 (40) waar uitgebreid lager onderwij s werd gegeven.
Aan 47 (45) van de 53 (50) scholen werden in 1919 van
landswege tegemoetkomingen verleend (zie voor de splitsing
daarvan bijlage M). Voorts werden tegemoetkomingen verleeml aan de school der vereeniging ,,Soerabajasche industri< Hïhool voor meisjes" (f 46001), aan de industrie-school
,,Insulinde" te Batavia (f 5400), aan de onderwijsleergangen van den .,Indischen Bond" te Batavia en Meester-Cornelis (f 1800) en aan de leergangen in do Nederlandsche
taal van de Groep Nederlandsch-Indië van de vereeniging
„Algemeen Nederlandsen Verbond" (f50 000).
Het aantal leerlingen van de bijzondere Europeescbe
lagere scholen steeg in 1919 van 8705 tot 9139 (4057 jongens en 5082 meisjes). Onder deze leerlingen bevonden er
zich 1G"'0 (1706) van niet-Europeeschen landaard, namelijk
610 (583) kinderen van inlanders en 1040 (1123) van vreemde oosterlingen, onder welke onderscheidenlijk 75 (161) en
303 (435) meisjes.
Aan de gezamenlijke bijzondere scholen waren 113 (97)
onderwijzers en 220 (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. Voorts
werden op verschillende plaatsen aangetroffen scholen of
klassen van voorbereidingsonderwijs, waarvan het aantal
niet kon worden opgegeven, aangezien van de meeste scholen
onvolledige opgaven werden ontvangen.

Openbaar Hollandsen-inlandsen onderwijs. Bij Gouv.
Bt. 2G Mei 1919 n°. 70 (Bijbl. Ind. St. n°. 9223) is bepaald,
dat de kinderen van het onderwijzend personeel der Ambonsche burgerschool kosteloos tot die school worden toegelaten.
Bij Gouv. Bt. 9 Juli 1919 n°. 43 (Ind. St. n°.375) is
machtiging verleend om aan de Ambonsche burgerschool
en aan de Menadosche, Tondanoscbe, Langoansche, Amoerangsche en Saparoeasche scholen toe te voegen een namiddagleergang in de Nederlandsche taal, ten behoeve van de
leerlingen der 5de, Gde en 7de klasse dier scholen. Ook aan
de Ajoi madidische school is een dergelijke leergang, ingevolgo Gouv. Bt. 25 Febr. 1920 n°. 79 '(Ind. St. n". 108),
toegevoegd.
Ingevolge Gouv. Bt. 18 Aug. 1919 n°. 1G (Ind. St, n°. 519)
zijn bij het Hollandsch-inlandsch onderwijs nog 2 adjunctinspecteurs in dienst gesteld.
Bij Gouv. Bt. 19 Sept. 1919 n°. 19 (Ind. St. n°. 637)
is bepaald, dat de onderwijzer der 2do klasse bij het openbaar Europeesch lager onderwijs, die aan het hoofd der
Menadosche school is geplaatst, bij bevordering tot onderwijzer 1ste klasse, bij die school geplaatst kan blijven.
In 1919 werden Hollandsch-inlandsche scholen geopend
te Poerwadadi CSemarang), Wonogiri (Soerakarta). Sipirok en Balige (Tapanoeli). Singkantr (Celebes en onderhoorigheden) en Piroe (Amboina). Het aantal dezer scholen
kwam daardoor van 121 op 127, namelijk 91 (89) op Java
en Madoera en 36 (32) in de buitengewesten, waarvan 107
met 7, 7 met 6, 2 met 5. 5 met 4 en 6 met 3 klassen. Aan
55 (46) scholen vras een leergang in de nuttige handwerken
voor meisjes en aan alle zeven-klassige scholen, zoomede
aan de Hollandsch-inlandsche school te Pematang Siantar
en die te Siak Sri Indrapoera (Oostkust van Sumatra) een
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlopen.
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éénjarige namiddagleergaug in de Nederlandsche taal verbonden.
De Hollandsch-inlandsche scholen telden op het einde
van 1919 gezamenlijk 24574 (22445) leerlingen, onder wie
5201 (4396) meisjes. Hiervan bezochten er 18585 (4125
meisjes) de scholen op Java en Madoera en 5989 (1076
meisjes) die in de buitengewesten. Gedurende dat jaar
waren er in het geheel 30280 leerlingen (6324 meisjes) ingeschreven, tegen 27718 (5361 meisjes) in 1918, waarvan
23221 op Java en Madoera (5045 meisjes) en 7059 in de
buitengewesten (1279 meisjes).
Aan de scholen w-aren op genoemd tijdstip 264 (283) Europeesche (106 vrouwelijke) en 528 (475) inlandsche leerkrachten verbonden; 466 (427) der laatstgenoemden waren
opgeleid aan eene openbare kweekschool of aan eene daarmede gelijkgestelde bijzondere inrichting; 49 hunner waren
in het bezit van het eindgetuigschrift der hoogere kweekschool te Poerworedjo, terwijl er 13 niet aan een kweekschool
waren opgeleid.
De in Ind. St. 1914 n°. 762 opgenomen bepalingen omtrent de inrichting van en het toezicht op de Hollandschinlaiuïschö en daarmede gelijkgestelde scholen zijn nader
aangevuld bij Gouv. Bt. 10 Maart 1920 n°. 34 (Ind. St.
n". 129).
Vcor zoover betreft enkele, met betrekking tot het inlandsch onderwijs vastgestelde voorschriften, waarvan hier
geen melding is gemaakt, zie men onder de rubriek ,,openbaar Inlandsen onderwijs".
De Depoksche school (met een Europeescli hoofd en 6 inlandsche leerkrachten) telde op het einde van 1919 206(188)
leerlingen (onder wie 93 meisjes). Onder deze leerlingen
waren 12 kinderen van vreemde oosterlingen.
Do scholen voor kinderen van mindere inlandsche militairen, afkomstig uit de gewesten Menado, Amlxnna. Ternate en Timor en onderhoorigheden, die den Christelijken
godsdienst belijden (zoogenaamde Ambonsche scholen) te
Meester-Cornelis (een Europeesch hoofd en 5 inlandsche
leerkrachten), Tjimahi (een Europeesch hoofd en 5 inlandsclie leerkrachten), Magelang (een Europeesch hoofd en 7
inlandsche leerkrachten). Djokjakarta
(een Europeescli
hoofd en 3 inlandsche leerkrachten), Koeta Radja (een
Europeesch hoofd, 2 ongediplomeerde Europeescbe en 6 inlandsche leerkrachten) en Makasser (een Europeesch hoofd
en 6 inlandsche leerkrachten), telden op het einde van 1919
onderscheidenlijk 2-13 (173), 277 (.2,5-3), 301 (299), 116 (97),
417 (350) en 246 (239) leerlingen, onder wie 118, 129, 126,
40. 190 en 102 meisjes.
Bij de Menadosche (3 Europeescbe en 4 inlandsche leerkrachten), de Tondanoscbe (een Europeesch hoofd en 6 inlandsche leerkrachten), de Amoerangsche (een Europeesch
hoofd en 5 inlandsche leerkrachten), de Langoansche (2
Europeescbe en 4 inlandsche leerkrachten) en de Ajermadidische school (een Europeesch hoofd en 4 inlandsche
leerkrachten) waren op 31 December 1919 onderscheidenlijk
de volgende aantallen leerlingen ingeschreven: 308 (251)
(onder wie 60 meisjes), 243 (257) (onder wie 81 meisjes,
voorts 9 Europeanen en 19 Chineezen), 237 (205) (onder wie
82 meisjes. 6 Europeanen en 53 Chineezen), 22.9 (196) (onder
wie 72 meisjes, 3 Europeanen en 13 Chineezen) en 197 (154)
(onder wie 57 meisjes en 1 Chineesch meisje). De Ambonsche
burgerschool (een Europeesch hoofd en 8 inlandsche leerkrachten) werd op het einde van 1919 bezocht door 372 (360)
leerlingen, onder wie 124 meisjes.
De te Saparoea (Amboina) gevestigde school voor Europeanen en voor aanzienlijke en gegoede inlanders en met hen
gelijkgestelden, genaamd ..Saparoeasche school" (2 Euro»
peesche en 7 inlandsche leerkrachten) telde op het einde van
1919 429 (444) leerlingen, onder wie 156 meisjes en G2 kinderen van Europeanen, namelijk 3] jongens en 31 meisjes.
Xamiddagleergangen in de nuttige handwerken voor meisjes waren verbonden aan de school te Depok, de Ambonsche
scholen te Tjimahi, Magelang, Djokjakarta, Makasser en
Koeta Radja, zoomede aaii de Tondanosche. Amoeranjrschn en
Lnngoansche school, de Ambonsche burgerschool en de Saparoeasche school.
Aan de Menadosche, Tondanoscbe, Amoerangsche, Langoansche school, de Ambonsche burgerschool en de Sapa-

1920—1923.
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roeasche school waren namiddagleergangen in de Nederlandsche taal verbonden.
Voorts waren in 1919 namiddagleergangen gevestigd to
Malang, Maselang, Anibarawa en Salatiga; deze leergangen werden bezocht door onderscheidenlijk 80, 94, 58 en 19
leerlingen, aan wie onderwijs werd gegeven door 8 Europeesche en 3 inlandsche leerkrachten.
Bijzonder Jiollandsch-iiilandscli onderwijs. De regelen
voor de toekenning van subsidiëu uit 's lands kas aan particuliere scholen voor inlanders, waar Nederlandsch wordt
onderwezen, ondergingen wijziging en aanvulling bij Ord.
van 10 Maart 1920 (Ind. St. n°. 130).
Het aantal bijzondere Hollandsch-inlandsche scholen bsdroeg op hel einde van 1919 64 (41) (43 (26) op J a v a en 21
(IS) in de Intitengewesten), waarvan er 38 (26) geldelijk
werden gesteund. Bovendien bestonden er 48 Nederlandscho
leergangen van het Algemeen Nederlandsch Verbond, waarvan er 39 ondersteuning ontvingen.
Op genoemd tijdstip telden de bijzondere Hollandschinlandsche scholen te zamen 6186 (5854) leerlingen, onder
wie 230S (2106) meisjes, terwijl gedurende het jaar 7906
(,7534) leerlingen (onder wie 29GO (2760) meisjes) waren
ingeschreven. Er waren 103 Europeesche en 85 inlandsche
leerkrachten aan de bijzondere Hollandsch-inlandsche scholen verbonden. Van het laatstgenoemd aantal waren er 54
opgeleid aan eene openbare kweekschool of eene daarmede gelijkgestelde inrichting.

Geldelijk overzicht.
Uitgaven en ontvangsten.
A.

Openbaar HolIandscii-CInneesch onderwijs. Het aantal

Bijzonder Hollandaeh-Chineesch onderwijs. In hel verslagjaar werden 3 bijzondere Hollandsch-Chineesche scholen
geopend, namelijk een te Tjiandjoer (Preanger-EegentBchappen) en 2 door de gemeenten Batavia en Semarang
gestichte Hollandsch-Chineesche scholen, terwijl de bijzondere Hollandsch-Chineesche school te Moentilan (Kedoe)
werd omgezet in een Hollandsch-inlandsche school. Op het
einde van 1919 bestonden derhalve 11 (0) bijzondere Hollandsch-Chineeseke scholen, namelijk één te Batavia van de
„Vereeniging tot oprichting en instandhouding van Christelijko inlandsche en Hollandsch-Chineesche scholen te Batavia", één te Magelang van de ,,Vereenigin(; tot oprichting
cu instandhouding van Hollandsch-Chineesche scholen met
den bijbel in do residentie Kedoe", één te Djokjakarta van
de „Vereeniginjr school met den bijbel te Djokjakarta".
één te Soerakarta van de „Vereeniging tot oprichting
en instandhouding van Christelijke scholen en internaten
in de residentie Soerakarta", één te Keboenien en Teinanggoeng van de ..Vereeniging tot oprichting en instandhouding
van christelijke scholen", één te Soekaboemi van de ,,Vereeniging school met den bijbel voor Chineezen en andere
vreemde oosterlingen", één te Bandoeng van de „Commissie
voor de Hollandsch-Chineesche zendingssehcol" en de 8
bovengenoemde scholen.
Op het einde van het jaar 1919 telden de bijzondere Hollandsch-Chineesche scholen te zamen 1551 (1146) leerlingen
(1105 (867) jongens en 446 (289) meisjes). Onder hen Devonden zich 112 (81) kinderen van Europeanen (72 meisjes)
en 156 (123) van inlanders (21 meisjes).
Aan de genoemde scholen waren op het einde van 1919
27 (10) onderwijzers en 23 (17) onderwijzeressen vei-bonden.

1918.

1919.

OPENBAAR ONDERWIJS.

Inspectie.
Europeesch lager onderwijs . . .
Hollandsch-inlandsch lager onderwns
Personeel en verdere uitgaven.
Europeesch lager onderwijs . . .
Hollandsch-Chineesch onderwijs .
Hollandsen-inlandsen onderwijs. .

f

121880

f

120 250

3 S02 742
688 189
1 897 300

4 704 570
904 000
2 299 000

387 914
232 866
1011 039

425 510
746 249
489 812

8141930

f 9 689 391

995 492

1320 000

77 128

79 000

. . .

f 1072 620

f 1399 000

Europeesch lager onderwijs . . .

f 1135 592

f 1224 100

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

openbare Hollandsch-Chineesche scholen bleef onveranderd
(33).
Een namiddagleergang in de Fransche taal was verbonden aan 8 (5), een leergang in de Engelsche taal aan 14 (1-5)
en een in de nuttige handwerken voor meisjes aan 8 (0)
scholen. Op het einde van het jaar telden de HollandschChineesche scholen te zamen 7479 (7317) leerlingen (5402
(5350) jongens en 2077 (1958) meisjes). Onder dezen bevonden zich 41 (37) kinderen van Europeanen (17 meisjes) en
114 (120) van inlanders (19 meisjes). Het aantal niet-betalende leerlingen bedroeg 3 (8).
Aan de genoemde scholen waren op het einde van 1919
82 (89) onderwijzers en 132 (111) onderwijzeressen verbonden.
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Europeesch lager onderwijs a) . .
Voorbereidingsonderwijs
(Fröbeb

Totaal
Geïnde schoolgelden.

B.

VOORTGEZET EN UITGEBREID LAGER ONDERWIJS.

Openbaar onderwijs. Bij Ord. van 26 Juli 1919 (Ind.
St. n°. 454) zijn voorzieningen getroffen in verband met de
vervorming van scholen voor voortgezet en uitgebreid lager
onderwijs in mulo-afdeelingen der algemeene middelbare
school. Als zoodanig vormen deze scholen den onderbouw van
het voorbereidend hcoger onderwijs, waarvan een eerste afdeelinjf B (wis- en natuurkundige afdeeling) in 1919 te Djokjakarta is geopend. O]) de mulo-afdeelingen wordt geleidelijk (te
beginnen met de 1ste klas van het schooljaar 19.19—1920) het
Duitsch als leervak afgevoerd. H e t Fransch blijft facultatief; het Maleisch en de inlandsche landstalen worden a h
facultatieve leervakken ingevoerd, met dien verstande, dat
éénzelfde leerling slechts onderwijs kan ontvangen öi in het
Fransch of in één inlandsche taal.
Voorts is bij Gouv. Bt. van denzelfden datum n°. 54
(Ind. St. n°. 455) bepaald, dat, waar in besluiten regelingen
en bepalingen voorkomen betreffende scholen van openbaar
voortgezet en uitgebreid lager onderwijs en het aan die
scholen gegeven onderwijs, die regelingen en bepalingen van
kracht zijn met betrekking tot de mulo-afdeelingen der algemeene middelbare school en bet aan die afdeelingen te i^eyen.
onderwijs.
I n 1919 werd een mulo-afdealiiig te Amboina geopend,
zoodat het aantal dezer onderwijsinrichtingen op het einde
van dat jaar kwam van 14 op 15, waarvan 11 (8) met een
vóórklasse. Bij de mulo-afdeelingen waren op genoemd tijdstip de volgende aantallen leerlingen ingeschreven: Batavia
158 (138), Buitenzorg 84 (72), Bandoeng 278 (228), Magolang 132 (121), Djokjakarta 211 (177), Soerakarta 144 (138),
Semarang 136 (124), Madioen 92 (71), Soerabaja 337 (264),
a) Hieronder het Hollandsch-Chineesch en het Hollandsch-inlandsch onderwijs, het industrie- en herhalingsondorwijs, benevens uitrustings- en overtochtskosten ten behoeve van Europeesche onderwijzers.
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Malang 188 (122), Padang 135 (118), Medan GO (67),
Ifakauer 49 (42), Tondano 127 (97) en Amboina 30. Onder
het totaal aantal van 2129 (1682) leerlingen bevonden zich
826 (687) meisjes, 778 (595) inlanders en 164 (130) vreemde
oosterlingen. Aan de eindexamens namen in 1919 in het
geheel 241 leerlingen deel, namelijk 135 jongens en 106
meisjes. Hiervan slaagden 217 leerlingen, namelijk 119
jongens en 98 meisjes.
Bij de ïnulo-afdeelingen waren op het einde van 1919 100
(91) onderwijzers en 14 (10) onderwijzeressen werkzaam
(do hoofden inbegrepen). Voorts waren aan genoemde scholen
18 inlaudsche onderwijzers verbonden voor het onderwijs in
de iiilandsche talen, namelijk 13 voor de Maleische, 2 voor
de Soe;ulaneesehe en 3 voor de Javaansche taal.
Bij Gouv. Bt. 18 Aug. 1919 n°. 15 (Ind. St. n°. 518) is
een adjunct-inspecteur bij het voortgezet en uitgebreid lager
onderwijs in dienst gesteld.
Bij Gouv. Bt. 12 April 1920 n°. 61 (Ind. St. n°. 31) is een
leergang ingesteld ter bekwaming van Europeesche leertrachten voor de leiding van lichamelijke oefeningen bij
inrichtingen van voortgezet onderwijs.
Ingevolge Gouv. Bt. 26 Dec. 1919 n°. 8 zullen aan daarvoor in aanmerking komende mulo-afdeelingen der algemeene
middelbare school driejarige leergangen in de Maleische,
Socndaneesche en/of Javaansche talen gegeven worden.
Bijzonder onderwijs. Op het eindo van 1919 bestonden
van de „Veieeniging tot het oprichten, besturen en instandhouden van scholen met den bijbel te Batavia" aldaar 2
bijzondere scholen van voortgezet en uitgebreid lager onderwijs, namelijk een meisjesschool te Salemba en een gemengde
school in Gang Mendjangan. Voorts was aan de bijzondere
Europeesche lagere 1ste sciiool der Semarang-CheribonStoom trammaatschappij gevestigd te Tegal, en aan de te
Bangkong gevestigde bijzondere Europeesche lagere school
van de ,,Vereeniging der Zusters Franciscanessen/ te
Semarang", elk een leergang van voortgezet en uitgebreid
lager onderwijs verbonden, laatstgenoemde uitsluitend voor
meisjes. Aan geen dezer inrichtingen waren vóór-klassen verbonden .
B e genoemde scholen en leergangen telden op het eindo
van 1919 tezamen 214 (173) leerlingen, onder wie 63 (33)
jongens en 151 (140) meisjes. Onder deze leerlingen bevonden zich 25 (10) inlanders en 9 (8) vreemde oosterlingen.
Aan de eindexamens namen in 1919 in totaal 27 leerlingen
deel, namelijk 2 jongens en 25 meisjes. Hiervan slaagden
24 leerlingen, allen meisjes.
Bij de bijzondere scholen en leergangen van voortgezet en
uitgebreid lager onderwijs waren op het einde van 1919 7
(5) onderwijzers en 11 (11) onderwijzeressen werkzaam (de
hoofden inbegrepen), die echter niet allen het volle aantal
lesuren gaven.

Geldelijk overzicht.
Uitgaven en ontvangsten.

1918.

Voortgezet en uitgebreid lager
onderwijs.
A. OPENBAAB ONDERWIJS.

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

. . .

14 455
720 149
412 744

f 1147 348

B. BIJZONDER ONDERWIJS.

Geldelijke tegemoetkomingen aan
scholen en leergangen van voortgezet en uitgebreid lager onderwijs.

57 250
f

53 943
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MIDDELBAAR ONDERWIJS.

Openbaar middelbaar onderwijs.

De in Juli 1919 te

Djokjakarta geopende wis- en natuurkundige afdeeling van
voorbereidend hooger onderwijs der algemeene middelbar©
sr hooi (Ind. St. 1919 n°. 259; zie ook hiervóór) werd op het
eindo van 1919 bezocht door 42 leerlingen (39 jongen» en 3
meisjes). Onder deze leerlingen bevonden zich 15 Europeanen
(2 meisjes), 22 inlanders en 5 Chineezen (1 meisje). Voorloopige voorschriften voor de algemeene middelbare school
— zie K. V. 1919, kol. 153 — zijn vastgesteld bij Gouv. Bt.
2 J u n i 1919 n°. 2 (Ind. St. n°. 260).
Ingevolge Gouv. Bt. 3 J a n . 1920 n°. 5 (Ind. St. n°. 1) zijn,
hij wijze van tijdelijken maatregel, bij de Koning
Willem III-school te Batavia en de hoogere burgerscholen
te Bandoeng en Soerabaja filialen geopend met een eerste
en een tweede klasse, bestaande uit een door den directeur
van onderwijs en eeiedionst te bepalen aantal ldasseaf deelingen.
De bepalingen nopens do kostelooze toelating van en gratis
verstrekking van boeken en andere leermiddelen a a n leerlingen op inrichtingen van middelbaar en technisch onderwijs ondergingen wijziging bij Gouv. Bt. 3 Juli 1919 n°. 40
(Bjjbl. Ind. St. n°. 9286).
Het reglement op de Koning Willem III-school te Batavia
en de overige hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus
in Nedeiiandsch-ïndië onderging wijziging bij Gouv. Bt.
4 Dec. 1918 n°. 30 (Bijbl. I n d . St. n°. 9343).
Aan de toelatingsexamens voor de laagste klasse van de
hoogere burgerscholen onderwierpen zich 1488 candidaten,
tegen 1401 in 1918. Op het einde van 1919 telden de hoofere
burgerscholen met vijfjarigen leergang te Batavia, Semarang, Soerabaja en Bandoeng, ongerekend de toehoorders
en de leerlingen voor enkele vakken. 2170 (1943) leerlingen,
namelijk 1533 (1364) jongens en 637 (579) meisjes. Onder
deze 2170 leerlingen bevonden zich 124 (97) kinderen van
inlanders, onder wie 13 (11) meisjes, en 226 (184) Chineesehe
kinderen, onder wie 21 (13) meisjes. De Prins Hendrikschool (afdeeling hoogere burgerschool niet driejarigen leerganu) te Batavia telde op het einde van 1919 251 (251)
leerlingen, onder wie 78 (72) meisjes, 22 (20) inlanders (8
meisjes) en 41 (41) vreemde oosterlingen (1 meisje).
Het aantal leerlingen, dat kosteloos tot de hoogere burgerscholen en de Prins Hendrik-school (afdeeling hoogere burgerschool) was toegelaten, bedroeg op het einde van 1919
146 (85), onder wie 17 (21) meisjes en 14 (11) inlanders.
Verder genoten enkele leerlingen van de Koning Willem I I I Bobool te Batavia en van de hoogere burgerschool te Semarang ondersteuning uit particuliere fondsen.

Bijzonder middelbaar onderwijs.

De op l Juli 1919

geopende hoogere burgerschool met vijfjarigen leergang van
de ,.Slichting Hoogere Burgerschool voor meisjes" te Batavia
wera op het einde van dat jaar bezocht door 21 leerliugen.
Op het einde van 1919 bedroeg het aantal leerlingen van de
1919.
hoofere burgerschool met driejarigen leergang" van dezelfde
vereeniging 81 (91) leerlingen. 11 (18) harer behaalden het
eindgetuigschrift.
Do Prinses Julia na-school van de Zusters Ursulinen te
Weltevreden en de Koningin Emma-sebool van de Zusters
Ursulinen te Noordwijk (beide hoogere burgerscholen met
driejarigen leergang voor meisjes) telden, ongerekend de
leerlingen voor enkele vakken, op het einde van 1919 onderf
21 675 scheidenlijk 52 (61) (onder wie 1 Chineesch meisje) en 62
807 000 (55) leerlingen. Het eindgetuigschrift werd uitgereikt aan 11
205 205 (7) en 19 (16) leerlingen.
Bij de hoogere burgerschool met driejarigen leergang te
f 1 033 880 Soerabaja van de vereaniging ,,De Meisjesschool" aldaar
bedroeg hei aantal op liet einde van 1919 aanwezige leerlingen 48 (40) ; 10 (12) leerlingen slaagden in het eindexamen.
Het in K. V. 1913, kol. 109, vernielde pensioenreglement
voor Europeesche leeraren bij het bijzonder middell>aar
01000 onderwijs in Xederlandsch-Indië is op 1 December 1919 in
werking getreden (Ind. St. 1920 n°. 71). Ter uitvoering van
f
G6 800 art. 4 van dat reglement zijn. met betrekking tot de aan den
directeur van Financiën overgedragen bevoegdheid tot toe-
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kenning van de liiorbedoelile pensioenen, nadere bepalingen

opgenomen in Ind. St. 1920 n°. 72.

Geldelijk overzicht.
Uitgaven en ontvangsten.

1918.

1919.

MIDDELBAAR ONDERWIJS.
Uitgaven.
A.

OPENBAAR ONDERWIJS.

f
Hoogere burgerscholen met

15 541

f

15120

vijf981 646

1 174 928

224 340
106 419

55 000
248 000
409 039

Algemeene middelbare school te

Totaal
B.

. . .

f

1327 946

f

1 902 087

f

122 680

f

102 900

f

224 689

f

258 000

BIJZONDER ONDERWIJS.

Hoogere burgerscholen a) . . . .
Ontvangsten.
Hoogere burgerscholen met 5-jaAlgemeene middelbare school . .
Prins Hendrik-school
Totaal

D.

1.
Bij
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Onmiddellijk
GOUT. Bt.

. . .

22 083
f

246 772

f

1910

n°. 24

(Ind.

aansluitend.
St.

n°.

De technische school te Dfokjakartft (Prinses Julianasehool), uitsluitend ter opleiding van bouwkundigen, werd
<>;> het einde van het verslag'jaar bez-ocht door 319 (164) leerlingen, namelijk 110 (69) Europeanen, 19S (91) inlanders
en 11 (4) Chineezen. Het aantal leerlingen, dat kosteloos
tot deze inrichting was toegelaten, bedroeg op het einde van
1919 84 (25), waaronder 21 (7) Europeanen en 63 (18) inlanders. Hiervan waren 4 (/) Europeanen en 21 (9) inlanders tevens in het genot gesteld van een studiebeurs.

Openbare ainbaehtsleerganü1 te Batavia. Bij Gouv. Bt.
19 Aug. 1919 n°. 34 (Ind. St. n°. 530) is de bezoldiging van
het hoofd van dezen leergang nader vastgesteld. Op net
einde van 1919 telde de ainbachtsleengang te Batavia 173
(154) leerlingen (134 (128) voor metaal- en 39 (26) voorhoutbewerking), namelijk SS (85) Europeanen, 81 (66) inlandem en 4 (3) Chineezen. Hieronder waren 88, (81)'
Europeanen voor metaal- en 2 (4) voor houtbewerking, 45
(45) inlanders voor nietaal- en 36 (21) voor houtbewerking
en 3 (2) Chineezen voor metaab en 1 (1) voor houtbewerking.
Einde 1919 werd het eindgetuigschrift behaald door 22 (15)
leerlingen, namelijk 20 (15) voor metaal- en 2 (0|) voori
houtbewerking.
Het reglement voor den leergang is gewijzigd bij Gouv. 131.
6 Maart 1919 n°. 8 (Bijbl. Ind. St. n°. 9392).

280 500

VAKONDERWIJS.

bij het lager onderwijs

00 Aug.

22 500

De Koningin Emma-school te Soerabaja werd op liet einde
van 1919 bezocht door 559 (529) leerlingen (ongerekend die
voor enkele vakken), namelijk 346 (319) voor bouwkunde
en 213 (210) voor werktuigkunde; 135 (111) hiervan waren
inlanders en 73 (65) Chineezen. Het aantal leerlingen, dat
kosteloos tot deze technische school was toegelaten, bedroeg
op liet einde van 1919 97 (84), namelijk 48 (48) Europeanen,
47 (36) inlanders en 2 (0) Chineezen. van wie 9 (10) Europeanen, 13 (70) inlanders en 2 (0) Chineezen tevens in het
genot waren gesteld van een gouvernements studiebeurs.

533)

is

de regeling der bezoldiging van de onderwijzers voor prac.tisch onderwijs bij de openbare scholen van technisch onderwijs hennen. Van de gewijzigde regeling der bezoldiging
van de directeuren en leeraren van de openbare scholen van
technisch onderwijs is reeds aan het hoofd van deze afueelinop
melding gemaakt.

Openbare technische scholen. De Koningin Wilhelmina>sohoo! te Batavia telde op het einde van 1919 6G9 (605) leerlingen (ongerekend die voor enkele vakken), namelijk 276
(200) voor werktuigkunde, 380 (329) voor bouwkunde en
13 (16) voor mijnbouwkunde. Onder detze leerlingen waren
190 (165) inlanders en 66 (49) Chineezen. H e t aantal leerlingen, dat kosteloos tot deze onderwijsinrichting was toegelaten. bedroeg op het einde van 1919 141 (109). namelijk
91 (73) Europeanen, 48 (36) inlanders en 2 (0) Chineezen.
Hiervan waren 12 (11) Europeanen en 12 (9) inlanders
tevens in het genot gesteld van een gouvernements studiebeurs. Op het einde van 1919 werd het eindgetuigschrift beheald door 55 (58) leerlingen, namelijk 18 (22) voor werktuigkunde, 35 (35) voor bouwkunde en 2 (1) voor mijnbouwkunde.
o) Hieronder de hoogere burgerscholen voor meisjes te Batavia en te
Soerabaja, benevens de hoogere burgerschool van de Zusters Ursulinen te
Noordwijk (Koningin Emma-school) en die te Weltevreden (Prinses Julianaechool).

Bijzondere Scinarangsehc technische school. De in het
genot van geldelijke ondersteuning gestelde technische school
te Semarong telde op liet einde van 1919 102 (107) leerlingen (ongerekend die voor enkele vakken), namelijk 48 (52)
voor bouw- en 54 (55) voor werktuigkunde. Onder deze leerlingen waren 69 (73) Europeanen (25 (30) voor bouw- en 44
(43) voor werktuigkunde), 23 (24) inlanders (18 (19) voor
bouw- en 5 (5) voor werktuigkunde) en 10 (10) Chineezen
(5 (3) voor bouw- on 5 (7) voor werktuigkunde). H e t eindt
getuig'schrift werd benaald door 18 (20) leerlingen.

2.

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

aan-

Bij Gouv. Bt. 16 Oct. 1919 n°. 9 zijn gelden beschikbaar
gesteld voor de opleiding van zonen van Atjehsche hoofden
en aanzienlijken.
Gerekend van 1 Juli 1919, zijn bij Gouv. Bt. 9 Maart 1920
n°. 73 gelden toegestaan voor het geven van onderwijs in
lichaamsoefeningen aan verschillende onderwijsinrichtingen.

Opleidingsscholen voor inlandsche ambtenaren. Het
aantal leerlingen van elke der opleidingsscholen te Bandoeng, Serang, Magelang, Madioen, Probolinggo, Blitar en
Fort de Koek bedroeg op het einde van 1919 onderscheidenlijk 139 (142), 123 (121), 138 (139), 139 (134), 115 (123),
134 (137) en 57 (38) leerlingen. Aan de overgangsexamens
van de 1ste naar de 2de af deel ing (met uitzondering van
Fort de Koek) werd met goed gevolg deelgenomen door
ondersciieidenlijk 15 (18), 15 (21), 20 (26), 19 (14), 15 (15)
en 17 (17) leerlingen, van wie er zich 15 (18), 15 (14), 16
(16), 16 (11), 11 (12) en 16 (76') voor de 2de af deeling lieten
inschrijven. Eindexamen in de 2de afdeeling werd afgelegd
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te Bandoeng, Serang Magelang, Madioen, Probolinggo eu
Blitar <loor onderscheidenlijk 15 (12), 15 (9), 6 (11), 13 (72).
15 (20) en 16 (14) leerlingen. Hiervan slaagden onderschei'
denlijk 15, 15, 6, 11, 13 en 16 leerlingen.
Maatregelen in verband met de voorgenomen geleidelijke
opheffing, bij den aanvang van het schooljaar 1920—1921,
van du voorbereidende afdeeling der school zijn genomen bij
Gouv. Bt. 10 Maart 1920 n°. 48.

Bij Gouv. Bt. 30 J u n i 1919 n°. 3 (Ind. Bt. n°. 318) is bepaald dat, met afwijking van art. 2 en art. 13, lid 8, van
het reglement voor deze inrichting, een leerling afkomstig
uit de onderafdeeling Koepang (Tiinor en onderhoorigheden) lot bovengenoemde school wordt toegelaten.
Op het einde» van 1919 bedroeg het aantal leerlingen 115
(111), van wie 66 (64) uit Celebes en onderhoorigheden, 31
(26) uit de Zuider- en Oosieiafdeeling van Borneo en, boven
het vastgestelde aantal, 17 (19) uit Timor en 1 (2) uit Ternate. Twintig (23) leerlingen gingen van de voorbereidende
af deeling over naar de vakafdceling. Eindexamen weid afgenomen van 12 (11) leerlingen van de 5de klasse (6 (1) adspirant-ambtcnaren en 6 (10) adspirant-onderwijzers) en aan 11
(7) leerlingen van de 6de klasse (1 (2) ad&pirant-ambtenaar
en 10 (5) adspirant-onderwijzers), die allen slaagden.

Opleidingsschool voor inlandsehc rechtskundigen te
Batavia. Het schooljaar 1918/1919 ving aan mot 33 (46)
leerlingen in de voorbereidende en 41 (22) in de rechtskundige afdeeling. In den loop van het schooljaar verlieten 13
(9) leerlingen de school, van wie 10 (6') na met goed gevolg
afgelegd eindexamen, zoodat het schooljaar eindigde met 61
(59) leerlingen. Met uitzondering van 12 (8) werden alle
leerlingen tot eene hoogere klasse bevorderd. Voor het leerjaar 1919/1920 meldden zich 30 (55) leerlingen voor de lste
klasse der voorbereidende afdeeling aan, onder wie 2 (10)
afkomstig van de buitengewesten. Twintig (15) hunner (0
(1) van de buitengewesten) werden toegelaten. Van de 5
(6) leerlingen (1 (1) van de bui ten gewesten), die zich voor
de lste klasse dei- rechtskundige afdeeling hadden aangemcld, werden er 4 (2) (0 (1) van de buitengewesten) toegelalen. Zij werden kostleerlingen met uitzondering van 29
(23), die op landskosten huisvesting vonden bij Europeesoke
gezinnen ter plaatse.
Leergang t e r opleiding van inlandsehc bestuursambtenaren voor Zuid-Sumatra, Bauka en omlcrhoorijAhodcu en
Billiton. Bij Gouv. Bt. 19 Nov. 1919 n°. 36 (Bijbl. Ind. St.
n°. 9102) is een reglement voor dezen leergang vastgesteld.
Op het einde van 1919 waren 28 leerlingen ingeschreven.
Ilandelsleergang te Soerabaja. Op het einde van 1919
telde deze leergang 49 (52) leerlingen, onder wie 6 (7)
meisjes. Tot de leerlingen behoorden 30 (38) Europeanen (6
(7") meisjes), 5 (5) inlanders en 14 (8) Chineezen. Het eindgetuigschrift werdr behaald door 5 leerlingen (allen Europeanen), onder w ie 1 meisje.

1918.

Uitgaven en ontvangsten.

1919.

VAKONDERWIJS.
Uitgaven.
A.

Opleidingsschool voor inlandsehc ambtenaren, tevens
kweekschool voor inlandsehc onderwijlen te 31akasser.
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OPENBAAR ONDERWIJS.

Technische \ Personeel, enz. .
scholen, f
( <'; i
\ •i '
Ambachtsleergang te Batavia .
Handelsleergang te Soerabaja .
School tot opleiding van inlandsche
rechtskundigen
Opleidingsscholen ) Personeel a)
voor inlandsche i _ ,
ambtenaren.
) Gebouwen .
Totaal.
B.

f . 635 958 f
. 72 879
54 784
12172

774 000
312160
64 000
12172

123 260

114 360

407 987
1 11471

444 500
177 416

. . .

BIJZONDER ONDERWIJS.

Geldelijke tegemoetkoming ton behoeve van de technische school
te Semarang
Ontvangsten.
Technische scholen
Ambachtsleergang te Batavia . .
Handelsleergang te Soerabaja . .
School tot opleiding van inlandsche
rechtskundigen .
Opleidingsscholen voor inlandsche
ambtenaren . . . «•
Totaal.
2.

Onderwijs

.

. .

met een inlandsche

105 520
taal als

voertaal.

Volksonderwijs. Op het einde van 1919 waren op Java
('ii Madoera 4286 (4473) volksscholen, waarvan opgaven werden ontvangen, in werking ' ) . Het aantal leerlingen van deze
scholen bedroeg gedurende dat jaar 236 579 (335 818), onder
wie 25 990 (28 968) meisjes. Hiervan kon een getuigschrift
van met goed gevolg doorloopen leergang worden uitgereikt aan 30 011 (38 936) leerlingen, zoodat het aantal leerlin gen van de volksscholen op Java en Madoera op het einde
van 1919 bedroeg 206 568 (296 882), van wie 23 036 (26 331)
meisjes.
In de buitengewesten bedroeg het aantal volksscholen,
waarren opgaven werden ontvangen 1114 (1142). Gedurende
het verslagjaar werden deze scholen bezocht door 64163
(69 585) leerlingen, onder wie 9162 (9291) meisjes. Hiervan

ingeschreven
Handelsschool te Batavia. Bij de aan de Prins Hendrikschool te Batavia verbonden handelsschool waren op het
einde van 1919 66 (69) leerlingen (7 (6) meisjes) ingeschreven, onder wie 5 (6) inlanders en 15 (13) vreemde oosterlingen; 1 (7) hunner waren kosteloos toegelaten. Het eindgetuigschrift werd op het einde van 1919 uitgereikt aan 19
v18) leerlingen.

Openbaar inlandsen onderwijs. Bij Gouv. Bt. 25 Au<>1919 n°. 1 (Ind. St. n°. 552) is bij den aanvang van het
schooljaar 1919/1920 een vijfde klasse aan 60 openbare
inlandsche scholen der 2de klasse op Java en Madoera toegevoegd.
In 1919 zijn openbare inlandsche scholen der 2de klasse
geopend in Bantam (3), Batavia (2), Preanger-Kegentsciiap-

/ Z c c v a a r t k u n d i g e leergang te Batavia. De bij de Prins
Hendrik-school l>estaande zeevaartkundige leergang telde op
het einde van 1919 6 (11) leerlingen.

a) Hieronder de school tot opleiding van inlandsche ambtenaren, tevens
kweekschool voor inlandsche onderwijzers te Makasser.
1) Het aantal bestaande scholen is aanmerkelijk grooter dan dat waarvan
opgaven werden ontvangen; inderdaad ia dan ook sprake van vermeerdering
van het aantal volksscholen sedert 1918.

Handelingen der Staten-Goneraal.

Bijleen.

1920—1921.

5.

Ned.-Indië.

26
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pen (12), Cheribon (8), Pekalongan (2), Senuanang (2),
Rembang (3), Soerahaja (3), Pasoeroean (3), Madoera (1).
Besoeki (3), Banjoemas (3), Kedoe (3), Djokjakarta. (4),
Soorakarta (2), Madioen (2), Kediri (2), Sumatra's Wostkust (14), Tapanoeli (4), Benkoelen (1), Palembang (2),
Djambi (1), Oostkust van Sumatra (2). Banka en onderhoorigheden (1), Westerafdeelinig van Borneo (1), Zuideren Oosterafdeeling van Borneo (3), Celebes en onderhoorigheden (4), Amboina (2) en Teniate en onderhoorigheden (1),
waardoor het aantal dier scholen op Java en Madoera steeg
van 1138 tot 1191 en in de buitengewesten van 528 tot 564.
De scholen op Java en Madoera telden gedurende 1919
217 406 (20S 310) leerlingen en op het einde van het jaar
151178 {144108). Het aantal ingeschreven leerlingen op de
scholen in de buitengewesten bedroeg gedurende 1918
104 066. togen 100 248 .gedurende 1917. Op liet einde van
1918 waren er 74 941 (72 875) leerlingen ingeschreven. Het
aantal meisjes klom op Java en Madoera van 15 715 tot 16 79,1'
en in de buitengewesten van 16 297 tot 17 122.
De bepalingen tot regeling van de rangen en bezoldiging
van het inlandsen onderwijzend personeel bij het openbaar
inlandsch lager onderwijs ondergingen wijziging en aanvulling bij üouv. Bt. 11 Maart 1920 n°. 39 (Ind. St. n°. 137;.
De in Ind. St. 1893 n°. 127 opgenomen regelen betreffende
de benoembaarJieid en bevordering van het onderwijzend
personeel aan de openbare inlandsche scholen der 1ste en 2.1e
KIMM ondergingen aanvulling bij Ord. van 11 Maart 1920
(Ind. St. n°. 136). *
Pijzonder Inlandsen onderwijs. Bij Ord. ven 20 J u n i 10.19
(Ind. St. n°. 291) is nader voorzien in de uitbetaling van
wederkeerende ondersteuningen uit 's lands kas aan bijzondere inlandsche scholen op Java en Madoera.
Op het einde van 1919 bedroeg ht aantal zendingssoholen
op Java en Madoera 181 (160), dat der overige bijzondere
scholen daalde van 226 tot 199. De buitengewesten telden op
het einde van 1918 1763 scholen op godsdienstigen grondslag
en 462 andere scholen, tegen onderscheidenlijk 1681 en 404
op het einde van 1917.
Do bijzondere scholen op Java en Madoera telden gedurende 1919 104 813 leerlingen, tegen 41295 gedurende 1918.
Op het einde van 1919 waren er nog 70 675 (26 214) ingeschreven. De bijzondere scholen in de buiten gewesten,
waarvan opgaven werden ontvangen, telden gedurende 1918
148 061 (lr>6 434) en op het einde van dat jaar 109 632
(116 172) leerlingen.
Do Ion l>e!ioeve van het inlandsch onderwijs op Soemba
en F l o r a in Ind. St. 1915 n°. 620 afgekondigde subsidiebepalingen ondergingen aanvulling bij Ord. van 27 Maart
9t 18).
I f T > Tn
St.
Omtrent de in 1919 toegekende tegemoetkomingen ten
behoe - o van particuliere inlandsche scholen zie men bijlage N.
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Uitgaven en ontvangsten.
\.

1918.

1919.

OPENBAAR ONDERWIJS.

Inspectie.
Inlandsch onderwijs
Inlan.i-ch volksonderwijs

f
. . . .

301789
369 812

f

256 500
344 000

l'/r+onerl en verdere uitgaven.
In and cM ondorwijs
Geb'mvon «'ti huishuur (inlandsch
Oinli-i W j j - )

3 514 929

4 310 000

2 846 477

1 833 536

946 255
181 067

1200 000
255 000

f 8 160 329

f 8199 036

T' fivmnetkomingen en andere uittrav-ii voor het inlandsch volks• ndi" wijs

Volk M-holen in Aljeh . . . . .
Totaal

. . .
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1918.

Uitgaven en ontvangsten.
B.

1919.

BIJZONDER ONDERWIJS.

Geldelijke tegemoetkomingen ten
behoeve van het inlandsch lager
f

804 744

f

850000

f

520 531

f

525 000

Geïnde schoolgelden.
Verkoop aan particulieren van inlandscho boekwerken en andere
leermiddelen. . •
Totaal

3.

A.

Opleiding
verkrijging
1.

. . .

53 305

43 714
f

504 245

f

578 305

van onderwijzers en e.vamen,s ter
van
ondencijsbe-voegdheden.

OPENBARE

OPLEIDINGSINRICIITINGEN.

Bij GOOT. Bt. 23 Oct. 1919 n°. 15 (Ind. St. n°. 717) zijn
de bezoldigingen van aan eene kweekschool voor inlandsche
onderwijzers opgeleide leerkrachten en inspecteerendo
ambtenaren herzien.
Ingevolge Gouv. Bt. 20 J u n i 1919 n". 14 (Ind. St. n \
289) geschiedt de benoeming van de onderwijzers bij de
kweekschool tot opleiding van Chineesche onderwijzers en
onderwijzeressen bij het Hollandsch-Chineeseh onderwijs te
Meester-Cornelis en bij de hoogere kweekschool voor inlandsche onderwijzers te Poerworedjo door dem directeur
van onderwijs en eeredienst.
Bij Gouv. Bt. 7 Oct. 1919 n°. 4 (Ind. St. n°. 81) is, ten
behoeve van door den directeur van onderwijs en eeredienst
aan te wijzen Europeesche leerkrachten, een schriftelijke
leergang voor de studie ram de volkenkunde van Nederlandsch-Indië ingesteld.
Te Menado zal, ingevolge Gouv. Bt. 24 April 1920 n°. 22
(Jav. Ct. n°. 36). eene normaalschool met 4-jarigen leergang
voor de opleiding van inlandsche hulponderwijzeressen
worden geopend.
Bij Gouv. Bt. 16 J u n i 1920 n°. 79 (Jav. Ct. n°. 51) is te
Bandoeng een hoogere kweekschool voor inlandsche onderwij zors opgericht.
Norniaalleergang te Batavia. De normaalleergansr ter
opleiding voor de akte van bekwaamheid als onderwijzer
bij het Europeesch lager onderwijs (zoogenaamde 'hulpakte)
te Batavia telde op het einde van 19i8 17 leerlingen (9
mannelijke en 8 vrouwelijke). Van dit totaal aantal leerlingen werden in den loop van 1919 10 leerlingen afgeschreven, onder wie 2 mannelijke en 4 vrouwelijke na het
behalen van de akte van onderwijzer(es). Op het einde van
1919 telde deze leergang 31 leerlingen (5 mannelijke en 20
vrouwelijke), van wie er 13 voor het tweede of hoogste studiejaar waren ingeschreven.
Bij Gouv. Bt. 1 Aug. 1919 n°. 4 (Bijbl. Ind. St. n°. 92S9) is
een nieuw reglement voor den normaalleergang vastgesteld.
Opleiding van Indische jongelieden aan (openbare of
biizondcre) kweekscholen hier te lande. De in Ind. St.
1915 n°. 173 opgenomen regeling der opleiding van Indische
jongelieden aan de rijkskweekscholen voor onderwijzers onder"ino- nadere wüziging hii TC. B. 13 "Nov. 1919 n°. 51 (Ned. St.
1919 n°. 747. Ind. St. 1920 n°. 88).
Bii TC. B. 4 Anril 1019 n°. 16 (Ind. St. n°. 506) is de
vergoeding voor uitrusting ten behoeve der in 1919 voor eenei
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opleiding aan een Nederlandsche kweekschool aangewezen
Indische jongelieden verhoogd.
I n het begin van 1920 zijn 3 jongelieden, die aangewezen
waren om te worden opgeleid voor Indisch onderwijzer, naar
Nederland vertrokken.

Leergangen ter voorbereiding tot het examen in de
kennis der n a t u u r . De leergang te Soerabaja (omtrent
dien te Batavia werden geen opgaven ontvangen) telde op
het einde van 1919 7 (7) leerlingen.

Normaalscholen ter voorbereiding tot bet examen vau
hoot'dondenvijzcr(cs). In het verslagjaar bestonden er 4 (4)
normaalscholen ter voorbereiding tot het examen van hoofdonderwijzer of hoofdonderwijzeres, namelijk te Batavia,
Semarang, Soerabaja en Bandoeng.
Bij het einde van 1919 volgden te Batavia en Semarang
(omtrent de scholen te Soerabaja en Bandoeng werden geen
opgaven ontvangen) onderscheidenlijk 43 (46) en 40 (23)
leerlingen (onder wie 26 (21) en 40 (10) vrouwelijke) de
lessen. Onder de in den loop van 1919 bij de school te Batavia afgeschreven 22 leerlingen, waren er 9, die in dat jaar
de hoofdakte verwierven. Omtrent het aantal dezer leerlingen hij de scholen te Bandoeng, Semarang en Soerabaja
werden geen opgaven ontvangen. Bij Gouv. Bt. 4 Sept.
1919 n°. 6 (Bijbl. Ind. St. n°. 9315) is voor de scholen aen
nieuw reglement vastgesteld.

Leergang ter voorbereiding tot het examen in de wisk u n d c . Op het einde van 1919 telde de leergang ter voorbereiding tot het examen in de wiskunde te Bandoeng 9 (10)
leerlingen.

Kweekscholen voor de vorming van inlandsche onderwijzers(esscn). Het aantal leerlingen van elke der Weekscholen te Bandneng, Poerwakerta, Djokjakarta, Oengaran, Salatiga, Probolinggo, Fort de Koek (2 scholen)
en Amboina bedroeg op het einde van 1919 onderscheidenlijk 126 (135), 50 (96), 118 (116), 111 (113).,
50 (24),' 103 (104), 113 (117), 22 (0) en 57 (S0),
met inbegrip van S, 0, 13, 1, 0. 2. 12, 0 en 1
leerlingen boven 't vastgestelde aantal. Het aantal yrouwelijke leerlingen bedroeg in het geheel 95, van wie 26
boven 't vastgestelde aantal. Aan de in 1919 afgenomen
eindexamens onderwierpen zich 97 (68) candidaten, van
wie er 95 (64) slaagden.
Aan de toelatingsexamens voor bovengenoemde kweekscholen (met uitzondering van de te Fort de Koek gevestigde kweekschool voor inlandsche onderwijzers voor NoordSumatra) werd deelgenomen door 604 candidaten, van wie
er 368 aan de eischen voldeden en 209 als leerlingen werden
ingeschreven.
Ingevolge Gouv. Bt. 22 April 1920 n°. 22 (Ind. St. n°. 314)
zullen kweekscholen voor de vorming van inlandsche onderwijzers worden opgericht te Magelang en Blitar (Kediri).

Hoogere kweekschool te Poerworedjo.

Bij deze school

waren op het einde van 1919 66 (61) leerlingen ingeschreven, verdeeld over 3 klassen, namelijk 22 (25) in de 1ste,
24 (20) in de .2de en 20 (16) in de 3de klasse. Het personeel
bestond op dat tijdstip uit een directeur en 5 Europeesche
onderwijzers, onder wie één uitsluitend belast met het onderwijs in het teekenen en één uitsluitend belast met het
onderwijs in de gymnastiek.

Ilollandsch-Chinccsche kweekschool te Meester-Cornelis.
Bij Gouv. Bt, 9 Juli 1919 n°. 10 (Ind. St. n°. 370) zijn
fondsen beschikbaar gesteld voor verschillende doeleinden
ten behoeve van deze kweekschool.
Op het einde van 1919 waren 66 (45) leerlingen ingeschreven, verdeeld over 3 klassen, namelijk 25 (onder wie
2 meisjes) in de 1ste, 22 (onder wie 6 meisjes) in de 2de
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on 19 (onder wie 4 meisjes) in de 3de klasse. Het personeel
bestond uit een directeur en 5 Europeesche onderwijzers.

Normaalscholen voor de opleiding van inlaudsclie hulpondenvijzcrs(esscil). In het verslagjaar werden 2 normaalscholen voor de opleiding van inlandsche hulponderwijzeressen geopend, namelijk 1 te Soerakarta en 1 te Malang. Het
aantal normaalscholen kwam daardoor van 14 op 16, waarvan 4 uitsluitend bestemd zijn voor de opleiding van inlandsche hulponderwijzeressen, namelijk te Djokjakarta (tijdelijk yeve-uigd te kemaiang), Soerakarta, Malang en Padangpandjang. Het aantal leerlingen van deze scholen bedroeg
op het einde van 1919 onderscheidenlijk 40 (20), 20 (0),
20 (0) en 39 (20). Bij Gouv. Bt. 25 Febr. 1920 n°. 60
(Ind. St. n°. 1Ó5) is een reglement voor de normaalscholen
voor inlandsche hulponderwijzeressen vastgesteld.
De normaalscholen voor de opleiding van inlandsche hulponderwijzer;, te Batavia, l'oerwakarta, Garoot, Poerwakerta,
Salatiga, Soerakarta, Blitar, Djember (tijdelijk gevestigd
te Bondowoso), Djombang, Pematang Siantar, Padangpondjanff en Makaaaer telden op het einde van 1919 onderscheidenlijk 82 (63), 84 (83), 63 (40), 88 (87). 84 (90), 66
(•56»), GO (82). 84 (63), 65 (40), G2 (40), 83 (86) en 62 (42)
leerlingen, onder wie 2 (3). 4 (5), 0 (0), 4 (-4), 5 (•?), 0 (0),
1 (0), 5 (P 0 (0), 0 (0). 3 (6) en 3 (2) meisjes. Aan het in
1919 bij de scholen te Poerwakarta, Salatiga, Poerwakerta,
Blitar en Padangpandjang afgenomen eindexamen namen
in het geheel 93 leerlingen deel, die allen slaagden. Elke
school staat onder leidinjr **an een Europeeschen onderwijzer of eene Euroneesc ie ou.ierwijzeres (directeur of directrice). bijgestaan door inlandsche leerkrachten. Op het einde
van 1919 naren aan dese onderwijsinrichtingen 66 (51) leerkraehten verbonden.
Bij Gouv. Bt. 8 April 1920 n°. 6 (Ind. St. n°. 280) is de
bezoldiging der directeuren van de normaalscholen voor
inlandsche hulponderwijzers herzien.
Ingevolge Gouv. Btn. 22 Apiil 1920 nos. 23 en 24 (Ind. St.
BOS, 315 en 316) zullen te S'rans - . Madioen en Lawang en
Koeta Eadja worden geopend normaalscholen met vierjarigen leergang voor de opleiding van inlandsche hulponderwijzer».
Xormaalleerganj.en voor inlandsche hulponderwijzers.
Op het einde van 1919 bestonden er op 17 plaatsen leergangen ^oor de opleiding van inlandsche hulponderwijzers, te
weten te Batavia, Buitenzorg, Cheribon, Poerworedjo, Banjoemas, Pekalongan, Semarang. Soerakarta, Malang, Bondowoso, Singarad.pi, Me an. Kneta Radja, Pontianak, Kandangau, Maka-ser en Palembang. Het aantal leerlingen van
deze lefnvamren bedroog OT> het einde van liet verslagjaar
686 (688), onder wie 11 (11) meisjes. Aan de eindexamens
namen in het peheel 310 leerlingen deel (onder wie 7 meisjes). die allen slaagden. Het onderricht werd gegeven door
54 (55) inlandsche leerkrachten.
Bij Gouv. Bt. 12 Mei 1920 n°. 73 (Jav. Ct. n°. 40) zijn
de leergangen te Bondowoso en Malang opgeheven.
A. 2.

BIJZONDERE

Ol'I.F.miNGSINRICIITINGEN.

Opleiding voor Europeesche akte-examens. Gelegenheid
tot opleiding voor Fu"n^™=<-1ie akte-examens bestaat hü de
normaalklassen ter opleiding van onderwijzeressen, verbonden aan 8 hiizond •'•» n»V mvncholei '4 te Batavia. 1 ie
Semarang, 2 te Soerabaja en 1 te Malang) en bij de normaalschool te Ma^nng TWi» inrichtingen telden, met uitzondering van de beide leergangen te Soerabnja, waarvan o-een
opgaven werden ontvangen, op het einde van 1919 178 (238)
leerlingen. Verder bestaat bij het meerendeel der meisjesscholen gelegenheid om zich te bekwamen voor de akteexamens in de vreemde talen en de handwerken voor meisjes.
Leergangen voor de opleiding van hoofdonderwijzercssen. Een leergang voor de opleiding tot het examen van
hoofdonderwijzeres is verbonden aan de school van de Zusters
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Ursulinen te Weltevreden. E r waren onderscheidenlijk op
het einde van 1918 en op uit. 1919 2 en 1 leerlingen ingeschreven. Onder de in den loop van 1918 bij bovengenoemde
onderwijsinrichting afgeschreven 2 leerlingen, was» er 1, die
in dat jaar de hoofdakte verwierf.

Kweekscholen voor de vorming van inlandse lic onderw i j l e n . Bij Ord. van 13 Febr. 1920 (Ind. St. n°. 75) zijn
de regelen en voorwaarden voorde toekenning eener bijdrage
uit 's lands kas aan bijzondere kweekscholen voor de vorming
van inlandsche onderwijzers (ind. St. 1906 n°. 242) nader
aangevuld.
De te Batavia gevestigde kweekschool voor inlandsche
onderwijzers van de vereeniging ..Associatie van Oost en
West" had op het einde van 1919 65 (59) leerlingen (onder
wie 6 (5) meisjes). Aan deze school waren 8 Europeesche. en
4 inlandsche leerkrachten verbonden. Voor het toolatingsexamen gaven zich 90 candidaten op, van wie er 20 als
leerling werden aangenomen. I n het verslagjaar namen aan
het eindexamen 3 leerlingen deel, van wie er 2 het getuigschrift verwierven.
De Boomsch-katholieke kweekschool voor de vorming van
inlandsche onderwijzers te Moentilan (Kedoe) telde op het
einde van 1919 117 (110) leerlingen. Aan het eindexamen
nam: n 19 (17) leerlingen deel, die allen slaagden. Aan deze
school waren 12 leerkrachten (onder wie 9 Europeesche) verbonden. Voor het toelatingsexamen hadden zich 61 candidaten aangemeld, van wie er 26 werden toegelaten ( l zonder
examen).
De Roomsch-kaiholicke kweekschool voor meisjes te Mendoet (Kedoe) telde op het einde van 1919 61 (46) leerlingen
in 3 klassen. E r waren 4 leerkrachten (2 Europeesche) aan
verbonden. Eindexamen werd nog niet afgenomen.
De Christelijke Hollandsch-inlandsche kweekschool voor
inlandsche onderwijzers te Soerakarta is op 29 Augustus 1919
met 21 leerlingen (3 meisjes) geopend, van wie er 19 den
Christelijken godsdienst belijden. Omdat deze kweekschool
allereerst bedoelt de opleiding tot onderwijzer aan de
Christelijke Hollandsch-inlandsche scholen, worden in de
eerste plaats toegelaten de Christen-leerlingen van Christelijke scholen. Ook niet-Christenen kunnen opgenomen worden. voor zoover er plaatsen open zijn e:i zij geen bezwaar hebl)en tegen eene opleiding aan eene Christelijke kweekschool.
Een toelatingsexamen wordt niet afgenomen; de candidaten
weiden aangenomen op eene verklaring van het hoofd eener
openbare of bijzondere Hollandscli-inlandsche school, dat ze
met vrucht de zesde klasse hebben doorloopen en geschikt
worden geacht voor verdere studie. Het personeel der school
bestaat uit 1 Europeesche leerkracht en 2 inlandsche onderwijzers.
Het aanial leerlingen bij het seminarie te Depok (Batavia),
waai' Christen-inlanders uit verschillende streken van den
archipel kosteloos tot onderwijzer, tevens zendeling-helper,
worden opgeleid, l>edroeg op het einde van 1919 40 (39) verdeold over 4 klassen. I n den loop van dat jaar verlieten 7
(9) leerlingen de inrichting, na met gunstigen uitslag het
eindexamen te hebben afgelegd. Het personeel bestond uit
een zendeling-leeraar als directeur, een Europeeschen hoofdonderwijzer en 2 (2) inlandsche onderwijzers.
Do door de Nederlandsche Zendingsvereeniging te Bandoeng onderhouden kweekschool telde op het einde van 1919
34 (39) leerlingen. Het personeel bestond uit 2 Europeesche
onderwijzers en 4 inlandsche leerkrachten. Aan het eindexamen in 1919 werd deelgenomen dcor 7 (7) candidaten,
dio allen slaagden.
De op 10 October 1918 te Bandoeng geopende neutrale
meisjes-norm aal school genaamd ..Van De venter-school", telde
on 31 December 1919 41 leerlingen, verdeeld over 2 klassen.
Het onderricht werd gegeven door 1 Europeesche onderwijze-

res. bijgestaan door 2 inlandsche holponaerwijioresson.

Op het einde van 1919 bedroeg het aantal leerlingen van
de ,.Keuchenius-school" te Djokjakarta, waar inlandsche
jongelieden worden opgeleid tot helpers bij het onderwijs en
den dienst deis Woords, 52 (49). De 9 (13) candidaten die
in 1919 aan het eindexamen deelnamen, slaagden allen. De
directeur van deze inrichting wordt bijgestaan door een
Europeesche leerkracht en 4 (3) inlandsche onderwijzers.
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De vanwege de Doopsgezinde Zendingavareenigiug te
Mergaredja (Semarang) onderhouden kweekschool voor i«landscho onderwijzers, waaraan 1 (1) Europeesohe en 4 (4)
inlandsche leerkrachten verbonden waren, werd op het einde
van 1919 bezocht door 46 (38) leerlingen, verdeeld over 5
klassen.
Do door de Sulatiga-zending te Tingkir (Semarang) opgeriehte kweekschool voor inlandsche onderwijzers tolde op
het einde van 1919 37 (14) leerlingen, veüdleeld over 2
klassen. H e t personeel bestond uit 1 Europeesche en 2 inlandsche leerkrachten.
Bij do door het Nederlandsch Zendelinggenootschap onderhouden kweofivSichool tot opleiding van inlandsche onderwijzers tevens godsdienstvoorgaugers, te Madjawarna (Soerabaja) waren op het einde van 1919 36 (42) leerlingen ingeschrevon. I n hei verslagjaar werden 8 (17) leerlingen afgesehreven. H e t onderwijs werd gegeven door een Europeesche
leerkracht (directeur) en 3 (2) inlandsche onderwijzers.
Bij het seminarie te Sipoholon (Tapanoeli) slaagden 27
(28) van do 28 leerlingen in het eindexamen. Het personeel
bestond uit 3 (3) Europeesche en 2 (2) inlandsche leerkrachten. Do kweekschool te Na Boeinonda (Tapanoeli) werl
met ingang van 1 November 191Ö gesloten. De 20 ingeschreven leerlingen gingen allen naar de kweekschool te Sipoholon (Tapanoeli), waar zij met de derde klasse werden vereen igd.
Aan de kweekschool te Ombalata (Tapanoeli) waren op
31 December 1919 30 (70) leerlingen ingeschreven. De 20 candidaten, die aan het eindexamen deelnamen, slaagden allen.

Het personeel bestond uit 1 Europeesohe leerkracht en 2 in-

landsche onderwijzers.
Bij de van het Nederlandsen Zendelinggenootschap uitgaande kweekschool te Raja (Oostkust van Sumatra) wordt
het hoofd van de inrichting bijgestaan door 2 inlandsche
ondei'wijzers. Op het einde van Ï919 waren er 18 (32) leer.
lingen ingeschreven, verdeeld over 2 klassen.
De dcor het Bijnsche Zendinggenootschap te Bandjerniasin onderhouden kweekschool, waaraan, behalve het hoofd,
4 inlandsche leerkrachten zijn verbonden, telde op het einde
van 1919 42 (40) leerlingen. De 13 candidaten, die aan het
eindexamen deelnamen, slaagden allen.
Do door het Nederlandsch Zendelinggenootschap onderhouden kweekschool tot opleiding van inlandsche onderwijzers en gemeentevoorgangers te Koerènga (afd. en res.
Menado) telde op Jiet einde van 1919 55 (55) leerlingen,
allen afkomstig uit de Minahasa. Het onderwijs, wordt gegeven door 1 Europeesche en 4 (4) inlandsche leerkrachten.
De kweekschool voor inlandsche onderwijzers te Kaloev.atoe (Sangi-eilanden) van het Sangi- en Talaud-comité
telde op het eindo van 1919 52 (52) ieerlingen. Het hoofd
dei' inrichting wordt bijgestaan door 3 (3) inlandsche leerkrachten .
Bij de door de Boonisch-katholieke zending onderhouden
kweekschool te Woloan (Menado), wqfaraan 3 (3) Europeesche en 3 (4) inlandsche leerkrachten verbonden zijn,
waren op het einde van 1919 48 (47) leerlingen ingeschreven.
Aan de kweekschool voor inlandsche onderwijzers te Pendolo (Poso) werd op het einde van 1919 onderricht gegeven
door een zendeling-leeraar (hoofd der inrichting) en 2 inlandische onderwijzer®.
De Roomsch-katholieke kweekschool B voor de vorming
van inlandsche onderwijzers te Moentilan (Kedoe), gelijk gesteld met een openbare normaalschool, telde op het einde
van 1919 104 (99) leerlingen, verdeeld over 4 klassen. Aan
het eindexamen namen 16 (21) leerlingen deel, die allen
s-laagden. Aan deze school waren 2 Europeesche en 5 inlandsche leerkrachten werkzaam.
De Boomsch-katholieke kweekschool C voor de vorming
van inlandsche onderwijzers te Mendoet (Kedoe), gelijk"
soertig aan de openbare normaalleergangen tot opleiding
van inlandsche hulponderwijzers, telde op het einde van 1919
in 2 klassen 30 (31) leerlingen. Aan het eindexamen namen
13 (14) leerlingen deel, waarvan 11 (5) slaagden. Het personeel bestond uit 1 Europeesche en 2 inlandsche onderwijzers.
Do normualleergang te Pajeti (Soemba) (Timor en onderhoorigheden), uitgaande van de zending der gereformeerde
kerken, telde op het einde van 1919 16 (18) leerlingen (9
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(11) in de 1ste en 7 (7) in de 2de klasse). Van de 7 leerlingen uit de 2de klasse verwierven er 6 het eindgetuigschrift,
die ook in het examen van kweekeling slaagden.
Behalve de bovengenoemde normaalleergangen en die te
Larantoeka (Flores) uitgaande van de Paters van de Congregati e van het Goddelijk Woord te Steyl, waaromtrent
geen opgaven ontvangen werden, bestaan op verschillende
plaatsen leergangen voor de opleiding van inlandsen© hulponderwijzers, meerendeels uitgaande van onderwijzers bij
kweek- en opleidingsscholen. Bij Gouv. Bt. 27 Mei 1920
n°. 74 (Jav. Ct. n°. 52) is goedkeuring verleend op do oprichting van een b ijzonderen nonnaalleergang voor de opleiding van volksonderwijzers, verbonden aan de door de
Roomseh-katholieko Missie onderhouden standaardschool te
Langgoer (Kei-eilanden).
B.
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In 1919 meldden zich op Java en Madoera voor het examen
voqr hulponderwijzer 1041 (1075) (onder wie 15 (16) VTOUwe.lijke) en voor dat voor kweekeling 3091 (4045) (onder wie
78 (18) vrouwelijke) candidaten aan, van wie onderscheidenlij k 380 (432) en 571 (670) (onder wie 10 (16) en 34 (18)
vrouwen) aan de eischen voldeden. I n de buitengewesten
onderwierpen zich onderscheidenlijk 442 (531) en 1540
(1731) candidaten (onder wie 4 (8) en 27 (100) vrouwen)
aan die examens, van wie 178 (206) en 513 (565) (2 (4) en
11 (31) vrouwen) het diploma verwierven.

Geldelijk overzicht.
Uitgaven en ontvangsten.

1919.

1918.

AKTE-EXAMENS.

OPLEIDING VAN ONDERWIJZERS.

Bij K. B. 13 Nov. 1919 n°. 76 (Ind. St. 1920 n°. 94) zijn
regelen vastgesteld nopens de toekenning van studietoelagen
ter bevordering van de studie voor middelbare akten.

Bevoegdheden tot liet geven van Euroneesck lager onder-

wijs. Bij Gouv. Bt. 8 Maart 1919 n°. 10 (Ind. St. n°. 127)
is het reglement van orde voor de examens ter verkrijging
Tan akten van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs (Iud. St, 1908 n°. 116) gewijzigd.
I n 1919 werden, voor zoover gegevens werden ontvangen,
12 (62) volledige examens voor de hoofdakte en 21 K126) voor
de onderwijzersakte afgelegd, waarvan onderscheidenlijk 7
(35) en 13 (85) met gunstigen uitslag.

A.

Examens voor de akte „Nederlandsen" (Ind. St. 1912
n \ 240). Dit examen werd in 1919 afgenomen te Batavia,
Bandoeng, Djokjakarta, Semarang, Soerabaja, Fort de
Koek, MeJan en Menado. Van de 106 (102) candidaten, die
zich hadden aangemeld, voldeden er 46 (44) aan de eisenen,

Depoksch examen (Bijbl. Ind. St. n°. 4756). Dit examen

werd afgenomen te Amboina en Tomohon (Menado). Van
de 25 candidaten. die zich hadden aangemeld, slaagden
er 16.

Bevoegdheden tot het geven van inlandsch lager onder-

wijs. Bepalingen omtrent de toelating van Chineezen of
andere vreemde oosterlingen tot het examen voor inlandsch
hulponderwijzer en kweekeling zijn opgenomen in Bijbl. ,
Ind. St. n°. 8477.

n.

OPENBARE OPLEIDINGSINR1CHTINGEN.

Opleiding van Europeesche onder-

1) f 197 435

Opleiding van inlandsche onder-

Totaal

Examens in de inlandsehc talen en de land- en volkenkunde van Nederlandsch-ïndië. Bij Gouv. Bt. 16 Aug. 1919
n°. 94 (Ind. St. n°. 517) is eene wijziging gebracht in de
regeling voor de toekenning van eene vergoeding van reisen verblijfkosten aan de geslaagden in een der examens voor
de land- en volkenkunde van Nederlandsch-ïndië, de inheemsche talen, de land bouwkunde en de landmeetkunJe
(Ind. St. 1917 n°. 526).
I n 1919 werden 22 (10) candidaten geëxamineerd in een
inlandsche taal en 3 (5) in de land- en volkenkunde van
Nederlandsch-ïndië, van wie er 11 (6) en 2 (4) slaagden.

—

Uitgaven.

B.

.

. .

f

f

823 000

832 026
789 011

1031 134
823 226

1 818 472

f 2177 360

32 635

38 000

348 766

379 000

BIJZONDERE OPLEIDINQSINRICHTINGEN.

Opleiding van Europeesche onderwijzers (essen)
: .
Opleiding van inlandsche onder-

Totaal

. . . .

f

881 401

f

417 000

920

f

isoo

Ontvangsten.
Opleiding van Europeesche onder*
2) f

a) Normaalcursus te Batavia, normaalscholen te Batavia, Semarang,
Soerabaja en Bandoeng, Hollandsch-Chineesche kweekschool te Meester-Cornelis en de toelage voor uitrusting van Indische jongelieden, die naar NederIand worden gezonden om tot onderwijzer te worden opgeleid.
b) Kweekscholen voor de vorming van inlandsche onderwiizers(essen),
hoogere kweekschool t e Poerworedjo, normaalscholen voor inlandsche hulponderwijzers (essen) en normaalcursussen voor inlandsche hulponderwijzer».
c) Kweekscholen voor inlandsche onderwijzers, normaalscholen en hoogere
kweekschool te Poerworedjo.
1) Hieronder f 18 118 wegens uitgaven voor den tijdelijk in het leven geroepen leergang voor Indische jongelieden, die als gevolg van de tijdsomstandigheden niet naar Nederland konden worden gezonden om tot onderwijzer
te worden opgeleid.
2) Schoolgeld van den normaalcursus te Batavia.

KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

Bij Gouv. Bt. 24 Nov. 1919 n°. 67 is eene commissie inge- \ 8 Maart 1920 n°. 12 (Tav. Ct. n°. 23) haar (aak belangrijk
steld, welke tot taak zal hebben de spelling van de aardrijks- j is uitgebreid,
kundige benamingen te herzien, terwijl bij Gouv. Bt. !
§ 1.

S T U D I E VAN OOSTEIiSCHE TALEN EN VAN DE INSTELLINGEN VAN DEN ISLAM.

De regeeringscommissaria voor inlandsche en Arabische I tijd beschikbaar voor het instellen van bepaalde onderzookinzaken dr. G. A. J . HAZEU had ook gedurende 1919 geen \ gen van wetenschappelijken aard, uitgezonderd die, welke
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijnieren.

1920—1921.

5.

Ned.-Indië.

27
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rechtstreeks verband hielden met of noodizakelijk waren voor
de behandeling van aangelegenheden, waarover zijn advies
gevraagd was. Bij Gouv. Bt. 5 Maart 1920 n°. 3 is hem eervol ontslag uit 'slands dienst verleend.
De taaiambtenaar Radon dr. Hoesein Djajadiningrat ging
voort met de afwerking van het Atjehsch-Nederlandsch woor-

| 2,

n°. 333).

De restauratie-anbeid aan de Prambasiian-tenipelsi is in
vollen gang. Bij de vroegere deblayeering, onder leiding
van wijlen dr. I . GIIONEMAN, waren alle fragmenten, die in
den loop der tijden neer waren komen vallen, op een hoop
geworpen, zonder dat een enkele poging gedaan werd om
de afgevallen steenbrokken te hei-plaatsen; zelfs werden er
ten behoeve van later restauratie-werk geen teekens aange»
bracht waaruit zou kunnen blijken, bij welken der zes tempels de fragmenten gevonden waren. De bedoelde steenhoop
vormde inmiddels een soort van wal achter de tempels, aan
den westrand van het terrein. Deze wal wordt thans weer
afgegraven en de stukken worden voor zoover mogelijk gesorteerd, met dit gelukkige resultaat, dat reeds van tal van
stukken, waaronder zeer fraai geornamenteerde, de oude
plaats nog aan te wijzen was, zoodat zij weer gesteld konden
worden.

3.

denboek en verrichtte tevens wetrkzaamhetfen in verband
met zijne terbeschikkingstelling van den regeeringscommissaris voor inlandsehe en Arabische zaken.
De gepensionneerde assistent"resident H . J . E. F . SCHWABTZ
vervolgde de samenstelling van een Balineesch-Nederlandech
woordenboek.

OUDHEIDKUNDE.

De sterkte van het personeel van den oudheidkundigen
dienst (Ind. St. 1913 n°. 407, zooals het sedert is gewijzigd)
is uitgebreid bij Gouv. Bt. 27 April 1920 n°. 101 (Ind. St.

|
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Te Panataran werd de zoogenaamde badkamer gerestaureerd.
De overige monumenten worden geregeld schoongemaakt
en onderhouden.
De Kloejt-uitibarsting in Mei 1919 heeft voor de oudlieden in dat deel van Java ffeen nadeelige gevolgen gehad;
integendeel leidde zij tot de ontdekking van eene nieuwe
oudheid, de tjandi Soember Nanas, welke in het derde en
vierde kwartaal ontgraven werd.
Als belangrijke vondsten zijn nog te vermelden een tempel
in de desa Gatak (afd. Bojolali, re>. Soerakarta), benevens
badplaatsen en putten te Koenti en te Soemoer.
De arbeid ten opzichte van de Hollandsche oudheden bepaalde zich hoofdzakelijk tot het doen van fotografische
opnamen, grootendeels voor de aanstaande uitgave van het
,.Gedenkboek Batavia 1019—1919".
Behalve de gewone kwartaalverslagen, verscheen een
,,Korte gids voor de bouwvallen in de Prambanan-vlakte,
het Diëng-platcau en Gedong Sanga".

KONINKLIJK MAGNETISCH EN METEOROLOGISCH OBSERVATORIUM.

Omtrent de verrichtingen van het observatorium in 1919
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 bleef de liooge luchtdrukking van het vorigo
jaar nog aanhouden in J a n u a r i en in de eerste helft van
Februari; in Maart trad eene daling in en van April tot
het einde van het jaar bleef do barometerstand vrijwel normaal. De temperatuur was in het eerste kwartaal 0*7, en in
de volgende maanden ± 0°3 boven de normale, behalve in
Mei en November, toen het iets kouder was dan in den
gemiddelden toestand. De betrekkelijke vochtigheid was
afwisselend boven en beneden de nonnale. De zonneschijn
was gedurende het grootste deel van het jaar, behalve in
Mei, boven het gemiddelde.
In Januari en Februari waren de berichten over het zwakke
karakter van den westmoeson algemeen. Omstreeks 12 Maart
trad rle kentering in, welke ook gedurende de geheele maand
April het weer beheerschte. I n Mei was van een goed doorstaanden oostmoeson nog geen sprake; ook gedurende J u n i ,
Juli. Augustus en September bleef hij zwak, maar in October
trad hij sterker op. I n November werd de wind wisselend
van richting, maar in het oostelijkste gedeelte van den
archipel blies nog de oostmoeson. Ook December gaf kentering; eerst in de laatste week van die maand kwam op
Java de westmoeson door.
Behalve in de Preanger-Regentschappeiï, Banjoemas en <!e
zuidelijke streken van Batavia en Cheribon, was in Januari

O]) .Java de regenval beneden het gemiddelde. Terwijl het
noordwestelijk deel van den archipel overmaat had, bleef in
het oostelijk deel de val aanzienlijk beneden het gemiddelde.
In Februari had Java overmaat; in het overige deel van
den archipel was de regen verdeeling vrijwel dezelfde als in
Januari. I n Maart bleef meerendeels de regenval beneden
het gemiddelde, hier en daar (o.a. in West-Borneo) zelfs
aanzienlijk. I n April traden afwijkingen naar den drogen
kant op in Sumatra en Celebes; elders was de val boven
hel gemiddelde. Over geheel Java viel in Mei veel meer dan
de normale hoeveelheid; in de buitengewesten vielen de
afwijkingen naar weerszijden. De maanden J u n i , Augustu-s
en September, en vooral Juli en October, waren te droog.
In Augustus werd overmaat van regen geconstateerd in ZuidBenkoeleu en een «root deel van de Lampongsche districten;
in October had alleen Sumatra een normalen regenval. I n
November steeg op Java de neerslag bijna overal boven het
gemiddelde; in de tweede helft van die maand kwamen de
regens over geheel Java goed door. I n het overige gedeelte
van den archipel daarentegen bleef nog bijna overal de regenval beneden de normale. I n December werden op Java tekorten genoteerd in het westen en noordwesten, terwijl OostJava een surplus van regen had, hetgeen zware bandjirs veroorzaakte. Elders in den archipel, met name op Borneo en
Celel ies, was de regenval beneden den normalen. Langs de
Oostkust van Sumatra werd een belangrijke overmaat aangetroffen.

§ 4 . GENOOTSCHAPPEN TER BETORDERING VAN WETENSCHAPPEN EN N I J 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 bleven hunne verschillende uitgaven
voortzetten.
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m . EEREDIENST.
§ ]. CHRISTELIJKE GODSDIENST.
Indische P r o t e s t a n t s c h e Kerk. Van het organiek toegestaan aantal van 43 predikanten waren er bij bet einde; van
1919 35 in functie. Voorts waren er 25 hulppredikers en 8
Europeesche godsdienstleeraars (zie Ind. St. 1901 n°. 255)
in dienst.
Als van landswege bezoldigde inlandsche leeraars waren
er op het einde van 1919 329 in dienst. Voor liet inlandsch
leeraarsambt waren bij het einde van 1919 in opleiding (zie
Ind. St. 18T0 n°. 125, juncto 1885 n°. 84) 100 inlandsche
kweekelingen, van wie er 15 in den loop van het jaar als zoodanig waren aangenomen.
Ook in 1919 zijn de gebruikelijke toelagen uit 's lands kas
verleend, zoowel die welke strekken ter voorziening op
plaatsen waar geen predikant bescheiden is (een 62-tal,
waaronder 15 in de buitengewesten), in het godsdienstonierwijs der Europeesche jeugd door middel van daartoe door
het kerkbestuur aangewezen personen (onder wie 28 vrouwen),
als de toelagen ter tegemoetkoming van enkele gemeenten
in de kosten van den openibaren eeredienst, zoomede ten
behoeve van het godsdienstonderwijs bij inlandsche christengemeenten, die over geen uit 's lands kas bezoldigden Europeeschen of inlandschen geestelijke konden beschikken.
Laatstgenoemde toelagen werden in 1919 genoten door de
gemeenten in de re'sidentiën Amboina, Menado en Timor en
onderhoorigheden.
\
De regeling van de standplaatsen en van de werkkiingeh van de predikanten en hulppredikers (Bijbl. Ind. St.
n°. 7508) onderging nadere wijziging voor zooveel betreft
hot dienstwerk van de predikanten te Bandoeng, Soekaboemi
en Makasser (Bijbl. Ind. St. n°. 9294) en te Batavia (Bijbl.
Ind. St. n°. 9394).
De standplaats van den hulpprediker te Elat (Groot-Kei)
is verplaatst naar Toeal (Klein-Kei) (Bijbl. Ind. St.
n°. 9317).
Bij K. B. 26 April 1919 n°. 81 (Ind. St, n°. 485) is eene
nieuwe regeling getroffen van de vergoeding voor opleidingskosten van hnlppredikers. •
Het reglement op het hulppredikersckap en het inlandsch
leeraarsambt bij de inlandsche Christengemeenten (Ind. St.
1870 n°. 125) is nader gewijzigd bij Ord. van 27 Aug. 1919
(Ind. St. n°. 570), met dien verstande dat de bezoldigingen
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en verdere inkomsten van de inlandtsche leeraars voortaan
worden geregeld door den Gouv erneur-Generaal. Dit laatste
is geschied bij Gouv. Bt. van denzelfden datum n°. 59 (Ind.
St. n°. 571).
Roomsch-katholieke Kerk. Bij het einde van 1919 waren,
met inbegrip van de twee apostolische vicarissen en de drie
apostolische prefecten, in Indië aanwezig 105 geestelijken.
Bezoldiging uit 'm lands kas werd genoten door 30 geestelijken en 1-1 inlandsche of met inlanders gelijkgestelde hulpleerarai bij de Roomsch-katholieke gemeenten.
Op aanvragen van de zijde van het Roomsch-katholiek
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 Roomschkatholieko jeugd werden in 1919 toelagen verleend aan 82
gemeenten (hiervan 19 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.
De legden voor de aanstelling van inlandsche hulpleeraais
bij do inlandsche Roomsch-katholieke gemeenten in Nederlandsck-Indië (Ind. St. 1892 n°. 2-16) zijn nader gewijzigd
bij Gouv. Bt. 4 Aug. 1919 n°. 31 (Ind. 'St. n°. 487).
Bij Gouv. Bt. 31 Maart 1920 n°. 26 is aanteekening gehouden van de instelling van eene apostolische prefectuur van
Colebes, omvattende de residentie Menado en het gouvernement Celebes en onderhoorigheden.
Zendingswerk (buiten dat der Roomsch-katholieke missie).
Gedurende het tijdvak 1 Juli 1919 tot en met einde J u n i
1920 zijn in Indië toegelaten 32 zendeling-leeraren (onder
wie 19 officieren van het Leger des Heils), werd het gebied
van 8 zendeling-leeraren uitgebreid en werd het gebied van
2 zendeling-leeraren vervangen door een ander. Toelating
als bulpzendeling is in genoemd tijdvak verleend aan 1 inhinder. Men zie bijlage O.
Omtrent de vanwege de zending in stand gehouden ziekeninrichtingen zie men afdeeling V van dit hoofdstuk.

HOHAMMEDAANSC-HE GODSDIENST.

Van de mededeelingen op Mohammedaansch godsdienstig
gebied, welke in de gewestelijke verslagen voorkomen, is
reeds melding gemaakt in hoofdstuk C.
Het aantal Nederlandsch-Indische Mekkagangers, dat zich
voor het eerst na sluiting van den vrede bij ons commissariaat voor pelgrimsaangelegenheden te Djeddah (Arabië)

aanmeldde, bedroeg 1123. Van die 1123 pelgrims werden er
164 door den commissaris voor pelgrimszaken van nieuwe
passen voorzien, terwijl 944 in het bezit waren van in Nederlandseh-Indië en 15 door het consulaat-generaal te Singapore afgegeven passen.

IV. INSTELLINGEN VAN LIEFDADIGHEID, UTTKEERINGSEN SPAARFONDSEN.
Over weezenverpleging en arnienverzorging, over lief- I over het particulier spaarbankwezen, zijn de voor dit verslag
dadigheids- en daaraan verwante vereenigingen, zoomede
ontvangen opgaven bijeengebracht in bijlage P .

V. BURGERLIJKE GENEESKUNDIGE DIENST.
Bij Gouv. Bt. 28 Mei 1920 n". 12 is, bij wijze van tijde- | ingesteld het ambt van advissur voor de medische propa1 ijken maatregel, bij den burgerlijken geneeskundigen dienst ! ganda.
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Personeel. Bij Gouv. Bt. 19 Aug. 1919 n°. 32 (Ind. St.
n". 588) ia liet aantal analysten vermeerderd tot 10. Een
leergang voor de opleiding van analysten en van controleurs
voor de volksgezondheid is ingesteld bij Gouv. Bt. 31 J u l i
1919 n°. 6 (Bijbl. Ind. St. OM. 9311 en 9312). Bij Gouv. Bt.
29 Sept. 1919 n°. 13 (Ind. St. n°. 672) is de formatie van
liet personeel van de Nederlandseh-Indisch© artsen school te
Soerabaja, mede ten behoeve van de centrale burgerlijke
ziekeninrichting en van het gewestelijk laboratorium van
den burgerlijken geneeskundigen dienst, met een instrumentmaker uitgebreid.
Het personeel bij het geneeskundig laboratorium te Weitevreden is bij Göuv. Bt. 13 Oct. 1919 n°. 26 (Ind. St.
n°. 696) o. m. uitgebreid met een tweeden amanuensis, een
opzichter en een bibliothecaris.
Bij Gouv. Bt. 24 Juli 1919 n°. 1 (Ind. St. n". 438) zijn
de betrekkingen van mantri-verpleger der 1ste klasse en
mantri voor de volksgezondheid ingesteld.
Bij Gouv. Bt. 15 Oct. 1919 n°. 71 (Ind. St. n°. 711) is
eene nadere regeling van de samenstelling van het aan de
landskoepokinrichting te Weltevreden en het daarbij behoorend Instituut-PASTEUR verbonden personeel vastgesteld.
De bezoldigingen van de inspecteurs bij den burgerlijken
geneeskundigen dienst, van de directeuren der centrale burgerlijke ziekeninrichtingen, van het geneeskundig laboratorium en van de artsenscholen, zoomede van de geneesheerdirecteuren van de krankzinnigengestichten te Buitenzorg
en Lawang zijn bij Gouv. Bt. 31 Oct, 1919 n°. 17 (Ind. St.
n°. 73!) herzien.
Bij Gouv. Bt. 3 Nov. 1919 n°. 54 (Ind. St. n°. 737) is
bepaald, dat voor de Indische geneeskundigen in vrij beroep,
die zich voor (weder) opneming in 's lands dienst aanmelden, de praktijkjaren, gerekend van 1 J a n u a r i 1913, medetollen voor de toekenning der bezoldigingsverhoogingen op
den voet van de in art. 1 van het Gouv. Bt. in Ind. St. 1917
n°. 429 bedoelde wedderegeling der gouvernements Indische
geneeskundigen.
Ingevolge Gouv. Bt. 10 Maart 1920 n°. 49 (Ind. St. n°.
131) wordt de sterkte van het korps gouvernementsartsen
bij den burgerlijken geneeskundigen dienst geregeld in verband met de jaarlijks daarvoor bij de begrooting toegestane
fondsen.
Bij Gouv. Bt. 20 Maart 1920 n°. 73 (Ind. St. n°. 193)
is bij het hoofdkantoor van den burgerlijken geneeskundigen
dienst een ambtenaar voor de wetgeving in dienst gesteld.
De tjjdelijke indienststelling van een hoofd van administratie — zie K. V. 1919, kol. 169 — is bestendigd bij
Gouv. Bt. 20 Maart 1920 n°. 77 (Ind. St. n°. 197). De even'eens tijdelijk ingestelde betrekking van inspeeleur-teehnieus
bij den burgerlijken geneeskundigen dienst is in eene vaste
betrekking omgezet (Ind. St. 1920 n°. 202).
Bij Gouv. Bt. 18 Aug. 1920 n \ 9 (Jav. Ct. n°. 77) zijn,
op tvjdelijken voet, bij den burgerlijken geneeskundigen
dienst een 6-tal nieuwe betrekkingen ingesteld.
Voor de burgerlijke geneeskundige indeeling van Java en
Madoera en eeuige deelen van de buitengewesten zie men
bijlage RR van deel I van den Regeeringsalmanak voor
Nederlandsch-Indië van 1920.
Voor opgaven omtrent het bij liet einde van 1919 in Neder.
landsch-Indië toegelaten (al dan niet aan 's lands dienst
verbonden) genees». heel-, verlos», tandheel- en artsenijkundiff personeel, zij verwezen naar staat I van bijlage Q.
Ziekleiiwotgevmg. Ingevolge Gouv. Btn. 1 Dec. 1919
ii°. 8 31 Maarl 1920 n°. 33 en 21 Juni 1920 n°. 33 (Ind. St.
11119 n". 773 en 1920 nos. 271 en 467) zal de doodschouwordonnantie ((Ind. St. 1916 n°. 612) ook van toepassing zijn
voor de plaatsen gelegen in de afdeelingen Wonosobo, Magelang en TeinniiQ'goeng der residentie Kedoe, de afdeeling=hoofdplaats Roekaboemi der residentie Preanger-RegentBchappen o:i de hoofdplaats Palembang.
De staat aangevende de indeeling van de havens in Nederlandsch-Indië ten aanzien van de te nemen quarantainemaatregélen, is nader gewijzigd bij besluit van den directeur van onderwijs en eeredienst van 1 Oct. 1919 (Bijbl. Ind.
Sf. n°. 9302).
I n het jaar 1919 zijn deels voor het eerst, deels bij her-
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nieuwing besmet verklaard wegens pest: Colombo, Hongkong. Madras, New-Orleans, Singapore, Suez, zoomede in
Nederlandsch-Indië verschillende streken in het gewest
Kedoe; wegens cholera: Bombay, Bangkok, Bassein, Dairen, Foochow, Formosa, Madras, Rangoon, Swatow, Singapore, zoomede in Nederlandsch-Indië de havenplaatsen Ambon, Indramajoe, Japara, Soerabaja en Tandjoengbalai en
verschillende plaatsen en streken in de gewesten Semarang,
1'embang, Soerabaja, Pasoeroean,
"Ranjoemas, Kedoe,
Madioen, Kediri, Djokjakarta, Soerakarta, Atjeh en onderhoorigheden. Oostkust van Suniatra, Palembang, Djambi,
Celebes en onderhooiigheden en Amboina; wegens pokken:
verschillende plaatsen en streken in de gewesten Benkoelen
en Palembang.

Geneeskundige bekaudeliug van landswege. Hiervoor zij
verwezen naar staat I I I van bijlage Q.
I n 1919 waren 146 mantri-verplegers (-verpleegsters) bij
verschillende ziekeninrichtingen geplaatst, terwijl bij het
einde van het jaar nog 401 jongelieden in opleiding waren
tot inlandsch verpleger (verpleegster).
Bij Gouv. Bt. 14 Mei 1919 n°. 38 (Ind. St. n°. 231) zijn
voorschriften in het leven geroepen omtrent de vrije geneeskuudige behandeling van en kostelooze verstrekking van
geneesmiddelen aan de leerlingen van eenige openbare kweeken normaalscholen voor de opleiding van niet-Europeesch
onderwijzend personeel en aan de kweekelingen voor het
inlandsch leeraarsambt, zoomede aan de leerlingen van de
opleidingsschool voor inlandscho recht, kundigen te Weltevueden, van de opleidingsscholen voor inlandstahe ambtenaren en van de voormalige hoofdenschool te Tondano. De
in Ind. St. 1906 n°. 213 opgenomen bepalingen omtrent kosielooze geneeskundige gouvernementshulp aan Europeanen
ondergingen nader wijziging bij Gouv. Bt, 12 Febr. 1920J
n°. 2< (Ind. St. n°. 68).
Geneeskundig staatstoezicht. Evenals in vorige jaren
werden in 1919 zoowel door den hoofdinspecteur, hoofd van
den burgerlijken geneeskundigen dienst, als door de overige
insppcteerende ambtenaren bij dien dienst reizen gemaakt
voor het doen van onderzoekingen, het houden van besprekingen en het treffen van maatregelen ten aanzien van de
verschillende op dit onderwerp betrekking hebbende aangelegenheden.
Eene nadere herziening van de voorschriften in het regiement op den burgerlijken geneeskundigen dienst, welke betrekking hebben op 'de uitoefening van het geneeskundig
staatstoezicht kwam tot stand bij Ord. van 17 J a n . 1920
(Ind. St. n°. 19).
Bij Gouv. Bt, 17 J a n . 1920 n°. 9 (Ind. St. n°. 20) is
bepaald, dat van de vier geneeskundige inspecteurs één
werkzaam zal zijn in elk der geneeskundige afdeelingen
West-, Midden- en Oost-Java en Zuid-Sumatra.
Bij Gouv. Bt, 31 Oct, 1919 n°. 13 (Bijbl. Ind. St. n".
9346) is de inspecteur van den burgerlijken geneeskundigen
dienst voor de buitenbezittingen, met ingang van 1 November 1919. mede belast met het geneeskundig staatstoezicht in
de residentiën Palembang en Djambi.
Indische artsen. Bij de school tot opleiding van Indische
artsen te Weltevreden begon het schooljaar 1918/1919 met
221 leerlingen (waarvan 12, onder wie 7 vrouwelijke, zonder
dienstverband). Op liet einde van hei schooljaar bedroeg het
aantal leerlingen 194. Aan het in de maanden November en
December 1918 afgenomen eerste gedeelte van het eindexamen
namen 11 car.didaten deel, van wie 9 werden toegelaten tot het
tweede gedeelte. Gedurende denzelfden tijd werd 1 recidivist
voor het 2de gedeelte geëxamineerd, die slaagde. In April
en Mei 1919 werd het tweede gedeelte afgenomen, waarbij 9
leerlingen tot Indisch arts werden bevorderd.
Het aantal zieken, behandeld op de aan de school verbonden poliklinieken bedroeg 7727. Voor de splitsing van
dit aantal wordt verwezen naar staat I I B van bijlage Q.
De kosten van de school bedroegen gedurende het schooljaar 1918/1919 f 217 004, waaronder f 65 416 wegens toelagen aan de leerlingen, tegen f 200 766 en f 49 248 gedurende 1917/1918.
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Gedurende 1919 ontvielen 9 geneeskundigen aan 's landa
dienst, terwijl door de school, aooals boven aangegeven, afgeleverd werden 10 artsen.
Bij Gouv. Bt. 3 J u l i 1919 n°. 44 (Ind. St. n°. 345) is het
reglement voor de school (Ind. St. 1902 n°. 443) nader
aangevuld.
Bij de Nederlandsch-Indische artsenschool te Soerabaja
begon het schooljaar 1918/1919 met 157 leerlingen. Aan het
einde van het schooljaar bedroeg het aantal leerlingen 128.
Be kosten van de school bedroegen in 1919' f 168 387,
waaronder f 65 617 wegens toelagen aan de leerlingen, tegen
t' 131000 en f 5 6 2 6 5 gedurende 1917/1918.
Bij Gouv. Bt. 19 J u l i 1919 n°. 51 is eene commissie inbesteld, welke de Itegeering van raad zal dienen inzake de
inrichting van het medisch hooger onderwijs in NederlaudschIndië en over de veranderingen, welke in verband daarmede
de bestaande arlsenscholen zullen hebben te ondergaan
(medisch onderwijs-commissie).
Vroedvrouwen. Staat I V van bijlage Q geeft een overzicht van het aantal en den afloop van verlossingen gedurende het jaar 1919 verricht door vroedvrouwen, die onderstand van landswege ontvangen.
Het aantal leerlingen-vroedvrouw, dat gedurende 1919
aan gouvernements ziekeninrichtingen hare opleiding genoot, bedroeg 174. I n den loop van dat jaar slaagde geen
dezer leerlingen in het verloskundig examen.
Bij Gouv. Btn..4 J u n i en 29 Bec. 1919 nos. 2 en 9 (Ind.
St. nos. 262 en 829) is het stelsel der vrije vroedvrouwenkeuze voor de rechthebbenden op kostelooze verloskundige
hulp Aran gouvernementswege ingevoerd ter hoofdplaatsen
Batavia en Semarang. Eene instructie voor de vroedvrouwen,
die aangewezen zijn om te Batavia en te Semarang kostelooze
verloskundige hulp te verschaffen, is opgenomen in Bijbl.
Ind. St. nos. 9304 en 9379.

Inentingen tegen besmettelijke ziekten. Tabel VIIA
van bijlage Q toont den omvang aan van de verrichtingen der
vaccinateiirs gedurende 1919; staat V I I B vermeldt het aantal inentingen en herinentingen, enz. bij de landskoepokinrichtino' te Weltevreden gedurende de laatste 5 jaren.
Staat V I I I van bijlage Q bevat de vijfjaarlijksche statistiek
van de bij het Instituut-PASTEUH. tegen hondsdolheid behandelde personen.
Bij Gouv. Bt. 26 J u n i 1919 n°. 50 (Ind. St. n°. 348) is
eene nieuwe vaccineregeling vastgesteld. Een nieuw regiement voor den inentingscursus bij de landskoepokinrichting
is opgenomen in Bijbl. Ind. St. n°. 9270.
Voor de verdeeling van de residentiën Palembang en
Djambi in vaecinedistricten zie men Bijbl. Ind. St. nos. 9305.
juncto n°. 9337, en 9306.
Ziekengestichten en fondsen. Staat I van bijlage Q
bevat eene gewestelijke opgave van het aantal op uit. 1919
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
bevat van de in het verslagjaar aan bijzondere inrichtingen
voor ziekenverpleging uitgekeerde tegemoetkomingen.
Krankzinnigenwezen. Voor de sterkte van het verplegingspersoneel in de krankzinnigengestichten te Buitenzorg on
La wang zij verwezen naar tabel VI van bijlage Q.
De beide gestichten boden op einde December 1919 huisvesting aan 3638 lijders en wel dat de Buitenzorg aan 353
Europeanen en 889 inlanders en vreemde oosterlingen, en
dat te Lawang aan 258 Europeanen en 2138 inlanders en
vreemde oosterlingen.
Ten aanzien van het in aanbouw zijnde krankzinnigengesticht te Magelang werd bij Gouv. Bt.' 20 Nov. 1919 n°. 39
machtiging verleend voor de oprichting van 22 ziekenpaviljoens en 2 paviljoens voor rustige patiënten.
De voorbereidende werkzaamheden voor den bouw van
verpleegtehuizen voor krankzinnigen t e Medan, Padang,
Palembang. Makasser, Menado. Pontianak en Bandjermasin
Handelingen der Staten-Generaal.
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werden voortgé'zet. Hier en daar is reeds met den bouw een
aanvang gemaakt.
Teneinde van de inlandsche ziekeninrichting Mangoendjajan te Soerakarta — zie K. V. 1918, kol. 136 — als doorgangshuis het meest mogelijike profijt te trekken en tevens
om te doen nagaan of de patiënten, met het oog op de beiperkt© plaatsruimte, inderdaad voor gestichtsverpleging in
aanmerking moeten worden gebracht, is de opneming in de
enoemde ziekeninrichting van krankzinnigen uit de geneesundige af deeling Midden-Java verplichtend gesteld. Bij
Gouv. Bt. 11 Oct. 1919 n°. 53 is het voor de lijders in de
krankzinnigengestichten te Buitenzarg en Lawang geldend
tarief van verp leeggel den met ingang van 24 J u l i 1919 op
het doorgangshuis Mangoendjajan toepasselijk verklaard.
Ten behoeve van de inspectie voor het krankzinnigenwezen
zijn bij Gouv. Bt. 20 Maart 1920 n°. 59 (Ind. St. n°. 179) 2
artsen-psychiaters in dienst gesteld.
Het vroegere hulpstadsverband te Batavia is, ingevolge
Gouv. Bt. 9 J a n . 1920 n°. 49, ingericht als doorgangshuis
voor krankzinnigen uit het ressort West-Java onder toezicht
van een arts; het biedt plaats aan ongeveer 250 personen. Ook
voor de krankzinnigen van West-Java zal opneming in het
doorgangshuis verplichtend worden gesteld. Te Soerabaja .
zal eene dergelijke inrichting tot stand worden gebracht.

Algcmeene gezondheidstoestand en ziekenverpleging.
Aangaande de sterfte en de doodsoorzaken onder Europeanen
en met hen gel ijkgeste ld en in verschillende plaatsen van
Nedcrlandsch-Indië over 1919 geeft bijlage Q (tabel X) uitvoerig3 gegevens.
De groote sterfte veroorzaakt door de influenza-pandemie
in de laatste maanden van 1918, daalde in de eerste helft van
1919 weer tot normaal.
Voor de sterftecijfers van de verschillende gewesten van
Java en Madoera zie slaat I X van bijlage Q.
Met do uitvoering van de plannen tot oprichting van verschillende plaatselijke ziekenhuizen werd krachtig voortgang
gemaakt; te Garoct en te Cheribon werd de bouw van ge|meentelijke ziekenhuizen onderhanden genomen.
De nieuwe centrale burgerlijke ziekeninrichting te Salemba
(Weltevreden) werd 1 November 1919 in gebruik genomen.
De oude ziekeninrichting te Glodok blijft in gebruik voor
zieke gevangenen, voor lijders aan sommige besmettelijke
ziekten en voor afzondering van contactpersonen.
Betreffende de verschillende voorkomende besmettelijke
en volksziekten zij het volgende vermeld.
Pest. De in K. V. 1915, kol. 268, vermelde, voor bepaalde gebiedsdeelen - geldende bijzondere voorschriften
nopens de overdracht van de bemoeienissen met de bestrijding van de pest op den chef van den dienst der pestbestrijding, zoomede de regelen aangaande de verbetering en
afbraak van pestgevaarlijke gebouwen (Ind. St. 1914 n 9 .
480) zijn ook van toepassing verklaard op het gewest Rembang (Ind. St. 1919 n u . 715). Laatstgenoemde regelen sullen
voorts, ingevolge Gouv. Bt. lö April 1920 n°. 4 (Ind. S t .
n°. 304), ook gelden voor de hoofdplaats Palembang.
Op 31 December 1919 waren, met inbegrip van het hoofd
van den dienst der pestbestrijdinsr, aan dien dienst verbonden 8 geneeskundigen, terwijl 1 gouvernements-arts en 1
Indische arts van den burgerlijken geneeskundigen dienst,
naast hunne eigen functiën, in het belang van den dienst
werkzaam waren.
Staat I van bijlage Q geeft een overzicht van het personeel
bij de verschillende onderdeden van den dienst.
De in de gewesten Pasoeroean, Soerabaja, Madioen,
Kediri en Soerakarta doorgevoerde, op eenvoudiger leest
geschoeide inlichtingendienst is in den loop van het jaar ook
toegepast in het gewest Madoera. I n de daarvoor in aanmerking komende streken van de gewesten Semarang en Kedoe
is het personeel van den inlichtingendienst in verband met de
ernstige uitbreiding van de pest, vooral in laatstgenoemd
gewest, belangrijk moeten worden versterkt.
In de drie hoofdplaatsen Semarang, Soerabaja en Soerakarta wordt de verplichte doodschouw en de daaronder begrepen onmiddellijke inlichtingendienst, verricht onder leiding van den burgerlijken geneeskundigen dienst, terwijl
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van do daarbij opgedane bevindingen, voor zoover betreft
het voorkomen van pestgevallen, gebruik gemaakt wordt door
het personeel van den dienst der pestbestrijding; in de
plaatsen Wonosobo, Magelang en Temanggoeng (Kedoe)
daarentegen geschiedt de doodschouw rechtstreeks door het
inlichtingspersoneel van den pestbestrijdingsdienst.
I n de streken, waar bijzondere voorzieningen zijn getroffen ten aanzien van de leiding en de uitoefening van het
geneeskundig staatstoezicht, voor zoover betreft de bestrijding van de pest, zijn in het afgeloopen jaar door het perso»
neel van den inlichtingsdienst 2964 (in 1918 734) pestgevallen (waaronder 57 — in 1918 44 •— longpestgevallen)
vastgesteld, als volgt verdeeld over de gewesten Semarang
200 (waaronder 4 longpestgevallen), Soerabaja 165 (waaronder 1 longpestgeval), Djokjakarta 2, Kediri 4 (waaronder
2 longpestgevallen), Kedoe 2598' (waaronder 50 longpestgevallen), De gewesten Pasoeroean, Madoera, Soerakarta,
Madioen en Iiembang zijn gedurende het geheele jaar en
de residentie Kediri is ongeveer de laatste 11 maanden van
pest verschoond gebleven.
I n verband met het ernstig karakter welke de pest-epidemie
in het onderdistrict Parakan der afdeeling Temanggoeng
van de residentie Kedoe heeft aangenomen, is ter districtshoofdplaats Parakan opgericht eene tijdelijke inrichting voor
de "verpleging en behandeling van pestverdachte zieken en
voor het toezicht op de contact-personen.
Met het oog op de omstandigheid, dat zich gedurende geruimen tijd geen gevallen van pest hadden voorgedaan te
Probolinggo, Pasoeroean, Ponorogo, Soerakarta en Djokja<karta, werd de ontsmetting van per spoor- en tramwagen
vervoerde zoogenaamde rattenlokkende artikelen uit die
plaatsen in den loop van het verslagjaar gestaakt, zoodat die
ontsmetting thans slechts plaats heeft op de plaatsen Semarang, Ambarawa, Soerabaja en Babat. I n het geheel zijn
26 187 (in 1918 43 598) spoor- en trainwagens ontsmet. De
mechanische ontsmetting van woningen en gebouwen is nog
voortgezet in die streken, waar de woningverbetering niet
onmiddellijk kon worden doorgevoerd.
De in i918 ondernomen definitieve woningverbetering,
waarbij hout als materiaal gebezigd wordt, is voortgezet in
de afdeelingshoofdplaats Salatiga en de districtshoofdplaats
Ambarawa (afd. Salatiga, res. Semarang), de onderdistrictslioofdplaats Babat (afd. Lamongan, res. Soerabaja) en in de
gewestelijke hoofdplaats Djokjakarta, waar in het verslagjaar
zijn voltooid achtereenvolgens 1915, 2071, 969 en 1615
woningen. De snel doorgevoerde woningverbetering geschiedde in de onderdistricten Ambarawa (buiten de hoofdplaats), Bawen, Djamboe (distr. Ambarawa, afd. Salatiga),
Limbangan (distr. Bodja, afd. Kendal), alle in de residentie
Semarang, Grabag (distr. Grabag, afd. Magelang), Kaloran
en Soemawana (distr. Kaloran, afd. Temanggoeng) en Pingit (difctr. Pringsoerat. afd. Temanggoeng), alle in de residentie Kedoe, waar voltooid werden onderscheidenlijk 2986,
169, 3771, 200, 474. 1530, 2657 en 2845 woningen. Aan het
toezicht op den bouw van woningen, de woninginspectie e. d.
in het besmette gebied werd ook in 1919 strikt de hand gehouden.
Met de verbetering van pakhuizen in de havenplaatsen
Semarang en Soerabaja is geleidelijk voortgegaan.
Het aantal automobielen van den vervoerdienst liep terug
lot 43, welke voertuigen te zamen hebben afgelegd 499 675
K.M. (in 1918 599184 K.M.), terwijl de exploitatiekosten
per K.M. hebben bedragen ongeveer f 0,32 (in 1918 ongeveer f 0,27). De beide ambulance-automobielen zijn ook
gedurende 1919 aan den burgerlijken geneeskundigen dienst
— één te Soerabaja en één te Semarang — in bruikleen
afgestaan.
I n verband met de stelselmatig doorgevoerde acute
woningverbetering, waarbij slechts bij uitzondering van hout
wordt gebruik gemaakt, is de machinale houtzagerij te
Kediri voor het beoogde doel niet meer noodig te achten en
i3 het bedrijf van deze inrichting op 1 Mei 1919 gestaakt. Bij
Gouv. Bt. 24 Oct. 1919 n°. 8 is de houtzagerij aan den dienst
van het gevangeniswezen overgedragen.
Hieronder volgt een overzicht over het tweede halfjaar van
1919 en het eerste halfjaar van 1920 van de aangetasten en
overledenen aan pest:
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GEBIED.

Tweede halfj UW
1919.

Eerste halfjaar
1920.

Aangetast.

Aangetast.

Overleden.

Over
leden.

Ees. Semarang.
Afd. Semarang
„ Salatiga

. . . .

1

17
48
3

17
48
3

35
—

32
—

130
47

128
37

—

—

13

13

1

1

3

3

705
790
4 230

705
790
4 230

4
15
1

4
16

Ees. Soerabaja.
Afd. Soerabaja
„ Lamongan

. . . .

Ees. Pasoeroean.
Afd. Bangil
Ees. Djokjakarta.
Afd. Djokjakarta

. . . .

1

1

Ees. Soerakarta.
Afd. Soerakarta

. . . .

—

Ees. Kedoe.
Afd. Magelang
„ Wonosobo
. . . .
„ Temanggoeng . . .

58
9
2 1G2

58
9
2 162

—

—

Ees. Madioen.
4
4

Cholera. De epidemie, die zich in 1918 over geheel J a v a
verspi^eid had, was in de eerste helft van 1919 in West-Jayn
vrijwel uitgewoed. I n Midden- en Oost^Java maakte zij in
de eerste drie kwartalen van dat jaar nog talrijke slachtoffers, om daarna zeer sterk te verminderen. I n het laatst
van dat jaar beperkte zich de ziekte nog tot enkele sporadische gevallen. Waar noodig werd overal de prophylactische
massa-vaccinatie krachtig ter hand genomen. I n de buitengewesten heerschte de ziekte, vooral in de eerste helft van
het jaar, nog min of meer epidemisch in Amboina, de Keieilandeu, Bonthain, Deli en Tamiang; elders werden slechts
sporadische gevallen waargenomen.
Diphterie kwam hier en daar verspreid voor.
Dysenterie.
Amoeben- zoowel als bacillaire
kwam nog veelvuldig voor.

dysenterie

Influenza.
I n den loop van 1919, vooral in de eerste helft
van het jaar, kwamen plaatselijke opflikkeringen van de
groote inf luenza-epidemie nog verspreid voor, doch de ziekte
droeg over het algemeen een goedaardig karakter. Slechts
Op enkele plaatsen heerschte de ziekte zeer moorddadig*, o.a.
in het onderdistrict Tjilatjap, waar in sommige desa's ge:durende korten tijd eene sterfte optrad van 600 °/n0 per jaar,
en in het onderdistrict Wado van de afdeeling Soemedang.
Van de van regeeringswege beschikbaar gestelde influenzatabletten en modellen van influenza-maskers werd een druk
gebruik gemaakt.
Meningitis cerebrospinalis.
Nadat op sommige plaatsen
van den archipel sommige sporadische gevallen waren voorgekomen, brak in het begin van October 1919 onder de koelies
te Tandjoengpriok eene epidemie uit, die nog steeds heer-
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sollende is en eene sterfte
van 13 a 15 gevallen per week vertoont. De bestrijding 1 der ziekte bestond in verbetering der
slaapruimten, prophylactische inenting met vaccin en afzondering van de contactpersonen op het eiland Onrust.
Pneumonie kwam ook in 1919 veelvuldig voor, vooral in
sommige gevangenissen (Temauggoeng, Kasijan).
Pokken.
Epidemieën vertoonden zich in lichten graad
op de hoofdplaatsen Benkoelen en Palembang en in het gewest Cheribon. Ook kwamen nog gevallen voor op de hoofdplaatsen Batavia (157 gevallen met 85 dooden) en Bandoeng
(467 gevallen met 114 dooden).
Typhvs

komt nog steeds veelvuldig voor.

Ankylostomiasii.
De pogingen om, tot bestrijding van
deze ziekte, in Indië chenopodiï-soorten aan te kweeken,
weiden voortgezet; de op deze wijze gewonnen olie werd op
hare wormafdrijvende waarde onderzocht, welke onderzoekingen zeer gunstige resultaten opleverden. Bij rondschrijven
werden de geneesheeren opgewekt om in gevangenissen, hospitalen, enz. zooveel mogelijk systematische wormkuren toe
te passen.
Frarnhoesia. De bestrijding van deze ziekte door middel
van snlversan werd het eerst toegepast te Poerwakerta (res.
Banjoemas), later te Pandeglang (Bantam). Ook door enkele
landschapswassen (o. a. te Boni) werd met de framboesiabestrijding op deze wijze een begin gemaakt. Het laat ziel)
aanzien, dat deze geneeswijze, waarvan de uitkomsten uiterst
gunstig zijn, binnen korten tijd zeer populair zal zijn.
Lepra.
De in K. V. 1918, kol. 132, vermelde lepra-statistiek is over een tijdperk van twee jaren afgesloten. De resultaten zullen in het jaarverslag van den burgerlijken geneeskundigon dienst over 1919 worden vernield.
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De bij Gouv. Bt. 19 Nov. 1917 n°. 12 (Ind. St. n<\ 674)
op tijdelijken voet beschikbaar gestelde gelden, ten behoeve
van de van bestuurswege op het eiland Po Amat (Atjeh en
onderhoorigheden) opgerichte leprozenkolonie zijn bij Gouv.
Bt. 9 Sept. 1919 n°. 33 (Ind. St, n°. 608) definitief toegw
staan.
Malaria.
Aan de assaineeringswerken werd geregeld
voortgewerkt.
Belangrijke sterfte aan malaria werd vermeld in NoordKediri en in verschillende afdeelingen van de gewesten
Seniarang, Kedoe en Soerakarta.
Oogziekten.
In het Koningin Wilhehnina-gusthuis te
Bandoeng werden ingeschreven 5106 patiënten, van wie er
1267 (16 Europeanen, 118C inlanders en 65 Chineezen) in de
inrichting werden opgenomen. Ten einde een overzicht te
krijgen over het aantal blinden en ernstige oogzieken op
Java en Madoera, werd den hoofden van gewestelijk bestuur
verzocht hiervan opgaven te doen. Eene desbetreffende statistiek is thans bij het hoofdkantoor van den burgerlijken
geneeskundigen dienst in bewerking.
Tuhc.rciilose. Den 6den September 1919 werd het eerste
sanatorium van de Centrale vereenigïng tot bestrijding van
de tuberculose in Nederlandsch-Indië te Patjet (bij Sindanglaja) geopend.
Geneeskundig l a b o r a t o r i u m . Het aantel onderzoekingen
van diagnostischen aard aan het laboratorium verricht be-droeg 2477, tegen 5976 in 1918.
Voor de justitie werden 638 voorwerpen op de aanwezigheid van bloed- en sperma-vlekken onderzocht. I n 1915,
1916, 1917_en 1918 bedroegen deze cijfers onderscheidenlijk
573, 575, 578 en 572. Voorts werden o. a. nog in studie genomen de immuniseering tegen pest, de filtratie van rivierwater, de verspreiding van smetstoffen en de verspreiding
van ankylostomen-larven in den bodem van Batavia.

LOTERIJEN.

Bij Gouv. Bt, 6 J a n . 1920 n°. 8 (Bijbl. Ind. St. n°. 9356)
zijn regelen vastgesteld, door den directeur van onderwijs
en eeredienst in acht te nemen bij het toestaan van loterijen.

De belasting op het houden van loterijen is bij Ord. van
24 Mei 1920 (Ind. St. n°. 3S8) verhoogd tot tien ten honderd
voor de op of na 1 J u n i 1920 toegestane loterijen.
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De volgende staat bevat een overzicht van de kosten besteed
aan de daarnaast vermelde werkzaamheden.
OMSCHRIJVING

VERWERKTE I1EDRAOEN IK 1919.
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H a . ens en reeden. Met de verbetering en uitbreiding van
de havens en do haventerreinen kon in het verslagjaar niet
zoo krachtig worden voortgegaan als in verband met de
urgentie dor werken wel gewenscht was. Van de uitgevoerde
werken moge hieronder een kort overzicht volgen.
Te Tandjoengpriok werd voortgegaan met zware her3tellingen aan den Priok-wegen het jaagpad (verwerkt f 4 2 370).
Begonnen werd niet het bekaden van de westergracht en het
entrepotkanaal, waaraan in het verslagjaar f 52 510 besteed
werd. Gereed kwamen een verplaatsbaar visitatie-kantoor ten
behoeve van ds douane (f 3700) en een gekoppelde loods
aan het westerhoord der tweede binnenhaven (f 28 790), terwijl ook de aanleg van een kraan.spoor aan dat boord voltooid
werd (verwerk* f 3700). Met den bouw van een douanekantoor type A en van twee kantoren type B werd een aanvang
gemaakt. Aan het graven en beka'don van een kanaal op
het terrein tussohen de eerste en tweede binnenhaven werd
in hel verslagjaar f 100 8S0 uitgegeven. Aan den aanleg van
wegen in de kampong Kodja We tan werd i' 132 207 bestsed,
terwijl de nieuwe wegenaanleg en de verlenging van bestaande wegen op het haventerrein tot dusver f 22 738 vorderde. Onderhanden bleet het bouwen van twee ophaalbruggen, onderscheidenlijk over het Kodja- en Lagoa-kanaal
(verwerkt f 14 449), de aanmaak van zes z.olderschuiten en
een sleepboot (verwerkt f 65 OOG) en hel bouwen van tien
({«koppelde gesloten loodsen. Belegen op een terrein westelijk
van loods I aan het westerhoord der tweede binnenhaven•
(verwerkt f 51 531). De lossing, opstelling, complet eer i ir...
enz. van acht eleetrische portaalkranen vorderde eene uitgaaf
van f 31 517. Aan de verbetering van de watervoorziening
weid alsnog f 20-403 uitgegeven. Teneinde te voorzien in
de behoefte aan paserloodsruimte en eene ontspanningsgelegeuheid op Priok werden in liet verslagjaar een drietal
loodsen gebouwd, waarvan één is ingericht tot bioscoopgebouw (verwerkt f 105 305).
Voltooid werden de volgende weikeu. waarmede reeds
vóór den aanvang van het verslagjaar was begonnen: het
uitdiepen (in aanneming) van het oostelijk gedeelte der
buitenhaven (f 470000), heb verruimen van helt Kodjakanaal, het verlengen ven den bestaanden oosternavendnm
met 590 M. en het, maken van een 250 M. langen sluitdam
beoosten de uitmonding van hel kanaal in zee (verwerkt
f 332 282), het maken van een vuilverbrandingBoven, bet
bekaden vim het oosterboord der westergracht en het bouwen
van eene goederenloods in gewapend beton op hei westerboord der tweede binnenhaven. Onder de verdere werken, die
in het verslagjaar tot stand kwamen en er toe bijdroegen om
de haven tot yen compleet geheel te maken, moeten vermeld
worden de aanleg van wegen (toegestaan f 95 OfY)). het
ophoogen (in aanneming) van de terreinen beoosten kampong Kodja, genaard met het verbeteren van den waterafvoer (i 077 000) en ten slotte het verbreeden'van de westergracht met 10 M. ever eene totale lengte van 1075 M. (toegestaan f 34 000), _
Voor havennitbreiding te Tandjoengpriok werden 78 470 M \
specie gebaggerd, op het vliegterrein werden 151 880 II*.
opgespoten, terwijl voor het onderhoadshaggerwerk in de
haven 180 000 M \ . in het scheepvaartkanaal 91070 M 3 .. in
Let Kodja-kanaal 63090 M*.. in het entrepot-kanaal 7410 1 1 ' .
en in hel Lagoa-kanaal 49 700 M 3 . werden verwijderd, waarvan nabij het scheepvaart, en Kodja-kanaal 151 840 M 3 .
werden opgeperst. Bovendien werden voor den dienst (ter
staatsspoorwegen 415 214 M 3 . gebaggerd, waarvan 287 070 M*.
zand opgespoten.
To Batavia werden verschillende vaarwaters op diepte gehouden, waarbij eene hoeveelheid van 202 513 M 3 . specie
werd verwijderd, terwijl voor de assaineeringswerken
178 431 M 3 . grond werden gebaggerd, waarvan 154 792 M ' .
werden opgespoten.
Te Oheribon werd krachtig voortgegaan met de verbetering
van liet zuiderboord van de eerste binnenhaven (verwerkt
f G5G75) rn met de werkzaamheden tot uitbreiding van de
haven aldaar, waarvoor f 300 000 is toegestaan en waarvan
in het verslae jaar f 96 364 verwerkt werd. Ter voltooiing van
de havennitbreiding werden 51 122 M 3 . specie gebaggerd,
waarvan I4 2G0 M 3 . opgeperst, terwijl het onderhoudsbaggerwerk tusschen de hoofden en in de vaargeul na J u n i
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weder regelmatig werd voortgezet, waarbij 55 974 M 3 . specie
werden opgebracht.
To Tegal werd het nieuwe tolkantoor voltooid (verwerkt
f 38 405); to Pekalongan werden zware herstellingen verricht aan het oosterhavenhoofd. De vaargeulen werden geregeld op diepte gehouden, waarbij respectievelijk 214 240
en 167 440 M 3 . specie werden verwijderd.
Te Sarang (Iiembang) werd begonnen met den aanleg van
eene visschershaven, waarvoor in het verslagjaar f 1)6 174
verwerkt werd (toegestaan f 2O0Ü0O).
To Semarang kwam de verlenging van het westeihavenhoofd tot stand. Aan het bouwen van 380 M. caissonkademuur langs de noordoostzijde van het tweede douanebasain werd tot uit. 1919 f 56 084 besteed; ook werd een
aanvang gemaakt met het maken van 580 M. oeververdediging in het verlengde van deze kade. Ter verdere
voltooiing van het havencomplex wei-den een drietal hangars
gebouwd (verwerkt f 297 865), terwijl twee andere hangars
en een kantoorgebouw voor de douane nagenoeg voltooid
werden. Teneinde te voorzien in de behoefte aan goed drink*
water in de haven werd besloten tot aanschaffing van twee
waterprauwen met bijbehoorend materieel
(toegestaan
f 60 000). Gereed kwamen 432 M. kademuur langs het tweede
douane-bassin en cene oeververdediging langs de visschershaven. Het kantoorgebouw voor de douane naderde zijne voltooiing (verwerkt f 154 000). De baggerwerkaaamheden voor
havennitbreiding wei-den regelmatig voortgezet, terwijl
groote hoeveelheden zand A'oor grondverbetering werden aangevoerd en opgespoten en veel slib uit rivier en haven kanaal
werd verwijderd.
Met het eerste uitbreidingswerk te Soerabaja. omvattend
het maken van eene steenkolenkade voor 10 I I . waterdiepte,
ter lengte van 430 M. aan het westerboord der havenkom
werd voortgegaan, evenals met de verlenging van die kade
mei 400 M. Voor den aanleg en de verharding van vegen op
en nabij het haventerrein werd f 173 638 verwerkt. Verschil*
lende gebouwen, waaronder kantoren voor den havenmeester,
de douane en den immigratie-dieus*, opslagloodsen, twee
entxepot-pakhüizen, pasar- en warongloodsen, openbare
keukens, enz., werden voltooid of waren aan het einde van
het jaar nog in aanbouw. In 't geheel werd verwerkt f G6 508.
Met de hulp van de Hollandselio Ao.nnomingmaatsehappij
werden verschillende groote werken uitgevoerd op het gebied
van terreinwinning, o.m. opboogingvan gronden (f 100 000).
uitbreiding van bet terrein der Drougdokmaatschappij
„Soerabaja" (f 91000). het verbeteren van den grond ten
behoeve van de te stichten Europeesche woonwijk bezuiden
het haventerrein (f 560 000), het winnen van terreinen ean
het ooeterbooij (f 283 000). Ten behoeve van verhuurde terreinen werd bovendien aan opheogingskosten f 87 400 beBteed. Aan de uitrusting met klein stuwadoorsmaterieel werd
f 26 180 besteed. De bouw van een nieuwe Kleine Bcom werd
voltooid (in 1919 verwerkt f 102 062). Ook de eerste sectie
der eleetrische installatie ten behoeve xav. de haven kwam
gereed (verwerkt f 6119).
In de marine-haven werden 22G 025 I I ' . specie gebaggerd
en in de Pegirian-monding 112 639 1 1 ' . . terwijl op het terrein
van het marine-etablissement 223 700 M*. werden opgespoten.
Voor onderhoud werden uit de Kalimas 213 206 M*., liij de
prauwenkade 1053 M 3 ., uit de dokhaven 6987 M 3 ., bij het
oosterboord 3819 M 3 . en uit het haventje der Droogdok maatschappij 1S54 M 3 . gebaggerd, terwijl voor de normaliseeringsen assaineeringswerken 76 092 M 3 . specie werden verwijderd.
De slibarbeid in bet westervaarwater van Soerabaja werd
voortgezet. De slibvloot bestond uit de Litcifcir.
Neptunus,
Albcrtine, Aletta en lieatri.r. De Allehnran bleef als werksebip toegevoegd. E r werd geslibd bij uit- en inloopend getij,
als de stroom voldoende snelheid had. De drempel werd
opgelood in April en November 1919. Voortgegaan werd met
de verbreeding van het vaarwater De minste diepte middenvaarwaters bedroeg in April 1919 88 dM. en in November
1919 87 dM. onder Boerabaja-Davenvloedpeil. Volgens
opmetingen uit de profielen was de «reulinhoud in het tijdvak November 1918/November 1919 toegenomen met
54 000 M 3 .
De haven te Pasoeroean werd op diepte gehouden (verwerkt
f 3920), terwijl aan de vernieuwing van een gedeelte van den
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walmuur langs den linkeroever der Gembong-rivier f 12 733
verwerkt werd. Voor den dienst der irrigatie werden uit de
kali Radjas» 55 595 M 3 . en te Sidoardjo 41885 M 3 . specie
verwijderd en opgespoten.
I n verband niet de instelling van een havenbedrijf te
Probolinggo (Ind. St. 1920 n". 424) is eene wijziging gebracht in de in Ind. Si. 1918 n°. 322 opgenomen ordonnantie
(vgl. K. V. 1918, kol. 79). Eene soortgelijke wijziging onderging de ürd. in Ind. St. 1918 n°. 320 (zie t. a. p.) in verband
met de instelling van een havenbedrijf te Pasoeroean (Ind. St.
1920 DM. 425 en 420).
De verbetering van de haven te Banjoewangi werd krachtig
ter hand genomen. Omboording en wegenaanleg kwamen
nagenoeg gereed. In het verslagjaar werd f 93 835 verwerft.
Voor de havenuitdieping werd eene hoeveelheid grond gebaggerd, waarvan 54 074 M 3 . op de omliggende terreinen
werden geperst.
Te 'f jilatjap werd voor de vrijmaking van inlandsche reenteu op gronden, benoodigd voor de uitbreiding van het l:aveuterrein, f 43171 besteed. De bouw van een tijdelijk kantoorgebouw ten behoeve van de haven (verken vereisebte f 11 317.
Voor het uitdiepen van het vaarwater naar zee werd f 300 000
toegestaan, waarvoor het havenbaesin werd uitgediept en het
vaarwater op versehilleude plaatsen verbreed en verruimd,
terwijl met het baggeren van eene geul door de bank vóór
dit vaarwater werd aangevangen. In 't geheel werden
233 325 M 3 . specie opgebracht, waarvan 202 000 M 3 . op verscnillenda terreinen geperst.
Aan verbetering van de los- en laadgelegenheid aan de
Gcnteng-baai (Besoeki) werd f 17 714 verwerkt.
Te Ben koelen werd eene opslagloods in gewapend beton
voltooid (verwerkt f 29 142); ook do bouw van eene pedatieloods kwam tot stand (verwerkt f 10 478). Aan den aanleg
van de prauwenhaven weid f 2G50 verwerkt, waarvoor
8!99 M 3 . harde grond werd verwijderd. Voor de verbetering
van de vluchthaven te Kroë werd f 44 67$ uitgegeven.
Voor de instelling van een haventerrein te Bcnkoelen en
eenige in verband daarmede getroffen regelingen zie men
Ind.' St. 1919 n°. 745.
Te Enrmahaven werden de werkzaambeden aan den zeebreker voor (gezet (verwerkt f 50 528). Zware herstellingen
bleken noodig aan do steigers A, B, C en D, waaraan f 75 997
besteed werd. Met het oou' op de benoodigde opslagruimte
werd begonnen do hangar D te verlengen (verwerkt f 12 786).
Gereed kwam de bouw van het entrepotpakhuis. waaraan
f 100 011 is ten koste gelegd. De aanleg van een persdam (/ver
de westelijke Earang-bauk, met liet doel tot grooter terreinoppervlakjte te geraken, vorderde tot dusver f 8622. Aan
voorloopige kosten van uitvocringsworkzaamheden tot uitbreiding van de wateruening werd f 67 230 besteed. I n de
vaargeul vóór den steiger en in de vlucnthaven werd eene
hoeveelheid van 64 711 M 3 . groud gebaggerd.
In de residentie Tapanoeli werd aan de verbetering van
het vaarwater in het kanaal van Pangoeroeran f 9161 besteed.
De verbetering van het haventerrein te Sibolga vorderde
f 10 326. Voltooid werden de lcidammen aan de monding
van de Aer Doras te Sibolga voor een bedrag van f 12 025.
Te Koeala Lang.>ar werd voortgegaan met den bouw van
een opslaglokaal, groot 40 x ]2 1 P . . grenzend aan bet ) estaande douane-lokaal. Verwerkt werd f 12 075.
Te Belawan kwam men in het begin van het verslagjiar
nog dikwijls opslagruimte te kort. De verbreeding van een
3-tal loodsen van de Paketvaarimaatsehappij kwam nagenoeg
gereed. De verbreeding van do loodsen 9 en 10 kwam eveneens
tot stand (verwerkt f 9375), waarmede de uiterste grens van
uitbreiding van het bestaande kusthaven-etablissement bereikt
is. De inrichting van een nieuw t e n tin ten behoeve van de
kustvaart werd voltooid (verwerkt in 1919 f 11699). Met
den bouw van eene loods en van een kolensteiger bencdenstrooms van het oude terrein werd een aanvang gemaakt.
Gereed kwamen verder vier recnerche-posteii, tijdelijke kantoorgebouwen voor de douane, den havenmeester en de havenwerken (in 1919 verwerkt f 16 873), een goedang voor den
havenmeester en eene koeliewoning (verwerkt f 4348). Aan
de uitbreiding van de watervoorziening op het haven-emplacement werd f 44 380 besteed.
Do slibzuigers Java en Sumatra zetten het uitdiepen van
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de Belawan-geul voort. Verzet werd, in profiel genieten,
1174 950 M 3 . Het maken van 485 M. aanlegkade voor ocea mschepen, met bijbehoorenda werken, werd gegund aan de
aannemingsinaatsohappij „Grotius".
De Belawan-rivier word vóór bet nieuwe kustvaaii-elabl.ssement op 9 M. Belawan-peil gebracht en de gronden dan acliler werden opgespoten om terrein voor loodsen te winnen.
Bij Ord. van 2 l-'ebr. 1920 (Ind. St. n". 19) is een reglement
vastgesteld op hot gebruik van het po<roleum-los- en iaadterrein met bijbenooreiuhï steigers en hefwerktui^ea te
Belawan.
In verband met de instelling van een havenbedrijf aan de
haven van Asahao (Ind. St. ]920 n". 221) is bij Ordn. van 23
Maart 1920 (Ind. St. nos. 219 en 220)' eene' wijziging <;.••
bracht in de Ordn. in Ind. St. 1917 n". 284 (zie K. V. 1918,
k k o l . 79) en Ind. St. 1909 n°. 181 (zie K. V. 1909, kol. 143).
Vcor den dienst van den Zuid-Sumatra-spoorweg werden
te Kertapati 198 640 M \ en 13S100 M*. en te Ooathaven
291900 M». en 187 700 M 3 . respectievelijk gebaggerd en
opgespoten.
De uitdieping van de Koeripan-rivicr te Telokbetong met
£470 M 3 . kwam gereed.
Met het verrichten van waarnemingen ten behoeve van
eventueel e verbetering van vaarwaters werd voortgegaan o9
don Belawan-drempel, in de Hoesi-rivier en de Banjoeasin,
waarvoor f 85 000 is toegestaan.
Het bouwen van een nieuw houten dok aan den rechteroever van ds kleine Eapoeas te Pont ia na k vorderde tot einde
1919 eene uitgaaf van f 40143.
Te Bandjermaein werd aan vernieuwingen van het dek van
d m los- en lnadsteiger f 11192 verwerkt, terwijl de aanleg
van een toegangsweg naai het douane-emplacement i 8360
vorderde. Vernieuwingen en herstellingen aan de beschoeiing
vorderden £ 4 6 2 3 6 .
De slibarbeid op den Kapoeas-drempel (vaarwater naar
Pontianak) werd voortgezet, waarbij echter, met het oog op
do hooge kosten, slechts tot eene diepte van 30 dM. beneden
gemiddeld zeevlak (vóór den aanvang van den slibarbeid
was die diepte 20 dM.) gegaan werd. Voer eene diepte v. n
37 dM. zouden de onderhoudskosten de waarde der uitdieping
v " J de tegenwoordige scheepvaart vei overschrijden. Daarom
wordt thans nagegaan of voor een bedrag van f 10,) 000
'sjaars (alle onkosten medegerekend) eene diepte kan worden
gehandhaafd, waarbij er evenwicht : s tusschen de belanden
van d > schee]
irt en de te besteden kosten.
Van de voornaamste onder handen zijnde werken (e Makasrrv werden in het verslagjaar opgeleverd: het bouwen van
opslagloodsen op het haventerrein (verwerkt f 11 000), liet
verplaal sen van vier steenkolenloodsen van de Jnliana-kade
naar bet uitbreidingsterrein (verwerkt f 5501), het bouwen
van dria alleen staande loodsen voor licht ontvlambaie en
sterk riekende stoffen (verwerkt f 2G30O), het bouwen van
eeu> werkplaats voor den havenmeester aan de zuidzijde van
het westerboord der prauwenhaven (verwerkt f 9853) en hot
maken van een tijdelijk kantoorgebouw voor de douane (verwerkt f 27 950). Voor eene veiliger ligging der aan de zeckade moerende schapen is gezorgd door het plaatsen van 10
meeibocien. Aan het aanbrengen van verbeteringen en vernieuwingen van den marine-steiger weid f 15 426 verwerkt.
Herstellingen en verbeteringen werden aangebracht aan de
remmingwerken van den aanlegsteiger (verwerkt f 9450) en
aan die van de zeekade (verwerkt f 53 936). De zeebodem vóór
den steiger werd tot 13 M. Makasser-havenvloed-peil uitgebaggerd, hetgeen eene uitgaaf van f 15 438 vereisèhte. Voor
de indienststelüng van een van particulieren overgenomen
3-1 ons verplaatsbare stoemkraan werd f 12C0O uitgegeven.
Voltooid werd de aanleg van den vijfden verbindingsweg
tusschen de Juliana- en de Passerstraat voor f 15 316. Voor
vrijmaking van inlandsche rechten op voor de haven benoodigde gronden werd tot dusver f 40 761 besteed. De bouw
van een golfbreker over de koraalbanken Groot- en KleinLae Lae bracht voor 1919 eene uitgaaf mede van f 536 382.
Te Menado werd begonnen met het verbeteren der naventoestanden, met gebruikmaking van de diensten der Hollandsehe Betonraaatschappij (toegestaan f 350 000), terwijl uit
de monding dor Tondano-rivier en vóór het havenbassin
97 030 M*. specie werden verwijderd.
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Aan zware herstellingen aan den kolensteiger te Amboina
weid t' 15015 verwerkt. Flinke voortgang viel te bespeuren
in den bouw van eene opslagloods en den aanleg van wegen
oj) liet haven-emplacemënt, waarvan het eerste gedeelte door
de Hollandsche Aanneiningmaatsohappij wordt uitgevoerd.
Gereed kwamen de grondwerken en de oeververdediging ten
behoeve van de verbetering der haveninrichting.
liet uitdiepen van het vaarwater naar Benoa (Zuicl-Bali)
had met veel moeilijkheden te kampen (aanwezigheid van
koraal); 82 730 M'. specie werden verwijderd en gedeeltelijk
opgeperst. Een soortgelijk baggerwerk kwam in de nabijgelegon Padang-baai gereed, waarbij 4G 690 M*. zware specie
werden opgebiacht.

II.
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Te Ampenan werd voor verbeteringen en voorzieningen
aan den steiger f 25 220 verwerkt.
Bij Gouv. Bt. 18 Juli 1919 n°. 50 (Ind. St. n°. 418) is het
beheer over het tot eene haveninrichting behoorend wateroppervlak aan den directeur der burgerlijke openbare werken
opgedragen.
Bij Gouv. Bt. 8 Nov. 1919 n°. 28 (Bijbl. Ind. St. n°. 9319)
is een voorloopig reglement vastgesteld op den aanleg, het
onderhoud en de exploitatie van spoorlijnen binnen de grenzen
van haventerreinen.

STOOMWEZEN.

Toezicht 0D de stoomketels. Op het einde van 1919 waren landsch-Indië onderging wijziging en aanvulling bij Ord.
in gebruik bij particulieren 5219 stoomketels met een totaal van 9 J u n i 1920 (Ind. St. n°. 447).
van 42<S 037 M 2 . verwarmd oppervlak, hieronder begrepen 669
scheepsketels met een verwarmd oppervlak van 57 249 Ï P . ,
Beveiliging van fabrieken en werkplaatsen. Het aantal
hetgeen, vergeleken met het jaar Ï 9 l 8 , eene vermeerdering particuliere fabrieken en werkplaatsen, welke onder het toeaanwijst van 76 landketels en eene veimmdering van 8 zicht van het veiligheidsreglement vallen, was op uit. 1919
scheepsketels. Het aantal oververhitters met 8617 M*. ver- gestegen tot 2411; het aantal fabrieken onder gouvernement»
wermd oppervlak bedroeg 289, terwijl het aantal voorwarmers toezicht, waarvoor akten van bevinding zijn uitgereikt, bezich tot 5 stuks bepaalde, met 994 II*. verwarmd oppervlak. droeg 56.
Hel aantal beproevingen voor eerste indienststellincy beliep
I n de particuliere fabrieken kwamen 101 ongevallen voor
27C: het aantal periodieke onderzoekingen steeg tot 5596,
(met 13 dooden, 37 ernstig, en 51 licht gekwetsten), waarvan
waarvan 344 door deskundigen, niet behoorende tot den er 31 niet konden voorkomen worden. I n de gouvernements
dienst van het stoornwezen.
fabrieken kwamen 10 ongevallen van lichten aard voor.
Het aantal ketels aan liet Gouvernement, behoorende, waarop
het stoornwezen toezicht houdt, beelroeg aan het einde van
Laboratorium voor materiaalonderzoek.
Het aantal
liet verslagjaar 979 land- en 111 scheepsketels. Toezicht onderzoekingen in het jaar 1919 verschilt niet veel met dat
werd uitgeoefend op 542 locomotiefketels der particuliere van 1918. Het aantal ingekomen aanvragen om onderzoek
spoor* en tramwegen.
bedroerr 593, tegen 610 in 1918. Hiervan werden uitgebracht
Onderzoek en beproeving brachten f17 660 op welk cii fer 526 rapporten, zoodat 67 aanvragen in onderzoek bleven. Voor
in 1918 f 1600» bedroeg.
onderzoekingen ten behoeve van ' s l a n d s dienst werd een
I)e gecommitteerde hier te lande van het stoornwezen bedrag van f 10 023 verrekend, terwijl voor onderzoekingen
onderzocht 96 ontwerpen, waarvoor f 2070 werd ontvangen. ten behoeve van particulieren f 10 254 werd ontvangen.
Het reglement op het gebruik van stoomketels in Neder-

M.

a.

Tiegrootiiifjsicetten.

I.

FINANCIEN.

§ 1.

BEfiROOTING.

| n°. 150), 29 Mei 1920 (Ned. St. n°. 265, Ind. St. n°. 523) en
30 Juli 1920 (Ned. St. nos. 641 en 642, Ind. St. nos. 640 en
Beftrooting 191S. Bij do wetten van 26 Maart 1920 j 642), in verband waarmede de eindcijfers der vier hoofdstuk(Ned. St, pos. 138 on 131; Ind. St. nos. 363 en 364) is ken zijn als volgt:
do begroeting van uitgaven van Nederlandseh-Indië voor
hel dienst jaar 1918 nader gewijzigd.
Middelen in Nederland (hoofdstuk I der Middelen)
f 33 566 740
Begrootiilg 1919. Bij do wetten van 27 Nov., 22 Dec. Middelen in Indië (hoofdstuk I I
en 22 Dec. 1919 en 29 Mei 1920 (Ned. St. 1919 nos. 782, 824
der Middelen)
422356 302
en 825 e n 1920 n°. 267; Ind. St. 1920 nos. 52, 53, 98 en 522).
f 455 923 042
is de begrooting van uitgaven en middelen van Nederlandsch. Uitgaven in Nederland (hoofdstuk
Indië voor het dienstjaar 1919 gewijzigd en verhoogd.
I der Uitgaven)
f146680120
Begrootiilg 1920. Deze begrooting is vastgesteld bij de Uitgaven in Indië (hoofdstuk I I
der uitgaven)
510439 749
wetten van 28 Febr. 1920 (Ned. St. 1920 nos 99. 100.' 101
f657119 874
en 102; Ind. St. 1920 nos. 146, 147, 148 en 149). Sedert zijn
de beide hoofdstukken der uitgaven gewijzigd en verhoogd
bij de wetten van 28 Febr. 1920 (Ned. St. n°. 103, I n d . St.
Nadeelig verschil ... f201196 832
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Nederlandsch-Indië over 1915 is vastgesteld bij de wet van
26 Maart 1920 (Ned. St. n°. 132, I n d . St. n°. 558).

Begrootingsrekeningen.

Het slot. der rekening van ontvangsten en uitgaven voor

§ 2.

LANDS KASSEN IN INDIE EN KASBEHEER IN NEDERLAND EN INDIE.

Het aantal kassen, beheerd door een beroepsontvanger,
werd met twee vermeerderd, namelijk door de indienststelling van een ontvanger der 3de klasse te Langsar (Atjeh
en onderhoorigbeden) en te Den Pasar (Bali en Lombok)
(Gouv. I3t. 30 Maart 1920 n°. 10a in Ind. St. n°. 254). Bij
dezelfde gelegenheid, zoomede bij Gouv. Bt. 12 Juli 1919
n°. 6 (Ind. St. n°. 393), is het personeel bij eenige landskassen versterkt.
De landskassen der 3de klasse te Djokjakarta, Probolinggo en Palembang zijn verheven tot landskassen der 2de
klasse (Bijbl. I n d . St. n°. 930T).
Bij Gouv. Bt. 8 Oct. 1919 n°. 9 (Ind. St. n°. 685) is de
datum van opening van de landskas te Moearoenim en van
opheffing van de landskassen te Lahat en Batoeradja (zie
Ind. St. 1918 n°. 370) bepaald op 31 October 1919.
Met ingang van 1 Januari 1920 is te Moearoaman (res.
Benkoelen) (Gouv. Bt. 29 Dec. 1919 n°. 8 in I n d . St. n°. 828)
en met ingang van 1 April 1920 te Manokoeari (res. NieuwGuinea) (Gouv. Bt, 18 Maart 1920 n°. 6 in I n d . St. n°. 166)
en te Meester-Cornelis (res. Batavia) (Gouv. Bt. 23 Maart
1920 n°. 11 in Ind. St. n°. 211) eene landskas gevestigd.
Opgaven, aanwijzende den stand van de gezamenlijke
landskassen op J a v a en Madoera en van die in de buitengewesten bij het einde van elke maand van 1919 zijn opgenomen in bijlage R.
Het verschil tusschen de in 1919 met de disconteering l i j
's landskassen van vendu-acceptatiën ontvangen discontorente en de aan de postspaarbank ter zake van haar in 's lands
kas berustende gelden uitgekeerde vergoeding bedroef:
f 7 828,84.
_ I n Indië zijn door het Gouvernement betalingen voor de
Nederlandsche Begeering gedaan, waarvan een gedeelte is

§ 3.

terugbetaald door storting in Mei 1919 van f 10 millioen bij
het bijkantoor der Javasche Bank te Amsterdam...
Ten behoeve van de Javasche Bank zijn tin en f 35 millioen aan NederlancTsch-Indische schatkistbiljetten verbonden, waarop door het Gouvernement bij die bank gelden in
loopende rekening kunnen worden opgenomen tot een bedrag
van onderscheidenlijk f 5 000 000 en f 35 000 000.
De rekening met 's Rijks schatkist wees de volgende nadeelige uitkomsten aan:
f 89 025 290,02 op eind Augustus 1919.
81115 599,06 5 „
September » »
88 772 885,49 5 ,,
October
»*
99 805 000,64 „
November M
117 953138,66 „
December »»
Januari 1920
128 029164,53' „
Februari
136 415 833,07 „
Jl
149 505 024,39 ,,
Maart
u
163 362 12Ö.335 „
April
*«
169 446 254,59 „
Mei
>»
184 212444,65 ,,
Juni
i)
Juli
189 838 735,07* „
Bij de wet van 22 Dec. 1919 (Ned. St. n°. 823, I n d . St.
1920 n°. 352) is de Minister van Financiën bevoegd verklaard om het bedrag der volgens art. 33 der Indische comptabiliteitswet in 's Rijks schatkist gestorte gelden te boven
te gaan met f 190 000 000.
Van de door 's Rijks schatkist aan Indië geleende gelden
wordt 4 i % 's jaars in rekening gebracht.

VERKOOP VAN PRODUCTEN.

Ter vervanging van de bij de wet van 20 Dec. 1918 (Ned.
St. 1918 n°. 828, Ind. St, 1919 n°. 177) bekrachtigde, op uit.
1919 eindigende overeenkomst met de Nederlandsche Handelinaatschappij voor den verkoop hier te lande van de voor
landsrekening in Nederlandsch-Indië gewonnen voortbrengselen van land- en mijnbouw is, onder dagteekening van
23/18 Juli 1919, eene nieuwe éénjarige overeenkomst gesloten, die bekrachtigd is bij de wet van 27 Nov. 1919 (Ned.
St, 1919 n°. 783, I n d . St. 1920 n°. 279).

i rekend de in Indië gedane uitgaven), ten bedrage van
I f 271 875, eene zuivere opbrengst van f 4 362 233 over. Voor
I uitvoerige opgaven omtrent een en ander zie men bijlage S.
!
I Bevrachtingen. Met 18 in ien overeengekomen mail.
dienst vertrokken stoomschepen en 12 zoogenaamde tusscheni booten werden in 1919 door de stoomvaartmaatschapp.jen
„Nederland'' en „Rotterdamsche Lloyd" en één andere
maatschappij voor 's lands rekening herwaarts verscheept
44450 pikol koffie, 1725 pikol tin, 518 pikol kinabast, 12378
Veilingen en onderhandsclie verkoopingen. De in 1919 K.G. coca, 347072 K.G. caoutchouc, 14359 K.G. lemongrashier te lande en in Amerika door tusschen komst van de olie en 13289 K.G. citrouella-olie. Omtrent de betaalde
Nederlandsche Handelmaatschappij voor 's lands rekenin'
vrachten zie men bijlage T.

Verzekering. De in 1919 door de Nederlandsche H a n d e b
j maatschappij geldelijk verantwoorde producten vertegenK.G. lemongras-olie en 12 561 K.G. «ritronella-olie. De ruwe | woordigden, berekend naar de prijzen op de tijdstippen van
opbrengst, ad f 4 634 108, liet, na aftrek van de kosten van | verscheping, eene waarde van f 3 021 202, welke som geheel
aflading in Indië, vervoer over zee en verkoop (dus onge- : voor risico van den Staat is gebleven.

§ 4. ANDERE BRONNEN VAN INKOMSTEN.
A.
Java eu Madoera.

Verachte

middelen^.

De pachtsom der vogelnestklippen in

Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlogen.

de gewesten Bantam, Rembang, Soerabaja, Besoeki en
Madoera beliep over 1920 f 32 982, tegen f 31 954 over 1919.
Bijzonderheden hieromtrent zijn te vinden in bijlage TJ.

1920—1921

5.

Ned.-Indië.

30
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De aanzuivering van de pachtsommen over 1919 geschiedde
naar behooren.
Buitengewesten. Overeenkomstig hetgeen daaromtrent in
K. V. 1918 (kol. 149) werd aangeteekend, werd niet ingang
van 1 April 1920 de zoutpacht in het gouvernement Oostkust
van Sumatra afgeschaft en de zoutverstrekking ten behoeve
van de visscherijnnijverheid te Bagan Si Api Api in eigen
beheer genomen (Ind. St, 1920 n°. 143;.
Overigens vond in die gedeelten van de buitengeweiten,
waar de pachtovereenkomsten met einde Maart 1920 kwamen
te verstrijken, de opveiling, behoudens in een geval, weder
tweeledig plaats, namelijk voor een korteren en een langeren
termijn, waarbij in de meeste gevallen de pacht voor den
langeren termijn werd afgestaan, cmdat de daarvoor geboden
pachtsommen voordeeliger waren.
Alleen ten aanzien van de pacht van het recht tot het
slachten van varkens en het verkoopen van versch varkensvleescb iu den Poelau Toedjoeh-archipel van het gewest
Riouw en onderhoorigheden, waarvan de pachtovereenkomst
met einde Maart 1920 afliep, is van den regel van tweeledige
verpachting afgeweken en is dat middel slechts voor den
korten termijn van een jaar opgeveild in verband met het
voornemen om in genoemd gewe.-t deze pacht af te schaffen
en met 1. April 1921 de heffing van eene directe slaeht/belastiug in te voeren.
Met het oog op het voornemen om de pandhuisregie ook
in de buitengewesten in te voeren, en wel te beginnen in
het gewest Sumatra's Westkust op 1 April 1921, is voor de
pacht van het recht tot het houden van pandhuizen in genoemd gewest, alwaar de desbetreffende pachtovereenkomsten
met einde Maart 1920 afliepen, dit jaar op den regel van
openbare verpachting eene uitzondering gemaakt, omdat het
te verwachten was dat het voornemen tot invoering van de
pandhuisregie eene sterke daling van de opbrengst der pacht
ten gevolge zou hebben.
I n verband met een en ander werd bij Ord. van 13 Febr.
1920 (Ind. St. n°. 76) bepaald, dat de pacht van bedoeld recht
ondershands wordt afgestaan voor het tijdvak 1 April 1920
tot eind Maart 1922. Hoewel het in de bedoeling ligt de
pandhuisregie op 1 April 1921 in genoemd gewest in te
voeren, zijn met het oog op mogelijke vertraging in het
.gereedkomen van de daartoe vereischte voorbereidende maatregelen, de oude pachtovereenkomsten met twee jaren verlengd, met bevoegdheid aan de zijde van de Regeering tot
tusschentijdsche opzegging.
Voor alle in de buitengewesten verpachte middelen gezanienlijk bedraagt blijkens bijlage TT de geheele paciitsmi
over 1920 f 607 787, tegen f 642 521 in 1919.
Overigens valt bij de beoordeeling van het opbrengstcij fer
over 1920 ook rekening te worden gehouden met de omstandigheid dat de pacht van het zoutmiddel ter Oostkust van
Sumatra met 1 April 1920 is opgeheven, welke pacht voor
het tijdvak 1 April 1919 tot eind Maart 1920 tegen f 48 000
was afgestaan, zoodat die gedurende de eerste drie maanden
van 1920 nog slechts f 12 000 opbracht.
Van hetgeen in 1919 aan pachtsommen verschuldigd was,
bleef op het einde van dat jaar nog f 2808 te voldoen, waarAan inmiddels nog f 2237 is aangezuiverd.
Gedurende het afgeloopen jaar is eene overtreding van de
bepalingen betreffende de pandhuispacht ontdekt; deze betrof
het houden van een clandestien pandhuis door een Chinees
in het gewest Oostkust van Sumatra, die ter zake daarvan
door den landraad te Tebingtinggi werd veroordeeld tot betaling eener geldboete van f 300. terwijl door hem tevens
de schade werd vergoed, welke beleoners hadden geleden
door den verkoop van beleende goederen.
De bepalingen in zake de pandhuispacht werden door c*e
pachters behoorlijk nageleefd.
Een pandhuispaohter, namelijk die te Bagan Si Api Api
(gouv. Oostkust van Sumatra) heeft gedurende het jaar 1919
minder rente geheven dan krachtens het aldaar n o r van
kracht arjnd tarief letter B in Ind. St. 1903 n°. 403 kon
worden gevorderd.
Tencrevolce van het eindigen dor looTx>nde pachtovereenkomsten trad met ingan? van 1 Anril 1920 het bij Ind. St.
1919 n°. 77 voor alle pachtpandhuizen in de buitenqrowesten
vastgesteld uniform rentetarief in werking in de gewesten
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Djambi en Banka en onderhoorigheden, alsmede voor het te
Batoeradja (ros. Palembang) met ingang van genoemden
datum opgericht nieuw pachtpandhuis.
In die gewesten buiten Java en Madoera, waar de uitoefening van het pandhuisbedrijf niet aan pachters, maar aan
licentiehouders is toegestaan, zijn in 1919 18 pandhuisvergunningen uitgereikt, welke alleen gelden voor de daarin genoemde plaatsen en steeds afloopen bij het einde van het
jaar van uitgifte. Die vergunningen waren verdeeld als volgt:
Riouw en onderhoorigheden 2 (42 065 beleeningen, waarop
f 153 764 werd voorgeschoten), Menado 4 (19 630 en
f 109 605), Amboina 5 (20 319 en f 38 755), Timor en ondjrhoorigheden 1 (14 551 en f 68151). Ternate en onderhooiigheden 2 (3316 en f 15 7301), Bali en Lombok 4, waarvan
1 geldig voor 2 pandhuizen op een plaats (49495 en
f 181246).
De rentevoet ,in 1919 bij die gelicentieerde pandhuizen
gevolgd, wordt opgegeven per maand te hebben bedragen:
in Riouw en onderhoorigheden 5 a 12 %, in Menado 4 a 5 %,
in Ambcina 3 a 5 %, in Timor en onderhoorigheden 2 %,
in Ternate en onderhoorigheden 3 a 4 % en in Bali en Lombok 5 a 6 %.
B.

Onverpachtc

middelen

en

inkomsten.

Opiumrogio. Bij Gouv. Bt. 23 J u n i 1919 n°. 16 (Ind. St.
n°. 292) is bepaald, dat het hoofd van gewestelijk bestuur
bevoegd is om, in overleg met het hoofd van den dienst der
opiumregie, eene hoeveelheid opium vast te stellen, welke
bij verkoop aan één persoon in een aan te geven tijdvak niet
mag worden overschreden en om bepaalde plaatsen of streken
aan te wijzen, waar alleen opium mag worden verkocht aan
personen, in het bezit van eene van bestuurswege afgegeven
aanduidingskaart, terwijl bij Ord. van denzelfden datum
(Ind. St. n°. 293) de voor de residentie Palembang geldende
regiebepalingen in dien zin zijn gewijzigd, dat het bezitsmaximuni van 1 thail tot \ t h a ü per persoon is teruggebracht.
Ten einde een beter toezicht op de naleving der bepalingen
op het bezit en vervoer van regie-op ium en -djitjüng in de
residentiën Üheril>on, Banjoemas en Lampongsche districten
mogelijk te maken, zijn voorschriften gegeven bij Ord. van
19 Juli 1919 (Ind. St. n°. 424).
Bij Gouv. Bt. 22 Juli 1919 n°. 5 (Ind. St, n°. 426) is
de regeling van de opstelling en de bezoldiging' van de
assistent-collecteurs en her personeel der vcrkoopplaatsen op
Java en Madoera gewijzigd en hij Gouv. Bt. van denzelfden
datum n°. 6 (Ind. St. n°. 427) is de regeling voor genoemd
personeel in de buitengewesten ingetrokken en vervangen
door eene nieuwe.
Bij Ord. van 12 Maart 1920 (Ind. St. n°. 139) is de opiumregïe ingevoerd in de nog niet tot het regiegebied behoorende
gedeelten van de residentiën Ternate en onderhoorigheden
en Amboina, in verband waarmede de bepalingen op de
opiumpi-emiën in die gewesten zijn herzien (Ind. St. 1920
n°. 141).
Maatregelen tot verdere beperking van het opiumgebruik
in de residentie Amboi,na en het gouvernement Atjeh en
onderhoorigheden zijn opgenomen onderscheidenlijk hij Ordn.
van 12 Maart 1920 (Ind. St. n°. 144)) en 26 Maart 1920
(Ind. St. n°. 235).
Op J a v a en Madoera is in 1919 verkocht 976 823 thails
opium, tegen 984 487 thails in 1918 ,of 0.8 % minder. Deze
daling moet hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de verhnoging van den debietprijs en aan den invloed van het
licentiestelsel.
De verkoop in de buitencewe3ten bedroeg 1 399 198 thails,
tegen 1351789 thails in 1918, of 3,5 % meer. Dit hooger
debiet is voornamelijk toe te schrijven aan het toenemend
aantal schuivers tengevolge van het openen van nieuwe
nibberonderneminffen. en verder aan de grootere koopkracht
dor bevolking wegens de stijging van de prijzen der boschproducten.
Het aantal op«la<rplnatsen op Java en Madoera onderging
croon verandering. In de buitencewesten werden twee denots
ongeboven. Het aantal verkoopplaatsen verminderde op J a v a
on,Mr>.de>orn van 777 tot 765. in de hui ten gewesten van 583
tot 678. Het onheffen van vorknopplaatsen geschiedde gewonnlijk wegens haar gering debiet.
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Het aantal van eene vergunning voorziene verbruiksplaatson (kitten) bedroeg1 op Java en Madoera 48. in de buitengewesten 36, tegen onderscheidenlijk 55 en 39 in 1918.
Tegen het houden, van heimelijke schuifgelegenheden werd
wederom krachtig opgetreden. Het aantal ter zake ingestelde
vervolgingen bedroeg 98.
Het aantal aanhalingen in het regiegebied op Java en
Madoera bedroeg 604 (waaronder 587 van regie-opium), tot
eene gezamenlijke hoeveelheid van ruim 65 kati's; in de
buitengewesteu waren die cijfers onderscheidenlijk 612, 598
en 188.
Ook in 1919 werden in een aantal gewesten de uren van
openstelling der verkoopplaatsen op werkdagen beperkt en
een aantal dier plaatsen, welke op Zon- en feestdagen nog
enkele uren voor den verkoop geopend waren, op die dagen
geheel gesloten.
I n - en uitvoerrechten. Bij Ord. van 12 Mei 1920 (Ind. St.
n°. 368) is het hulptolkantoor te Ketaoen (res. Benkoelen)
opgeheven.
Maatregelen in, het belang van den doorvoer en het vervoer
van te- Tandjoengbalai. Telok Niboeng' en Kcepang aangebrachte goederen zijn bij Ord. van 15 J a n . 1920 (Ind. St.
n°. 18) getroffen.
Met het oog op de vereeniging van de afdeelingen Noord-,
West- en Zuid-Nieuw-Guinea tot een afzonderlijk gewest
onder den naam Nieuw-Guinea; zijn de bepalingen op de
in- en uitvoerrechten bij Ord. van 18 Maart 1920 (Ind. St.
n°. 167) gewijzigd.
Bij Ordn. van 13 Maart 1920 (Ind. St. nos. 144 en 145)
zijn bepalingen vastgesteld in verband met de afschaffingen
van de pacht van het zoutmiddel in het gouvernement Oostkust van Sumatra (zio kol. 235).
I n verband met het gewijzigd beheer van de havens
Tandjoengbalai, Telok Niboeng" en Semarang zijn de bepalingen op de heffing en verzekering der in- en uitvoerrechten nader gewijzigd bij Ordn. van 26 Sept. 1919 (Ind. St.
nos. 655 en 657).
Bij Ord. van 11 Aug. 1919 (Ind. St. n°. 498) werd de
Ord. in Ind. St. 1882 n°. 240 aangevuld in verband met
de vaststelling van regelen voor de teruggave van het in
eenig jaar betaalde uitvoerrecht, geheven ingevolge art. 4
der Indische tariefwet (Ind. St. 1919 n°. 452), indien wordt
aangetoond, dat in bedoeld jaar met het betrokken bedrijf
verlies is geleden.
Bij Gouv. Btn. 11 Juli 1919 n°. 13 (Iud. St. n°. 390) en
10 J u n i 1920 n°. 67 (Ind. St. n°. 451) zijn de bepalingen
nopens de samenstelling van het personeel bij den dienst der
in- en uitvoerrechten en accijnzen gewijzigd en aangevuld.
Terwijl in 1918 de ontvangsten in het tolgebied aan in- en
uitvoerrechten gezamenlijk hadden bedragen f 27 324 779, i9
in 1919 f 38 824 389 ontvangen, waarvan op Java en Madoora
f 25 275 925 (f 6 995 903 meer dan in 1918) en in de buitengewesten f 13 548 464 (f 4 503 707 meer dan in 1918). Na
bijtellling van nagevorderd recht en na aftrek van de terugbetalingen werden in 1918 en 1919 aan invoerrecht en uitvoerrecht onderstaande sommen ontvangen:
Invoerrecht
Uitvoerrecht
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f 25 72,3 116
1601663
f 27 324 779

f 33 709 935
5114 454
f 38 824 389

Voor elk kantoor in het bijzonder zijn do cijfers over 1919.
vermeld in staat I van bijlage V, terwijl uit een nader overzicht van denzelfden staat blijkt hoeveel de voornaamste der
bij in- en uitvoer belaste goedoren, zoowel in genoemd jaar
als in 1918, aan recht opbrachten.
Wegens overtreding van de bepalingen op de tolrechten
hadden in 1919 plaats 438 bekeuringen (waarvan er 427 bij
onderhandsehe schikking werden afgedaan), tegen 612 in
1918.
Accijnzen. De bedrogen, welke de in een grooter of
kleiner gedeelte van het tolgebied geheven accijnzen in de
jaren 1918 en 1919 in 's lands kas deden vloeien, blijkcm
uit de onderstaande opgaaf (voor 1919 zij bovendien verwezen
naar staat I van bijlage V ) .

Accijns op
„
„
„
„
„

1918.
1919.
946 963 f 1173 846
inlnndsch gedistilleerd f
S4 342
89 021
tabak
7 069 683
8 442 523
petroleum
3 631 679
3 986 924
lucifers
f 12 087 912

f 13337 069

Wegens overtreding van de accijnsbepalingen betreffende
het inlandsch gedistilleerd, de petroleum en de lucifers, werden in 1919 afgedaan 107 bekeuringen (tegen 64 in 1918),
waarvan 21 bij onderhandsehe schikking.
Bij Ord. van 15 J a n . 1920 (Ind. St. n°. 16) is de gelegenheid opengesteld om vrijdom van accijns voor gedistilleerd
benoodigd voor de vervaardiging van jodium- en bromiumpreparaten. te verkrijgen en zijn in verband hiermede de
voorschriften omtrent het verleenen van vrijdom van invoerreeht of accijns voor houtgeest en gedistilleerd bij Ord. van
dezelfde dagteekening (Ind. St. n°. 17) gewijzigd.
Bij Ord. van 27 Maart 1920 (Ind. St. n°. 244) zijn de
bepalingen in Ind. St. 1886 n°. 249. 1893 n°. 301 en 1898
n°. 90, betrekking hebbende op het stellen van zekerheid
voor don accijns, verschuldigd voor petroleum, lucifers en
gedistilleerd, gewijzigd.
Belastingen in het algemeen. Bij Gouv. Bt. 29 J u l i
1919 n". 1 (Ind. St. n°. 461) is bij wijze van tijdelijken maatrogel de dienst der belastingen hervormd en onder de leiding
van een hoofdinspecteur van financiën gesteld, terwijl bij
Gouv. Bt. 4 Sept. 1919 n°. 5 (Ind. St. n°. 594) eene regeling
i» getroffen met betrekking tot benoeming, schorsing en
ontslag van en het verleenen van binnenlandsche verloven
aan liet personeel van dien dienst.
Bij Ord. van 5 Sept. 1919 (Ind. St. n°. 598) zijn verschib
lende bevoegdheden en verplichtingen inzake belastingen van
den directeur van financiën overgedragen op den hoofdinspectour van financiën, en is aan dezen de bevoegdheid toeirekend om zijne uitspraken, in geval van bestrijding in
hooger beroep, te verdedigen of toe te lichten.
Bij Gouv. Bt. 15 Mei 1920 n°. 28 (Ind. St. n°. 373) is het
gebied der 10de insnectie-p f deeling uitgebreid over het nieuw
ingestelde gewest Nieuw-Guinea.
Personeele belasting. Over 1919 zijn in het geheel aangeslagen 38 367 Europeanen en 56 455 vreemde oosterlingen
(onderscheidenlijk 417 meer en 1058 minder dan in 1918).
Voor elk gewest in het bijzonder blijken de uitkomsten der
belastin!? over beide jaren uit bijlage V, tabel I I .
In 1919 kwamen 104 bezwaarschriften in. tegen 63 in 7.91S.
Afzonderlijk voor Java en Madoera en de buitengewesten
beliepen de armslagen en het geïnd bedrag als volgt:
1918.
(Verbeterde opgaven.)

1919.
(Voorloopige opgaven.)

J a v a en
Madoera.

Bui tengewesten.

Java en
Madoera.

Buitengewesten.

Aanslag
Af: wegers toegestane vermindoringen

f 1964 990

f

614 925

f 2028799

f

25629

147 287

Alzoo werkelijk te heffen
. . . .
Bovendien verschuldigd aan schattingskoaten, voor zoover zij den
aangeslagenen in rekening waren
te brengen

i 1850975

589296

f 1881 612

1229

8239

690525
518 557

f 1889 751
1847 500

Derhalve in het geheel doordeaangeslageneu verschuldigd
. . . .
Geïnd bedrag a)

114 015
f

8:380
f 18Ö9&55
1 702 695

f

599639
29 329

f

670310

1280
f

571590
554 662

Inkomstenbelasting. I n 1919 zijn volgens voorloopige
opgaven in het geheel aangeslagen 45 511 personen en 831
naamlooxe vennoetsebappen en andere lichamen.
Het bedrag van den aanslag bedroeg, na aftrek van toegestnne verminderingen, f 19 56S087 (volgens voorloopige
a) Onder de geïnde b e d r a g e n is hier e n bij a n d e r e h i e r n a t e vermelden
belastingen niet alleen begrepen wat op den a a n s l a g van hetzelfde j a a r ontvangen, m a a r ook wat van den a c h t e r s t a n d over vorige j a r e n a a n g e z u i v e r d
is (wat de personeele belasting betreft, ook h e t g e e n g e s t o r t is wegens t e verhalen kosten van s c h a t t i n g ) .
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opgaven), tegen f 25 037 566 (volden» verbeterde opgaven)
in 1918.
Uit Jiet 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.
1918.
(Verbeterde opgaven.)
J a v a en
Madoera.

Euitengewesten.

f 20829629

f 5041177

f 2 083498

193 437

39803

83108

. . . . f 20636192
16022024

f 5001374
3 391697

f 2000390
5000790

Aanslag
Af: wegens toegestane verminderingen
Alioo werkelijk te heffen
Geïnd bedrag

1919.
(Voorloopige opgaven.)
Java en
Madoera.

Buitengewesten.

Voor opgaven nopens den aanslag per gewest, nopens het
cijfer der aangeslagenen en nopens de groepeering naar hun
belastbaar inkomen van de einde verslagjaar reeds in deze
belasting getroffen personen zie onder Lila, I I I o en I I I e
van bijlage V.
Gedurende 1919 zijn 111 bezwaarschriften ingediend, tegen
241 in 1918.

Verponding en daarmede overeenkomende heffingen.
Bij üouv. Bt. 5 Sept. 1919 n°. 22 (Ind. St. n?. J&99) is
wijziging gebracht in het formulier van het dwangschrift
voor de invordering van de verponding (Ind. St. 1917 n".
172), zoomede in de voorschriften voor de berekening van de
belastbare opbrengst bij den aanslag in de verponding van
andere onroerende goederen dan gebouwen met hunne aanhoorigheden (opgenomen in Ind. St. 1912 n". 32).
Bij Gouv. Bt. 20 Oct. 1919 n°. 29 (Ind. St. n°. 714, juncto
Ind. St. 1920 n°. 432) is vastgesteld het fonnulier van het
dwangschrift voor de invordering der belasting, welke binnen de grenzen der afdeelingsboofdplaatsen Batavia en
Meester-Cornelis der resideaitie Batavia, ondt.r den naam van
„Inlandsche verponding" geheven wordt op den voet van
Ind. St. 1917 n°. 754.
I n het geheel was in 1919 op en buiten Java en Madoera
aan verponding te heffen f 5 017 871, tegen f 5 026 103 (volgens verbeterde opgaven) in 1918.
Vooreene specificatie per gewest zie tabel IV van bijlage V.
Geïnd is, met inbegrip van het aangezuiverde over vorige
jaren en van boeten f 2 868 414 in 1918 (eerste jaar van het
nietrwe tijdvak 1918/22) en f 6 128 803 in 1919.
De op 1 Januari 1902 ingevoerde, met de verponding
overeenkomende belasting ter zake van door niet-inlanders
zonder wettigen titel geoccupeerde erven, gelege-n op het
domein Bloeboer (Batavia), beliep in elk der jaren 1918
on 1919 £ 913,04.

Belasting op de bedriife- en andere inkomsten van inlander*. on vreemde oosterlingen. Omtrent de verdeeling van
liet aantal aangeslagenen naar hun jaarlijksch inkomen, den
aanslag en andere gegevens betreffende deze belasting, vindt
men opgaven over de jaren 1918 en 1919 in de tabellen Va
en Vb van bijlage V.
Onderstaand overzicht doet de in genoemde jaren geïnde
bedragen kennen.
Java en
Madoera.
Bedrag van de belasting
over 1919
Van dat bedrag werd in
1919 betaald
Aan
achterstand
over
vorige jaren en boeten
werd bovendien betaald
Totaal in 1919 geïnd (zie
noot, kol. 288) . . . .
In 1918 is geïnd (verbeterde opgave)
. . . .

Buitengewesten.

Totaal.

f4 365 563 I f 10 282 552 f14648115
f 3 704 193 f 6567GG6 f10271859
446 882

3 761 188

4 208 070

f4 151075 f10328854 f14479 929
3 969 630

9 015 947

12 985 710
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Belasting op het slachten van runderen, buffels, paarden
en veulens op Java en Madoera. In 1919 is ter zake van
dezo belasting geïnd f 2 440 337, tegen f 2123 775 in 1918,
alzoo in 1919 meer f 316 562.
Deze vooruitgang is in hoofdzaak toe te schrijven aan de
grootere vraag naar huiden, waardoor de prijzen belangrijk
opliepen. Daarnaast wordt door enkele gewestelijke bestuurders melding gemaakt van eene verbetering in den economischen toestand der bevolking eu den verminderden invoer
van gedroogde en gezouten visch uit het buitenland.
Voor gespeeificeerde opgaven zie tabel VI van bijlage V.
Het aantal overtredingen wegens slachten zonder vergunning bedroeg in 1919 1684 met 1834 beklaagden, tegen 1486
met 1628 beklaagden in 1918.

Belasting op het slachten van varkens op Java en
Madoera. De opbrengst van deze belasting beliep in 1919
f 167 317, tegen f 150155 in 1918, alzoo een voordeelig verschil van f 17 162 (zie de gespecificeerde opgave in tabel
V I I I van bijlage V ) .
Eene bepaalde oorzaak voor deze toeneming is niet aan te
geven; door enkele gewestelijke verslaggevers wordt gewag
gemaakt van vermeerdering der Europeesche en Chineesche
bevolking.
Het aantal overtredingen beliep in 1919 13, met een gelijk
aantal beklaagden, tegen 4 met 4 beklaagden in 1918.

Slachtbelastingen in de buitengewesten. In 1919 is aan
rundslachtbelasting geïnd f 534 110, tegen f 449 693 in 1918
en aan varken sslachtbelasting f 381 726, tegen f 355 765 in
1918.
Voor nadere gegevens zie men tabellen V I I en I X van
bijlage V.
Hondenbelasting. Deze belasting wordt ingevolge Ord.
van 16 Maart 1920 (Ind. St. n°. 158) ook geheven op de
onderafdeelingshoofdplaatsen Sinabang en Meureudoe, zoomede op de hoofdplaats Koeta-Tjané, alle gelegen in het
gouvernement Atjeh en onderhoorigheden.

Licentiën voor het houden van Chineesche dobbelspelen.
Bij ürd. van 14 Oct. 1919 (Ind. St, n°. 702) is eene voorU
ziening getroffen, waardoor de mogelijklieid wordt geopend
om in het gewest Iiiouw en onderhoorigheden voor den duur
van één etmaal of 24 uren te verleenen licentiën tot het
houden van hazardspelen op ondernemingen van landbouw en
nijverheid, over meer dagen te vcrdeelen.
Die licentiën brachten in 1919 op Java en Madoera f 37 100
op. tegen f 38150 in 1918; in de buitengewesten in 1919
f 456 781, tegen f 339 357 in 1918.
Belastingen van verschillenden aard, die slechts in h e t
een of ander gewest worden geheven. Omtrent de opbrengst
van of den aanslag in deze belastingen vindt men opgaven
over 1918 en 1919 in tabel X van bijlage V.
Oorlogswinstbelasting. Bij Ord. van 30 Dec, 1919 (Ind.
St. n°. S32) is de Ord. op de oorlogswinstbelasting 1917 (Ind.
St. n°. 592) herzien, opdat wijziging van den aanslag in de
inkomstenbelasting, ter zake van voor aftrek in aanmerking
komende oorlogswinstbelasting, slechts éénmaal geschiede»
Bij Ord. van 4 Mei 1920 (Ind. St. n°. 351) is de mogelij klieid geopend tot oplegging van een vooiioopigen aanslag en
zijn de tonnijnen voor de indiening van bezwaarschriften
ter verkrijging van ontheffing wegens vermindering van
inkomen of winst tengevolge van den oorlogstoestand,
verlengd.
Voor den aanslag in deze belasting en liet geïnd bedrag
(volgens voorloopige opgaven) zie men den staat in kol'.
243/246.
Zegelrecht. Bij Ord. van 4 Febr. 1920 (Ind. St. n°. 51)
— in werking getreden 1 J u n i 1920 (Ind. St. 1920 n°. 435) —
is de vrijstelling van zegelrecht voor geschriften opgemaakt
in verband met de bioscoop-ordonnantie (Ind. St. 1919 n'\
377) gewijzigd.
Krachtens Ord. van 24 Maart 1920 (Ind. St. n°. 223) wordt
vrijstelling van zegelrecht mede genoten voor alle bescheiden,
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betrekking hebbende op de winning van tin ten behoeve van
het Gouvernement van Nederlandsch-Indië.
Bij Ord. van 13 Oct. 1919 (Ind. St. n°. 699) is de zegelordonnantie van 1886 (Ind. St. n°. 131) nader aangevuld, in
verband met de invoering van een burgerlijken stand voor
inlanders.
Bij Gouv. Bt. 29 Dec. 1919 n°. 21 (Ind. St, n°. 830) is het
tijdstip van inwerkingtreding 1 van artikel 2, letter A, van
het besluit in Ind. St. 1918 n°. 156, houdende verkrijgbaarstelling van plakzegels ter waarde van f 25., f 50 en f 100,
vastgesteld op 1 Januari 1920.
Aan zepelrecht is volgens vcerloopige opgaven in 1919
ontvang™'f 3 926 524 (f 2 716 518 op Java en Madoera en
f 1210 006 in de gewesten daarbuiten), tegen volgens verbeterde opgaven in 1918 f 3 492 850 (f 2 387 186 op J a v a en
Madoera en f 1105 361 daarbuiten).

Ovcrschri.ivings-, benevens successie" en overgangsrecht.
De opbrengst van deze belastingen was in 1919 (volgens voorloopige opgaven) en in 1918 (volgens verbeterde opgaven)
als volgt:

Overschrijvingsrecht
Successie-en oveigangsrecht

Java en
Madoera.

Buitengewesten.

Totaal.

i ^ 1 8 f 1 951 165
j 1919
2 363 135

f 232 755

f 2 183 920

259 228

2 622 363

i918

446 330

14 968

461 298

1919

436 833

43 557

480 390

j
j

Paadhuisdiengt. Krachtens Gouv. Bt. 19 Juli 1919 n°. 43
(Ind. St. n°. 421) is met ingang van 1 Oct ober 1919 een
lande pandhuis Benteng aau den Oedjoeng, ter gewestelijke
hoofdplaats Boerabaja gevestigd.
Proefpandhuisen zijn opgericht op plaatsen in de gewesten
Kediri en Rembang (Ind. St. 1919 n°. 732), alsmede te
Kalibaroe in het gewest Besoeki krachtens Gouv. Bt, 11 Juli
1917 n°. 44 (Ind. St. n°. 463).
Op het eind van 1919 waren alzoo in werking 357 pandhniaen, tegen 352 in 191S, waarbij 38 817 340 panden werden
beleend, waarop aan leensommen in bet geheel werd verstrekt
f 114 775663, tegen in 191S onderscheidenlijk 44S16 07S on
£ ] 16 904 369.
De exploitatiekosten bedroegen in 1919 f S 706 896 of, verde 'ld over het aantal panden. + f 0,22* per pand, terwijl
eene winst van f' 7780464 werd gemaakt; deze cijfers beliepen over 1918 onderscheidenlijk f 7 814 451, f Ö.175 en
f 9 030093.
Het pandhnisreglement heeft in 1919 wijzigingen ondergaan bij de Ordn. van 25 J a n . 1919 (Ind. St. n°. 34) en
2 Dec. 1919 (Ind. St. n°. 781), welke laatstgenoemde ordonnantie, inhoudende eene wijziging van het kostentarief, in
werking is getreden met ingang van 1 ianuari 1920.
Eene herziening van de besoldig'ng van het hoogere perel bij den pandhuisdienst kwam bij Gouv. Bt. 8 Juli
19] 9 n°. 41 (Ind. St. n°. 376) tot Stand. De bepalingen nopens
de bezoldiging der administrateurs zijn bij Gouv. Btn. 1 Nor.
1919 n°. 21 (Ind. St. n'. 735) en 14 J u n i 1920 n°. 52 (Ind. St.
n°. 466) gewijzigd.
Bij Ord. van 11 Maart 1920 (Ind. St. n°. 133) zijn alle
verknopingen van wege den gouvernements pandhuisdienst
aan de bemoeienis van de vendukantoren onttrokken.
Itecbt op de openbare verknopingen.

Ha ndelingen der Staten-Generaal.

Bij de landsvendu-
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kantoren (vendukantoren der 1ste klasse, waaronder begrepen
die, welke beheerd worden door algemeen© ontvangers Aan
's lands kassen) is in 1919 omgezet aan voor particuliere
rekening verkochte goedereu f 11 746 497 en aan voor gouvernements rekening verkochte goederen en producten f 4 056 598
(in 1918 onderscheidenlijk f 6 252 048 en f 1 079 994) en te
dier zake aan recht geheven f 842 025, latend©, na aftrek van
de kosten der kantoren, eene winst van f 670288 (over 1913
bracht dit recht onzuiver f 604 955 en zuiver f 443 106 op).
Bij de vendukantoren der 2de klasse (die, waarvan het
beheer eene bij betrekking uitmaakt) beliep de omzet in 1919
bij de door notarissen beheerde kantoren f 19 931 766 en bij
die onder beheer van gewestelijke secretarissen, commiezen
op assistent-residentiekantoren' of besturend© ambtenaren
f 1 965 845, te zamen f 21 807 0O3, welke sommen over 1918
bedroegen f 17155 384 + f 1318 731 - f 18 474115. Aan
voor gouvernements rekening verkochte goederen, onz. was
onder den omzet van de kantoren der 2de klasse begrepen
f 3 360.412 (in 1918 f 2 8S7 630). Als aandeel van den Lande
in do inkomsten der vendukantoren 2de klasse is in 1919
geïnd: ter zake van de door notarissen beheerde kantoren
f 639596 en ter zake van de overige kantoren f 62308, te zamen
derhalve f 601 90*1 (in 1918 f 464 669 en f 41 748 of te zamen
f 506 417). De zuivere opbrengst voor den Lande voer alle
vendukantoren te zamen beliep alzoo in 1919 f 1272 192
(in 1918 f 949 523).
Ingevolge art. 3 van het Gouv. Bt. 12 J u l i 1919 n°. 6
(Ind. St. n°. 393) wordt wijziging gebracht in het venduwezen in het gouvernement Oostkust van Sumatra, in dien
zin, dat van bet ambtsgebied van bet vendukantoor der 1ste
klasse te Tandjoengbalai wordt afgenomen de onderafdeeling
Batoebara en voor die onderafdeeling een vendukantoor der
2de klasse te Laboehanroekce wordt gevestigd onder beheer
van den beslureiiden ambtenaar.
Bij Gouv. Bt. 25 Juli 1919 n°. 56 (Ind. St. n°. 448) beeft
c?.ne wijziging plaats gehad van art. 7 van de vendu-instructie
(Ind. St. 1908 nos. 190 en 537) on zijn regelen vastgesteld
voor de aanstelling, het ontslag en het verlof van vendumeesters der 2de klasse, o.m. strekkendo om het vendumeostersekap der 2de klasse niet langer organiek te verbinden aan sommige notariaten en om de mogelijkheid te
openen dat vendumeesterschap ook aan andere personen «p
te dragen.
Tot'datzelfde doel is bij Gouv. Bt. 26 Juli 1919 n°. 57
(Ind. St. n°. 449) de organisatie van de vendukantoren hervormd. terwijl bij Ord. van gelijke dagteekening (Ind. St.
n°. 450) art. 45 van het vendureglement (Ind. St. 1908
n°. 189) gewijzigd en art. 3 van de Ord. van 9 Mei 1890
(Ind. St. n°. 101), art. 2 van de Ord. van 18 Febr. 1893
(Ind. St. n". 52), de Ord. van 26 Nov. 1902 (Ind. St. n°. 428),
art. 2 van de Ord. van L9 Aug.l893(Ind. St. n°. 201) en de
Ord. van 20 Dec. 1902 (Ind. St. n°. 454) ingetrokken rijn.
Ingevolge GOUT. Bt. 20 Dec. 1919 n°. 36 (Ind. St. n 0 . 818)

worden, met ingang van 1 Januari 1920, op de gewestelijke
hoofdplaats Bandjermasin twee vendukantoren gevestigd,
onderscheidenlijk onder beheer van den notaria aldaar en
van den gewestelij ken secretaris. Het ambtsgebied van het
door den notaris te beheeren kantoer omvat de gewestelijke
dplaats Bandjermasin, terwijl als ressort van bet kantoor
onder beheer van den ge.vestelij ken secretaria is aangewecen
het geheele geweat, met uitzondering van de gewestelijke
hoofdpli tts Bandjermasin
on do afdcelingsnoofdplaata
Somarinda.
In ver! and met de instelling met ingang van 1 April 1920
van een afzonderlijk notariaat te Sibolga (Ind. St. 1920 n°. 3)
is 1 ij Gouv. Bt. 5 J a n . 1920 n°. 30 (Ind. St. n». 4) bepaald,
dat op voormeld tijdstip in het gewest Tepanoeli zal zijn
gevestigd een vendnkantoor Jer 2de klasse te Sibolga, waarvan het ambtsgebied omvat bet geheele gowest,
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Buitengewesten.

Aanslag in de oorlogswinstbelasting

. . . .

f 14 873 300

f

442 680
f 14 430 620

f

854 590

Totaal.

Java
en Madoera.

f 15 727 890

f 40 526 890

23 910

466 590

415 020

830 680

f 15 261300

f 40111870

Buitengewesten.
f

f

2 720540

1917.
Totaal.

f 43 247 430

Java
en Madoera.

f

2 668 030

52110

467 130

150

2 668 430

f 42 780 300

2 667 880

1918.

Buitengewesten.

f

1 238 670
1650

f

1 237 020

Totaal.

f

3 906 700

Java
en Madoera.

MUNTWEZEN, GELDMARKT.
§ 1. MUNTWEZEN.

Van de voor 1917, 1918 en 1919 aangevraagde muntsoorten
zijn sedert (tot 14 Februari 1920) naar Indië verscheept
£ 2 000000 aan guldens, f 3 000 000 aan halve guldens,
f 1 500 000 aan 10 cent-stukken en f 36 000 aan centen, terwijl bovendien ongevraagd f 1000 000 aan rijksdaalders ia
verzonden.
Voor 1920 zijn — met intrekking van vorige nog niet uitgevoerde aanvragen — besteld f 5 000 000 aan kwartguldens,
f 5 000 000 aan 10 cent-stukken, f 2 000 000 aan 5 cent-stukken, f 1 000 000 aan 2* cent-stukken en f 1 000 000 aan eenten, waarvan (tot 18 September 1920) in Indië zijn ontvangen f 5 000 000 aan kwartguldens, f 1 750 000 aan 10 centstukken, f 212 000 aan. 2J cent-stukken en f 298 000 aan
centen.
In 1919 zijn wegens muntnamaak 2 inlandsche vrouwen on
3 inlanders veroordeeld. Wegens liet desbewust uitgeven van
valsch geld zijn G2 personen aangeklaagd, van wie er 26 verooideeld, 14 vrijgesproken en 20 van rechtsvervolging" ontslagen zijn, terwijl 2 voortvluchtig zijn.
De aangehaalde stukken werden, voor zoover niet bleek
dat de aanbieders te kwader trouw handelden, na voor den
omloop ongeschikt te zijn gemaakt, aan de eigenaren teruggegeven. 1 )

Wegens valschheid, vervalsching, opzettelijke schending
of beschadiging zijn in 1919 van gouvernenientswege aan den
omloop onttrokken 6097 stuks zilveren munten (429 rijksdaalders, 524 guldens, 1134 halve guldens, 1930 kwartguldens en 2080 10 cent-stukken) en 438 stuks nikkelen stuivers.
Met het oog op de behoeften van het geldverkeer zullen
muntbiijetten worden uitgegeven, vertegenwoordigende eene
waarde van f 2,50, f 1 en f 0,50, tot een gezamenlijk bedrag
van tenhoogste f GO 000 000 (Ord. van 19 Juli 1919 in Ind. St,
n°. 408 en Ord. van 10 J a n . 1920 in Ind. St. n°. 8).
Bij Ord. van 16 Aug. 1919 (Ind. St. n°. 511) zijn bepalingen vastgesteld in het belang van den omloop van de wettige zilveren munten.
De termijn, binnen welken in de Westerafdeeling van
Borneo alsnog de gelegenheid is opengesteld tot inwisseling
van de in dat gewest nog in omloop zijnde koperen munten,
bekend onder den naam van duiten en dollarcenten (zie
K. V. 1918, kol. 158), is bij Ord. van 10 Sopt. 1919 (Ind. St,
n°. 613) nader verlengd tot 31 December 1919.
Bij de wet van 27 Nov. 1919 (Ned. St, n°. 786, Ind. St.
1920 n°. 197) zijn de muntwet 1901 (Ind. St. 1902 n°. 611)
on d e l n d i s c h e muntwet 1912 (Ind. St. 1912 n°. 610) gewijzigd in verband met een lager zilvergehalte van do grove
zilveren munt.

1) Do Javasche Bank handelde aldus met 702 rijksdaalders, 958 guldens.
2718 halve guldens, 4-80 kwartjes en 30-1 dubbeltjes.

§ 2. JAVASCHE BANK.
Hoewel het verband der wereldtoestanden ook in Nederlandsch-Indië zijn invloed heeft laten gevoelen, mag men
toch den oconomischen en financieelen toestand in deze cewesten uiterst bevredigend noemen. De geldmarkt bleef l e t
geheele jaar door ruim. De groote vraag naar producten was
oorzaak, dai langzamerhand belancrrijke voorraden in oreld
werden omgezet. De Javasche Bank kon gedurende het 92ste
boekjaar baar discontokoers ongewijzigd houden op 2>\°/,..
De hooge productenprijzen vereisenten evenwel een veel
grooier bedrag aan circulatiemiddelen en de zeer verhoogde
bedragen van bankbiljetten in omloop zijn daarvan een gevolor. waardoor ook de obligo's der Javasche Bank oanhoudend stijgende waren. Daarnevens echter trekt ook het hooge
bedrag, dat het Gouvernement als voorschot aan de Javasche
Bank ontleende, de aandacht. Het hoogste stond het Gouvernement bijna f 100 000 000 debet in rekening-courant. De
voedselvoorziening en de bemoeiingen daarmede van het
Gouvernement waren mede oorzaak van de geldbehoefte r a i i
de Regoering.
De reniegevende uitzettingen der Bank bedroegen ruim
f 52 292 000 meer dan het vorige jaar en bereikten nu een

gemiddeld cijfer van f 209 434 000. De vermeerdering te<Tonover het vorige boekjaar komt voornamelijk voor rekening
van de voorschotten in rekening-courant, welke in 1918/1919
gemiddeld f 117 920 000 en thans f 172 543 000 bedragen.
Aan gedisconteerd handelspapier was gemiddeld f 2 775 000
meer en aan vendupapier f 1 305 000 meer in portefeuille.
Hot gemiddeld cijfer voor de buitcnlandsche wissels was in
verband met de zeer onzekere wisselkoersen aanzienlijk lager
(f 16 459 000, tegen f 22 860 000 in het vorig 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 toegenomen van
f 413 000 000 tot f 1145 800 000. op uitvoerproducten van
f 1 2 7 000 000 tot f 5 7 9 600 000 en op goud en zilver van
f 1 400 000 tot f 2 755 000. De omzet ten aanzien van invoergoederen is echter gedaald van f 11 241 000 tot f 10 485 000.
Zijn de operaties veel grooter dan het vorig jaar geweest,
ook de'obligo's der Bank zijn enorm gestegen. I n de eerste
plaats bereikte de bankbiljetten-circulatie een maximum
van f 320 812 220 op het einde van het boekjaar, tegen een
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1919.
Totaal.

Java
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Buitengewcsten.

Totaa

f

465150

f

865 260

f 1330 410

251680

f

251680

f

465150

f

865 260

f 1 330 410 f
251CSO
4 803 880
10 392 233

f

251680

f

1800
8 904 900

4 467 636
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336 244

f

1137 454

11529 687

maximum in het vorig boekjaar van f 214 000 000, zoodat maakt. De uitvoering dezer biljetten voldoet aan alle eischen,
de stijgende tendenz nog steeds blijft bestaan, ook na de be- welke daaraan kunnen worden gesteld, doch het papier is
langrijke vergrooting, die de circulatie in de paar laatste slecht. De in Amerika vervaardigde muntbiijetten van f 2,50
jaren heeft ondergaan. Die omloop toch bedroeg in 1915/1916 en f 1 voldoen eveneens aan alle eischen, doch zijn zeer duur.
gemiddeld f 130 000 000, in 1916/1917 f 153 000 000, in
De biljetten werden door de bevolking gretig opgenomen,
1917/1918 f 169 000 000, in 1918/1919 f 191 000 000 en thans van weigering en andere moeilijkheden bij het in circulatie
f 277 000 000. Verder zijn ook de direct opeischbare schul- brengen was nagenoeg nergens sprake, zelfs betaalde men
den, welke voor het grootste gedeelte uit credit-saldi van in sommige streken in het begin een zeker agio voor het
rekening-courant-houders bejtt
wederom aanmerkelijk ge- biljet.
stegen (gemiddeld f 102 581 000, tegen f 87 300 000 een
Veel sterker dan het vorige jaar het geval was, maakten
jaar te voren).
handel, industrie en cultures gebruik van de gelegenheid
De Javasche Bank is er in geslaagd haar metaalvoorraad om door bemiddeling van de Javasche Bank gelden naarmet de sterke verhooging der obligo's gelijken tred te doen Nederland over to maken. Het Gouvernement behoefde remihouden, hoew'el dit met groote moeilijkheden gepaard gin?, ses naar Nederland tot een bedrag van f 10 000 000, tegen
aangezien de Nederlandscbe Bank sedert Augustus 1919 f 4 0 0 0 000 en f 18 000 000 in de beide voorafgegane jaren.
geen goud meer voor Indië afstaat. De traditioneele taak
Het publiek daarentegen behoefde dit jaar i 81 0OÓO0O,
der Javasche Bank tot handhaving der wisselpariteit tus- tegen liet vorig jaar slechts f U>000000. De gunstigo econoschen Indië en Nederland werd hierdoor bemoeilijkt, wijl
mischo toestanden in Nederlandsch-Indië, geboren uit de
de zekerheid ontbrak hare saldi in Nederland, wanneer dat hoogere prijzen van producten, hadden deze vermeerdering
noodig mocht blijken, in metaal om te zetten. Zonder de ten gevolge. Hei cijfer der afgiften voor particuliere rekomedewerking van Nederland slaagde de Bank er in, zij het
ning omgekeerd van Amsterdam on Indië was dit jaar
ten koste van geldelijk nadeel, de metaalvoorraad, welke op
f 36300000, togen f. 12100000 en f' 9 000000 in do beide
1 Augustus 1919 f 147 286 413 bedroeg, op te voeren tot een voorafgegan e j aren.
bedrag van f 210 167 041 op 3 Juli 1920. De Javasche Bank
Uit de cijfers voor de plaatselijke overwijzingen en die
behoefde dan ook geen gebruik te maken van de wijziging, tusschen de Indische kantoren onderling blijkt duidelijk,
die bij het begin van den oorlog in de dekkingsvoorschrif ten hoe de Javasche Bank in toenemende rnate tegen geringe
gemaakt werd. Gedurende het geheele boekjaar bleef de vergoeding het betalingsverkeer vergemakkelijkt. Tusschen
metaaldekking boven de voorgeschreven 40 °A van het ge- de Indische kantoren onderlin<v weid afgegeven voor een
zamenlijk bedrag der obligo's, terwijl gemiddeld n o s een bedrag van f 790 000 000, tegen f 456 700 000 een jaar te
mei aalsaldo van ruim. f 6 000 000 beschikbaar bleef. De voren en nog' slechts f 181 000000 zes jaar terug. Het plaatsetotale metaalvoorraad der Bank bedroeg op het eind van het lijk giro-verkeer holien f 1 15O3O0000. tegen f 573 800000
ten vorigen jare en f 258 000 000 zes jaar geleden; ook het
boekjaar f 189 500 000. zijnde 44.21 °Z harer
)lijro'
(tegen f 138 700 000 of 40.46 % op 31 Maart 1919.) Kootte
: anl il dor plaatselijke giro's steeg in die jaren (van 59 102
het veel moeite en overleg steeds naar behoefte te voorzien tot 70142 stuks).
in de noodige vergrooting van den metaal voorraad, onmoDe omzet in de clearing te Batavia bedroeg het vorige
gelijk bleek het de voorraden in Nederlandsch-Indië volgons jaar f 1 321 800 000; in dit boekjaar is die omzet verdubbeld
voorschrift te versterken. Uit Amerika kon steeds goud naar en bedraagt thans f 2 664 000 000. Het aantal stukken in
Indië verscheept worden, terwijl ook de mijnbouwmaatschap- clearing verrekend steeg terzelfder tiid van 114 513 tot
pijen wederom in het belang der Bank medegewerkt hebben,
156 481. De cijfers van de clearing te Semarang. Soerabaja
door hare geheele goudopbrengst ter beschikking van de en Medan zijn ook hooger dan het vorige jaar. zoodat het
Javasche Bank te stellen, waarmede ook hare eigen belangen totaal voor de vier olearingplaatsen in dit boekjaar met
het beste gediend waren. Waar uit Nederland echter niets f 6 046 400 000 ruim f 3112 000 000 hooger w a s ' d a n het
verscheept kon worden, moest aan de Javasche Bank dispen- vorig jaar. Het aantal stukken steeg van 441 000 tot 534 000,
satie verleend worden van art. 20, lid 2, van het Octrooi.
zoodat de instelling der clearing dus in al deze plaat-en zeer
Zilveren standpenningen werden van regeerins-swege nan- goed blijkt te blijven voldoen.
gevoerd tot een bedrag van f 10 000 000; aangezien het zilver
De bewaarnemingen bij de Javasche Bank verminderden
voortdurend in do circulatie bleef' afvloeien, liep de voorraad in den loop van het boekjaar van f 41 200 000 tot f 40 700 000,
van ruim f 9 000 000 terug tot f 1 800 000.
waaronder f 4 600 000 franco ten name van de po^tspaarI n verband met het nijpend gebrek aan zilveren stand- bank.
penningen, waarvan de aanvoeren uit Nederland ten eenen
Het disconto bleef ook dit jaar onveranderd op 3.V °;', gemale onvoldoende waren, om aan de behoeften in deze gehandhaafd. Tenffevol«»fl echteT van d^ srrootere uitsseH '"<>'<sn
westen te voldoen, werd in Augustus 1919 voor het eerst steeg het bruto winstcijfer der Bank met ongeveer f 2 100 000.
overgegaan tot de uitgifte van muntbiijetten van f 2,50 en
De rente op voorschotten in rekening-courant bedroeg
f 1, welke in Amerika vervaardigd werden. In December f 1800 000 meer, de rente op disconteeringen, de koersver1919 werd besloten om ook muntbiijetten van f 0,50 uit te Bchillen en de winsten op munt en muntmateriaal waren gegeven, welke biljetten in Nederlandsch-Indië werden ge- zamenlijk f 120 000 minder, terwijl de provisie-rekening
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f' 409500 hooger was. De interest van effecten en hypotheken
bleef ongeveer gelijk. In verband met het hoogere onkostencijfer en de afschrijvingen was de zuivere winst per slot van
rekening f 1 060 000 hooger dan het vorige jaar, zoodat net
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dividend van 25 % in het laatste jaar thans verhoogd kon
worden tot 30%, terwijl aan de koloniale kas een bedrag van
f 1 920 017 ten goede kwam, tegen f 1 519 008 ten vorigen
jare.

ar.
BURGERLIJKE EN MILITAIRE LANDSDIENAREN.
Bij Gouv. Bt. 13 Juli 1920 n°. 69 is eene commissie inge- i steld bij K. B. 31 J a n . 1919 n°. 11 (Ind. St. n°. 350), welke
steld welke tot taak zal hebben aan de Regeering voorstellen bepalingen bij K. B. 18 Oct. 1919 n°. 91 (Ind. St. 1920
in te dienen omtrent de vaststelling van eene regeling van n". 5S) zijn aangevuld.
Bij GOUT. Bt. 22 Mei 1919 n°. 55 (Ind. St. n°. 246) zijn de
den rechtstoestand der ambtenaren in Nederlandsch-Indië.
voorwaarden van benoembaarheid tot onderbeheerder der
Examens voor den Ncderlandse'i-ïndisckcn bestuurs- lste klasse bij de gouvernements pandhuizen vastgesteld.
Bij K. B. 30 Juni 1919 n°. 40 (Ind. St. n°. 705) zijn bédlengt. I n de tweede zitting van de commissie, die hier te
lande in 1919 was belast met het afnemen van de examens palingen vastgesteld betreffende opleiding en benoembaarvoor den Nederlandsch-Indischen administratieven dienst, hoid tot ijker bij het ijkwezen in Nederlandsch-Indië.
onderwierpen zich 15 candidaten aan het eindexamen en 11
Het programma van het aanvullingsexamen, vereischt voor
aan het voorbereidend examen. Van de eerstbedoelden slaag- de benoembaarheid tot architect voor de landsgebouwen, is
den er 10 on werden er 5 afgewezen,m terwijl van de laatst- bij Gouv. Bt. 20 Sept. 1919 n°. 68 (Ind. St. n°. 644) vastbcdoalden 9 candidaten werden toegelaten en 2 werden afge- gesteld. I n verband hiermede zijn bij dezelfde gelegenheid
wezen.
de bijzondere voorwaarden van benoembaarheid tot technische
Voor de beide examens, die in 1920 hier te lande werden betrekkingen bij den waterstaat en 's lands burgerlijke openafgenomen, hadden zich onderscheidenlijk 33 en 50 candi- bare werken (Ind. St. 1919 n°. 111) aangevuld.
da at-Indische ambtenaren aangemeld. I n het voorbereidend
Bij Gouv. Bt, 28 Oct. 1919 n°. 6 (Ind. St. n°. 722) is beexamen slaagden 39 candidaten, terwijl er 8 werden ver- paald dat tot Indisch landbouwleeraar mede benoembaar zijn
wezen naar de tweede zitting: 3 werden afgewezen. I n het zij, die in het bezit zijn van het diploma van landbouwkundig
eindexamen slaagden 26 candidaten, 5 wei-den verwezen naar ingenieur.
do tweede zitting on 2 werden afgewezen.
Nadere regelingen ten aanzien van de opleiding van burI n 1920 zijn hier te lande 25 jongelieden als candidaat- gerlijke landsdienaren voor tolk voor het Japansch en de
Japansche spreektaal zijn getroffen bij Gouv. Bt. 26 Aug.
Indisch ambtenaar aangewezen ; in Indië geene.
1919 n°. 70 (Ind. St. n*. 567).
Nederlandsen-Indische Bestuursacademie. In 1919 zijn
Het opleidingsbesluit der candidaat-houtvesters voor den
door den Gouverneur-Generaal 10 ambtenaren van het bin- Indischen dienst (Ind. St. 1919 n°. 146) — zie K. V. 1919,
nenlandsch bestnnr voor de studie aan de academie aange- kol. 306 — is gewijzigd bij K. B. 27 Dec. 1919 n°. 4 (Ned.
St. n°. 987; Ind. St. 1920 n°. 196).
w« zen.
Omtrent de vaststelling van de bedragen der tegemoetGegradueerde ambtenaren voor den kaatoordienst. koming in de uitrustingskosten voor eenige groepen van
Sedert de laatste opgaaf zijn 7 doctoren in de rechtsweten- ambtenaren, die ten behoeve van den Indischen dienst uit
schap, die niet het groot-ambtenaarsexamen of faculteits- Nederland worden uitgezonden, zie men Bijbl. Ind. St.
examen hadden afgelegd, naar Indië uitgezonden ter plaat- n°. 9341.
Bij K. B. 22 Aug. 1918 n°. 52 (Ind. St. 1919 n'. 263) zijn
sing bij den kantoor-dienst, waaronder begrepen de dienst
regelen vastgesteld in zake de uitzending van voor 's lands
ter griffie van het hooggerechtshof en van Europeesche of
burgerlijken dienst in Nederlandsch-Indië bestemd persoinlandsche rechtbanken.
neel, in 't bijzonder wat betreft de voorloopige bezoldiging
Faenlteitsexunen. Gedurende het academiejaar 1919/1920 en de tegemoetkoming in de uitrustingskosten. Aan personen
slaagden 10 doctoren in de rechtswetenschap in het bij art. of groepen van personen, die op den voet van dit besluit ter
141, 2de lid, der wet op het hooger onderwijs bedoelde facul- beschikking van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië worden gesteld, kunnen bijzondere toelagen
teitsexamen.
worden toegekend (K. B. 22 Aug. 1918 n°. 53 in Ind. St.
Ooleidlnc Ttn Ingenieurs. Bij K. B. 27 Jan. 1920 1919 n°. 264). Bij K. B. 20 Febr. 1919 n°. 28 (Ind. St. n°.
n°. 74 (Ind. St. ti". 345) zijn bepalingen vastgesteld betref- 290) is de Minister van Koloniën gemachtigd om naar gelang
fende het in opleiding nemen van studenten aan de Tech- van de behoefte aan personen, die op den voet van eerstgenische Hoogeschool te Delft, ten einde, na verkrijging van noemd besluit ter beschikking van den Gouverneur-Generaal
het betrekkelijk ingenieursdiploma, te worden benoemd tot zij)] rt zullen worden cresteld, vóór hunne uitzending naar
werktuigkundig, c. q. electrotechnisch ingenieur in Neder- Nederlandsch-Indië opdrachten te verleenen in het belang
van hunne voorbereiding van den hun in Indië wachtenden
landseh-Indischen dienst.
werkkring en daaraan het genot te verbinden van eene toeExamens voor de benoembaarheid tot bepaalde betrek- lacre ten laste van de Indische besrooting.
Bij K. B . 20 Febr. 1919 n°. 29 (Ind. St. n°. 480) zijn bekingen, uitzending van personeel voor die betrekkingen.
Nieuwe bepalingen betreffende de benoembaarheid, oplei- palingen vastgesteld betreffende de voorloopige bezoldiging
ding en uitzending van veeartsen bij den burgerlijken vee- van hen, die door den Ministervan "Koloniën ter beschikking
artsenij kondigen dienst in Nederlandsch-Indië zijn vastge- van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië wor-
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den gesteld om daar te lande te worden benoemd tot adminis.
tratief of rechterlijk ambtenaar, en betreffende de berekening
van de voorloopige bezoldiging en de tegemoetkoming in (!e
uitrustingskosten van verpleegsters, bestemd voor den Indisehen dienst.
Omtrent eene wijziging van de regelen betreffende de opleiding en uitzending uit Nederland van personeel voor den
post-, telegraaf" en telefoondienst in Nederlandsch-Indie zie
men hoofdst. P , afd. I .
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aan militairen en tot het leger behoorende burgerpersonen,
geplaatst in de buitengewesten, vastgesteld.
Bij Gouv. Bt. 18 Dec. 1919 n°. 33 (Ind. St. n°. 805) is
bepaald, dat aan ambtenaren en beambten der gouvernementsmarine, die zich bij verandering van station van het
schip, waarop zij dienen, door hun gezin laten volgen, een
voorschot op de bezoldiging kan worden verleend.
Aan de reizende ambtenaren bij de Banka-tinwinning kan
een renteloos voorschot worden toegekend voor de aanschaffing van een paard en wagen of een motorrijwiel (Bijbl.
Ind. St. n°. 9249).
Omtrent huishuurtoeslag zie men Ind. St. 1919 n°. 577.

Overdracht van bevoegdheid. Bij K. B. 27 Febr. 1920
n°. 21 (Ind. St. n°. 355) is de Gouverneur-Generaal gemachtigd zijne bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag
van Europeesche burgerlijke ambtenaren in vasten of tijdelijken dienst, ten aanzien van ambtenaren, wier aanvangsbezoldiging niet meer dan f 600 's maands bedraagt, over te
dragen aan andere ambtenaren of op hoog gezag ingestelde
lichamen.

Gratificatiën. De regeling betreffende de toekenning van
gratificatiën aan Europeesche militairen bij het verlaten
van den dienst (Ind. St. 1905 n°. 562) is gewijzigd bij K. B.
4 April 1919 n°. 13 (Ind. St. n°. 374), welke wijziging —
ingevolge K. B. 19 Dec. 1919 n°. 2 (Ind. St, 1920 n°. 92) —
zal terugwerken tot 1 October 1918.

Geneeskundige k e u r i n g . Het keuringsreglement (Ind. St.
1918 nos. 152 en 642) is nader gewijzigd bij Gouv. Bt. 17 J u l i
1919 n°. 5 (Ind. St. n°. 410).
Bij Gouv. Bt. 29 Maart 1920 n°. 71 (Ind. St. n°. 252) is
het aantal keuringen buiten het keuringsreglement om beperkt; bij dezelfde gelegenheid heeft eene unificatie plaats
gehad van de voorschriften op de belooningen van geneesheeren voor het verrichten van keuringen ten behoeve van
den lande.
Men zie omtrent dit onderwerp verder Bijbl. Ind. St. n°.
9248.

Reis- en verblijfkosten. Aangezien het wenschelijk voorkwam, de bestaande bepalingen op het reizen in Nederiandsch-Indië van burgerlijke landsdienaren en andere personen te herzien en de vaststelling van nieuwe regelen door
de Indisohe Regeering te doen plaats hebben, zijn de K. Bn.
27 Aug. 1890 n°. 22 (Ind. St. n°. 209), 4 J u n i en 27 Sept.
190? nos. 63 en 12 (Ind. St. nos. 4-11 en 442) en 9 Ma^rt
1917 n°. 44 (Ind. St. n°. 334), houdende vaststelling van
het reglement op het reizen in Nederlandsch-Indië van
Europeesche burgerlijke landsdienaren en andere personen,
ingetrokken bij K. B.' 8 Maart 1919 n°. 43 (Ind. St. n°. 446).
De regelen voor in Indië alleen reizende militaire personen, enz. (Ind. St. 1883 n°. 104) zijn nader gewijzigd bij
Gouv. Btn. 5 Febr. 1920 n°. 21 ( I n d . ' S t . n°. 55) en 25 J u n i
1920 n°. 83 (Ind. St. n°. 482).
Men zie verder omtrent dit onderwerp Ind. St 1919 nos.
238, 343, 388, 517, 760 en 786 en 1920 nos. 250' en 398 en
Bijbl. Ind. St. n°. 9328.

Bezoldigingen, toelagen, voorschotten. Bij K. B.
11 J u n i 1919 n°. 33 (Ind. St. n°. 585) is de in I n d . St. 1878
n°. 154 opgenomen wedderegeling van de ambtenaren voor
de beoefening der Indische talen herzien.
Be bezoldiging van de controleurs, adjunct-controleurs en
commiezen voor de belastingen is nader geregeld bij Gouv. Bt.
18 Juli 1919 n°. 46 (Ind. St. n°. 416).
Eene nadere voorziening aangaande de bezoldiging en de
regelmatige .verhoogingen van de bezoldiging der klerken bij
de departementen van algemeen bestuur (met uitzondering
van het departement van oorlog), de Algemeen-e Secretarie, de
Secretarie van den Raad van Nederlandsch-Indië, de Algemeene Rekenkamer, alsmede de in Ind. St. 1918 nos. 562 en
792 aangegeven hoofdkantoren, is getroffen bij Gouv. Bt.
9 Sept. 1919 n°. 2 (Ind. St. n°. 602).
Bij Gouv. Bt. 14 J a n . 1920 n°. 16 is eene commissie ingesteld, welke tol taak zal hebben de Regeering voor te lichten
nopens de vaststelling van eene eenvormige wedderegeling
voor het ondergeschikt technisch burgerlijk personeel bij alle
landsdiensten.
Met buitenwerkingstelling van alle daarmede strijdige
voorschriften, is bij Gouv. Bt. 11 Maart 1920 n°. 10 (Ind.
St. n°. 132) de bezoldiging van de tot de departementen der
burgerlijke openbare werken en van gouvernementsbedrijven behoorende ingenieurs en van de gegradueerde ambtenaren bij den dienst der staatsspoor- en tramwegen opnieuw
geregeld.
Bij K. B. 9 Aug. 1919 n°. 70 (Ind. St. n°. 659) is bepaald,
dat aan do soldijgenietende militairen van het Nedeiiand«chIndische leger, reizende van Nederlandsch-Indië over Neder.
land naar West-Indië om bij de landmacht aldaar te worden
gedetacheerd, tot hun aankomst in West-Indië de militaire
inkomsten worden toegekend, die zij bij het leger in Nederlandseh-Indië genieten.
Bij K. B. 9 J u l i 1919 n°. 21 (Bijbl. Ind. St. n°. 9321)
zijn regelen vastgesteld volgens welke aan Oostindische
burgerlijke ambtenaren, die onder het genot van verlofsbezoldiging, non-activiteitsbezoldiging of wachtgeld in
E u r o m vertoeven, duurtebijslag wordt verleend.
Bij' Gouv. Btn. 29 Mei 1920 nos. 54 en 55 (Ind. St. nos.
406 en 407) is eene algemeene duurtetoelage-regeling voor
de burgerlijke landsdienaren in de buitengewesten en eene
regeling nopens de toekenning van toelage wegens duurte

Verloven. Het reglement omtrent het verleenen van binnenlandsche verloven aan Europeesche en inlandsche burgerlijke landsdienaren in Nederlandsch-Indië (Ind. St. 1912
n°. 198) is nader gewijzigd bij Gouv. Bt. 24 Maart 1920
n°. 84 (Ind. St. n°. 226).
De bepalingen op de binnenlandsche verloven van officieren en onderluitcnants (Ind. St. 1904 n°. 451) zijn natter
c-rwijzigd bij Gouv. Bt. 11 J u n i 1919 n°. 31. (Ind'. St. n°.
269).
Het reglement op het verleenen van verloven naar Europa
aan de officieren van het leger in Nederlandsch-Indië (Ind.
St. 1893 n°. 237) onderging nadere wijziging bij K. B .
14 Febr. 1920 n \ 4 2 (Ind. St. n°. 403) met betrekking tot
de verlofsbezoldiging.
Het reglement omtrent het verleenen van binnenlandsche
verloven aan Europeesche en inlandsche burgerlijke landsdienaren tot het Nederlandn-h-Indische leger behoorende
(Ind. St. 1913 n°. 667) is nader gewijzigd bij Gouv. Bt.
3 Juni 1920 n". 53 (Ind. St. n°. 429) met betrekking tot
bet verleenen van verlof wegens zwangerschap.
Bij Gouv. Bt. 23 Oct. 1919 n°. 26 (Ind. St. n°. 718) is
een nieuw reglement vastgesteld op het verleenen van binnenlandsche verloven wegeni lanjrAriffen dienst aan miiitairen beneden den rang van onderluitenant. Een overgangsbepaling is aan dit reglement toegevoegd bij Gouv. Bt.
9 Febr. 1920 n°. 57 (Ind. St. n°. 60).
De bepalingen, regelende het conetateeren der ziekte van
burgerlijke ambtenaren, die een buitenlandsch verlof tot herstel van gezondheid verzoeken (Ind. St. 1913 n°. 695"). rijp
nader aangevuld bij Gouv. Bt. 10 Febr. 1920 n°. 57 (Ind.
St. n°. 63).
De staat van betrekkingen, welke, bij verlof van de bekleeders daarvan naar Europa voor niet langer dan een jaar
tijdelijk kunnen worden waargenomen, is nader gewijzigd
(Bijbl. Ind. St. nos. 9255 en 9348).
I

Handelingen der Staten-Generaal.
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I n 1919 is aan 311 burgerlijk© en 130 militaire landsdienaren (Europeesche ambtenaren en officieren en onderluitenants der land- en zeemacht) buitenlandsch verlof wegens
langdurigen dienst verleend ! (tegen 85 en 30 in 1918), terwijl aan 110 Europeesche ambtenaren en 34 officieren der
land- en zeemacht zoodanig verlof wegens ziekte werd toegestaan (in 1918 14 ambtenaren en 7 officieren).
Buitenlandsch verlof buiten bezwaar van den lande werd
verleend aan 7 landsdienaren, tegen 3 in 1918.
Omtrent dit onderwerp zie men verder Ind. St. 1920 n°. 93
en Bijbl. Ind. St. n°. 9368 en 9463.
Pensioenen, gagementen en onderstanden. Het pensioenreglement voor Europeesche leeraren bij het bijzonder middelbaar onderwijs, vastgesteld bij K. B. '25 Juni'1917 n°. 205
(Ind. St. n°. 725), is in werking getreden op 1 December 1919
(Ind. St. 1920 n°. 71). De bevoegdheid tot toekenning van
pensioen aan die leeraren is bij Ord. van 12 Febr. 1920 (Ind.
St. n°. 72) overgedragen op den directeur van financiën.
Het pensioenreglement voor Europeesche burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch-Indië (Ind. St. 1881 n°. 142) is
nader gewijzigd bij E . B. 25 Sept. 1919 n°. 73 (Ind. St.
n°. 812) ten aanzien van de pensioensgrondslagen van de
gewezen Europeesche onderwijzers of leeraren bij het bijzonder onderwijs in Nederlandsch-Indië.
De reglementen op het toekennen van gagement aan de
Europeesche militairen beneden den rang van officier van de
landmacht in Nederlandsch-Indië en aan de hun gelijkgesteldo militaire personen (Ind. St. 1876 n°. 44), op het toekennen van pensioen en onderstand aan de Europeesche en
aan de daarmede gelijkgestelde officieren van de landmacht
in Nederlandsch-Indië (Ind. St. 1880 n°. 22) en op het verleenen van pensioenen en van onderstanden voor ééns aan de
Europeesche en met dezen gelijkgestelde militairen beneden
den rang van onderluitenant van het Nederlandsch-Indische
leger (Ind. St. 1905 n c . 299) zijn opnieuw vastgesteld bij
K. B. 4 Dec. 1919 n°. 66 ( N e d . S t . 1919 n°. 801, Ind. St.
1920 n°. 65). In verband hiermede onderging het reglement
op het verleenen van pensioenen en onderstanden aan de
niet-Europeesche militairen heneden den rang van officier
van het Nederlandsch-Indische leger (Ind. St. 1910 n°. 170,
zooals het sedert is gewijzigd) eenige wijzigingen bij Ord.
van 14 April 1920 (Ind. St. n°. 301).
Bij K. B. 6 April 1920 n°. 47 (Ned. St. n°. 170) zijn bepaling^n vastgesteld betreffende liet gelijktijdig genoï van
pensioen en militair traktement of soldij door bij het Nederlandsch-Indischo lever in dienst ijfheden gepensionneenie
militairen van de West-Indische landmacht.
Men zie verder Ind. St. 1919 nos. 499 en 500.
Overtocht. Bii E . Bn. 23 J u n i 1919 n°. 25 (Ind. St.
n°. 596) en 29 April 1919 n°. 76 (Ind. St. n°. 624) is het overtoclitsreglement (Ind. St. 1916 n°. 605) nader gewijzigd en
aangevuld.
Eed. Met intrekking van art. 14 der algemeene bepalingen
van wetgeving voor Nederlandsch-Indië, is bij K. B. 3 Dec.
1919 n°. 31 (Ind. St. 1920 n°. 69) eene eedsregeling vastgesteld.
Omtrent den door de inlandsehe hoofdetr in het rechtstreeks bestuurd gebied van het gouvernement Celebes en
onderhoorigheden af te leggen eed zie men Ind. St. 1919
n°. 356.
Ceremonieel. Het reglement op het wisselen van ceremonieele bezoeken tusschen commandeerende officieren der
zeemacht, aan boord van schepen der Koninklijke Marine
dienende, en autoriteiten aan den wal in Nederlandsch-Indië
(Ind. St. 1906 n°. 192) is gewijzigd bij Gouv. Bt. 15 Aug.
1919 n°. 5 (Ind. St. n°. 510).
De algemeene beginselen voor de regeling der préséance
van lundsdienaren bij ceremonieele en feestelijke gelegenheden, een officieel karakter dragende (Bijbl. Ind. St. nos.
6993 en 8676), zijn, in verband met de instelling van het
ambt van burgemeester, nader gewijzigd bij Gouv. Bt. 25
Aug. 1919 n°. 23 (Bijbl. Ind. St. n°. 9265).

it

Kostuum.
Met intrekking van alle daarmede strijdige
voorschriften, is bij Gouv. Bt. 11 Dec. 1919 n°. 53 (Ind. St.
n°. 794) het groot-kostuum van de ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur vastgesteld.
Onderluitenants. Bij K. B. 10 Juli 1919 n°. 30 (Ind.
St. n°. 763) is eene regeling vastgesteld van het instituut
van onderluitenant-ziekenverpleger en van dat van onderluitenant bij het kader der militaire strafgevangenis tevens
huis van detentie en is de nadere regeling van de pensioensvooruitzichten der onderluitenants van het Indisch leger
(Ind. St. 1906 n°. 6) nader aangevuld.
Weduwen* en weezenfondsen. Bij K. B. 28 Oct. 1919
n°. 109 (Ned. St. n°. 616; Ind. St. 1920 n°. 67) zijn de reglementen voor de weduwen- en weezenfondsen van de Europeasche Indische landsdienaren in dien zin gewijzigd, dat aan
de rechthebbenden zal worden terugbetaald hetgeen van 1
October 1913 tot 1 October 1918 van de pensioenen der weduwen van Europeesche burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch-Indië is ingehouden ten behoeve van stiefkinderen.
Bij K. B . 25 Sept. 1919 n°. 74 (Ned. St. n°. 586; Ind. St.
n°. 813) zijn regelen vastgesteld voor de opneming als deelgenoot in het weduwen- en weezenfonds van Europeesche
burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch-Indië van Europeesche onderwijzers, schoolopzieners en leeraren, zoowel
mannen als vrouwen, bij het bijzonder onderwijs.
Ten behoeve van het toezicht op het helieer in Indië van de
pensicen- en weduwen- en weezenfondsen van Indische burirerlijke ambtenaren is een raad van commissarissen ingesteld.
Ten behoeve van het toezicht op het beheer in Indië van de
pensioen- en weduwen- en weezenfondsen van Indische burgerlijke ambtenaren is een raad van commissarissen ingesteld,
bestaande uit 5 leden, terwijl voorloopige voorschriften zijn
vastgesteld voor het toezicht door die commissarissen op bet
beheer dier fondsen (Gouv. Bt. 12 April 1920 n°. 2 8 ; Jav.
Ct. n°. 34).
Bij Gouv. Bt. 12 April 1920 n°. 29 (Jav. Ct. n°. 34) zijn
voorloopige voorschriften vastgesteld voor den beheerder van
de pensioen, en weduwen- en weezenfondsen van Indische
burgerlijke ambtenaren; omtrent zijne bevoegdheid zie men
verder Gouv. Bt. van denzelfden datum n° 30 (Jav. Ct.
n°. 34).
Eene voorloopige regeling, houdende algemeene voorwaarden en waarborgen, waaronder de beschikbare geilden van de
Europeesche ambtenaren, en inlandsche anibtenaren-pensioenfondsen, zoomede van het weduwen, en weezenfonds
van Europeesche burgerlijke ambtenaren in NederlandschIndië kunnen.worden belegd in hypotheken, is vastgesteld
bij Gouv. Bt. 12 April 1920 n°. 3 l ' ( J a v . Ct. n°. 39), terwijl
bij besluit van denzelfden datum n°. 32 (Jav. Ct. n°. 39)
voorloopige reg-elen zijn getroffen, welke in acht moeten worden genomen bij het aangaan van leeniugen door die fondsen
met gewesten of gedeelten van gewesten met eigen geldmiddelen.
Bij K. B. 9 Juli 1919 n°. 72 (Ned. St. n°. 472, Ind. St.
n°. 774) is het reglement voor het weduwen, en weezenfonds
van militairen beneden den rang van officier bij de koloniale
troepen aangevuld en opnieuw afgekondigd.
Omtrent de opneming van de groep niet-Europeesche officieren in het weduwen, en weezenfonds der Europeesche
officieren van het Nederlandsch-Indisch leger (Ind. St. 1913
ii°. -->'0) zie men K. B. 27 Sept, 1919 n°. 59 in Ind. St; .
n°. 789.
Bij K. B. 9 Oct. 1919 n°. 30 (Ind. St. 1920 n°. 39) is de
regeling van de toekenning van onderstand aan weduwen on
weezen van militairen of gewezen militairen beneden den
rang van officier bij de koloniale troepen, die geen deelgenoot geweest zijn in' het bij K. B. in Ind. St. 1908 n°. 608
opgerichte fonds (Ind. St. 1910 n°. 223) omdat hunne echtgenooten of vaders in het fonds geen deelgenoot zijn geweest,
doordat zij op 1 Augustus 1909 niet meer in dienst waren,
gewijzigd.
Bij Gouv. Bt. 12 April 1920 n°. 34 zün vastgesteld: * ene
voorloopige regeling omtrent de uitbetaling der pensioenen
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ten laste der pensioenfondsen voor de militaire koloniale
landsdienaren en de daarvoor over te legden bewijsstukken;
voorschriften ter uitvoering v a * verschillende bepalingen
van het reglement voor het weduwen- en weezenfonds der
Europeescho officieren van het Nederlandsch-Indische leger
(Ind. St. 1913 n°. 540, zooals het sedert is gewijzigd), voor
zooveel aangaat de in Nederlandsch-Iiulië aanwezige deelgenooten en deeloerechtigden; voorschriften ter uitvoering van
verschillende bepalingen van het reglement voor het weduwen- en weezenfonds van militairen beneden den rang van
officier bij de koloniale troepen (Ind. St. 1908 n°. 608, zooals
het sedert is gewijzigd) voor zooveel aangaat de in Nederlandsch-Indië aanwezige deelgenooten en deelgerechtigden;
eene voorloopigo regeling omtrent de benoeming van com-
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missarissen van toezicht op het beheer der pensioenfondsen
voor de militaire koloniale landsdienaren in NederlandschIndië, de aan hen toe te kennen vergoeding en de wijze
waarop het toezicht wordt uitgeoefend j en vooiloopige bepalingen betreffende de belegging der kapitalen in Nederlandsch-Indië en de aldaar te bewerkstelligen ontvangsten
en uitgaven der pensioenfondsen voor de militaire koloniale
landsdienaren.
Ten behoeve van het toezicht op het beheer in Nederlandsch-Indië van de pensioenfondsen voor de militaire koloniale landsdienaren is een uit 5 leden bestaande raad van
commissarissen ingesteld (Gouv. Bt. 25 J u n i 1920 n°. 79).
Men zie verder Ind. St. 1920 n°. 311.

AANGELEGENHEDEN, BEHOORENDE TOT DEN WERKKRING VAN HET
DEPARTEMENT VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL.
Bij. Gouv. Bt. 7 J u n i 1920 n°. 101 (Ind. St. n°. 439) is bij
de afdeeling Visscherij van liet Departement van Landbouw,
Nijverheid en Handel een instituut voor de binnenvisseherij
opgericht. Voorts is bij Gouv. Bt. 9 J u n i 1920 n°. 21 (Ind. St.
n°. 449) bij gemeld Departement eene afdeeling Landbouw
ingesteld, terwijl bij dezelfde gelegenheid de slaat der bezoldigingen van het personeel bij die afdeeling vastgesteld

I.

LANDBOUW.

Op het einde van 1919 bestond het Europeesch personeel
van dem landbouw-voorlichtingsdienst uit 22 landbouwleeraren, 11 adspirant-landbouwleeraren en tijdelijke landbouwkundige ambtenaren, 1 landbouw-advisenr en i 3 ambtenaren bij den landbouw-voorlichtingsdienst. Het inlandsen
iersoneeï bestond uit 39 landbouwieeraren, 12 adspirantandbouwleeraren en 8 beambten bij den landbouw-voorlichtinfirsdienst.

f

§ 1.
1°.

Het gezamenlijk personeel is verdeeld over 14 ressorten op
Java en 12 ressorten in de buitenprewesten.
I n de examens voor Indiscü landbouwleeraar en inlandsen
landbouwleeraar slaagden in 1919 respectievelijk 4 en 11
personen.
Bij Gouv. Bt. 11 Juli 1919 n°. 71 (Ind. St. n°. 387) is de
bezoldiging van den inspecteur van den inlandschen laudbouw opnieuw geregeld.

JAVA EN MADOERA.

INLANDSCHE LANDBOUW.

Volgens van de ambtenaren van het binnenlandsch bestuur
ontvangen opgaven (vgl. bijlage W, tabel I) nam in 1919 de
uitgestrektheid van de in geregelde cultuur zijnde bouwvelden der inlandsche bevolking op Java en Madoera wederom
toe. Tegen 9 126 502 bouws op het einde van 1918, beliep die
oppervlakte op het einde van 1919 9 326 047 bouws of 199 545
bouws meer.
Als sawahs en als tegalvelden werden onderscheidenlijk
4 301880 en 5 024167 bouws gebezigd, tegen 4 227 642 en
4 898 860 bouws in 1918. Voor den rijstbouw was eene oppervlakte van 5 052 450 bouws in gebruik. Van deze met padi
beplante velden mislukten 214 305 bouws, of 4,25 %, tegen
6,24 % in 1918.
Rijst.

werd. Ten slotte is bij Gouv. Bt. 5 J u l i 1919 n°. 40 (Ind. St.
n°. 363) nog een tuinbouwkundige bij dat Departement in
dienst gesteld.
De betrekkingen van afdeelingschef bij meergenoemd
Departement met den titel van inspecteur der gouvernements
koffiecultuur en adjunct-inspecteur dier cultuur zijn bij
Gouv. Bt. 30 Dec. 1919 n°. 5 (Ind. St. n°. 831) ingetrokken.

Tabel I van bijlage W geeft de verdeeling van den

oogst van sawahpadi en droge padi over de verschillende residentiën van J a v a en Madoera aan, terwijl de verdeeling van
den sawahpadi-oogst over de verschillend© maanden van het
jaar 1919 blijkt uit eene aan die bijlage toegevoegde grafische
voorstelling. Sawaüpadi werd in 1919 op Java en Madoera
geoogst van 4 198 222 bouws, d. i. 140 523 bouws meer dan in
1918. De geheele opbrengst aan sawahpadi bedroeg in 191.9
109 208 703 pikol droge padi, zoodat de opbrengst per preslaagden bouw gemiddeld 25,96 pikol en de opbrengst per
geplanten bouw gemiddeld 24,77 pikol bedroeg. De grootste
uitgestrektheid werd geoogst in J u n i (1 183 787 bouws) en
de geringste in J a n u a r i (69 082 bouws). Het meest werd geoogst in de Pieanger-Regentschappen (470 799 bo>uw&, waarvan 12 218131 pikol) e n in Batavia (426 202 bouws, waarvan
10 808 588 pikol) ©n het minst in Djokjakarta (77 469 bouws,
waarvan 2 297 156 pikol) en op Madoera (85 164 bouws, waarvan 1468 495 pikol). De oogst van grootere uitgestrekthedejn
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dan in het voorafgegane jaar ging pepaard met kleinere mislukkingon, namelijk 211 607 bouws, tegen 298 979 bouws in
1918. De mislukkingen waren het belangrijkst in Cherilxm
(44 330 bouws), Bantam (29 327 bouws), Rembang (28 571
bouws), Soorabaja (22 230 bouws) en Batavia (22 052 bouws).
terwijl de geringste uitgestrektheid mislukte in Besoeki (669
bouws).
De geslaagde uitgestrektheid drooggeteelde padi (padigogo) bedroeg in 1919 op Java en Madoera 639 923 bouws,
d. i. 84 789 bouws meer dan in 1918, en de mislukte uitgestreklheid 2798 bouws, tegen 8193 bouws in 1918.
Voor het eerst zijn opbrengstcij f ers voor ieder gewest afzonderlijk samengesteld uit de door de landbouwleeraren voor
elk district geschatte gemiddelde opbiengst, welke ten deele
op grond van in 1918 en 1919 genomen proefsnitten berusten.
De met behulp van deze gegevens gedane schatting van de
geoogste hoeveelheid onbevloeide padi lelvert het resultaat
op, dat volgens het samengesteld gemiddelde der residentiecijfers op Java en Madoera 7 370 000 pikol werd geoogst.
Bij Goor. Bt. 5 J a n . 1920 n°. 36 is de directeur van landbouw, nijverheid en handel gemachtigd om boven het voor het
afkoopen der rechten op de gronden in de Tjihea^vlakte (res.
Preange-r-Regentschappen), welke bestemd zijn voor het inrichten van eene landsrijsthoeve aldaar reeds beschikbaar
gesteld bedrag van f 140 000, te beschikken over eene som
van f 135 000 voor het in bedrijf brengen van die rijsthoeive.
Dit rijstbedrijf heeft ten doel verbetering te brengen in den
ongunstigen economischen en hygiënischen toestand in de
Tjihea-vlakte.
Maïs. Maïs werd in 1919 op Java en Madoera geoogst van
2 728 151 bouws, waarvan 1 369 666 bouws in Oost-, 1 274 339
bouws in Midden, en 84 146 bouws in West-Java. I n 1918
werd Aan 2 166 928 bouws maïs geoogst.
Percentagewij ze was de toeneming van de geoogste uitgestrektheden maïs het sterkst in West-Java ( ± 45 % meer dan
in 1918 en ± 45 % meer dan gemiddeld in de 9 vo:'raf'gegane jaren). Midden-Java noteerde ± 4 0 % meer dan 1918
en ± 43 % meer dan gemiddeld in 1916 t/m 1918, terwijl de
geoogste uitgestrektheden maïs in Oost-Java slechts ± 14%
mosr bedroegen dan in 1918 on ± 11 % meer dan gemiddeld
in de 3 voorafgegane jaren.
Met uitzondering:' van de residentie Besoeki, waar de oogst
\± 10 % minder bedroeg dan in 1918, was in alle andere
gewesten eene zeer sterke toeneming der geoogste uitgestrektheden waar te nemen. H e t grootste aandeel in de geoogste
uitgestrektheid hadden Pasoeroean (491 892 bouws), Madoera
(416 203 bouws) en Rembang (314 906 bouws) (zie tabel I I
van bijlage W ) . De meeste maïs werd geoogst in Februari
(586 788 bouws) en het minst in Mei (47 126 bouws).
Cassave. Dit gewas werd op Java en Madoera in 1919
van 1 023 148 bouws geoogst, d. i. ± 27 % meer dan gemiddeld in de jaren 1916 t/m 1918, doch ± 8 % minder dan in
1918. I n vergelijking met het vorige jaar viel er eene toeneming te constateeren in de gewesten Bantam. PreangcrRegentschappen, Soerakarta, Soerabaja, Rembang, Pasoercean, Pekalongan en Batavia.
De grootste geoogste uitgestrektheden kwamen voor in
de Preanger-Regentschappen (141958 bouws), Soerakarta
(116 410 bouws) en Semarang (102 816 bouws) (zie tabel TI
van bijlage W ) . Gerekend voor geheel Java en Madoera werd
de grootste uitgestrektheid cassave geoogst in Augustus
(135 9-13 bouws) en de geringste in Februari (49 055 bouws).
Aardnoten. Op Java en Madoera werd in 1919 van slechts
244 385 bouws aardnoten geoogst, d. i. + 20 % minder dan
in 1918 en ± 17 % minder dan gemiddeld in 1916 t / m
1918. In alle gewesten werd ten opzichte van het vorig jaar
eene kleinere oppervlakte g-eoogst, terwijl dit (met uitzondering van de gewesten Rembang, Kedoe en Besoeki) ook het
geval was ten opzichte van het gemiddelde der in de laatste
drie jaren geoogste uitgstrektlieden. De grootste oppervlakten werden geoogst in de Preanger-Regentschappen (29 039
bouws), Rembang (28193 bouws), Semarang (23 878 bouws)
en Kediri (21485 bouws) (zie tabel TI van biila<re W ) . De
meeste aardnoten werden geoogst in November (30 812 bouws)
en de minste in Mei (12 227 bouws).
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Kcdele (sojaboonen). Hiervan werd in 1919 van 223 299
bouws geoogst, of 0,4 % meer dan in 1918, doc-h 4,2 % minder
dan gemiddeld in die 3 voorafgegane jaren. H e t grootste aandeel in het geoogste oppervlak had Midden-Java met 150 361
bouws en het kleinste West-Java met 13 533 bouws, terwijl
dat van Oost-Java 59 405 bouwa beliep. Betrekkelijk groote
toeneming der geoogste uitgestrektheden hadden de gewesten
Soerakarta, Rembang, Semarang en Djokjakarta. De grootste uitgestrektheden kedele werden geoogst in Semarang
(33 382 bouws) en Madioen (31 585 bouws) (zie tabel I I van
bijlage W ) . W a t het tijdstip van den oogst betreft, werd de
meeste kedele geoogst in Augustus (55 339 bouws) en de
minste in Februari (3938 bouws).
Andere peulvruchten. Andere peulvruchten dan aardnoten
en kedele werden geoogst van 361 125 bouws, d. i. ± 10 %
minder dan in 1918 en + 5 % meer dan gemiddeld in de drie
aan 1919 voorafgegane jaren. De oogst was van eene grootere
oppervlakte afkomstig in Semarang, Madioen, Kediri, Banjoemas, Rembang, de Preanger-Regentschappen, Batavia en
Madoera. De overige gewesten vertoonden kleinere geoogste
uitgestrektheden. De meeste van deze peulvruchten werden
geoogst in November (51 135 bouws) en de minste in Januari
(13 916 bouws) (zie tabel I I van bijlage W ) .
Andere gewassen. Andere gewassen werden van 1 248 373
bouws geoogst, d. i. + 7 % minder dan in 1918 en ± 1 2 %
meer dan gemiddeld in de jaren 1916 t/m 1918 (zie tabel I I
van bijlage W ) . Deze gewassen bestonden uit 408 116 bouws
bataten, 178 239 bouws thee, 1.40 072 bouws tabak, 21465
bouws lombok, 17 830 bouws suikerriet, 15 754 bouws groenten, 12 084 bouws aardappelen, 7586 bouws indigo en 447 227
bouws andere hiervóór niet genoemde gewassen.
Alles te zamen werden op geheel Java en Madoera in 1919
inlandsche landbouwgewassen geoogst van 10 666 626 bouws
( = 7 569 562 H . A . ) , d. i. 571 713 bouws of 5,7% meer dan
in 1918. Gespecificeerd naar de gewassen waren de veranderingen als volgt:
Meer dan nl918

Minder dan in 1918

GEWASSEN.
in bouws.
Sawahpadi . . .
Padi-gogo . . . .
Cassave
. . . .
Aardnoten. . . .
Kedele
Andere peulvruchten
Overige inl. landbouwgewassen . .
Totalen . . .

140 523
84 7S9
561 223
—
—
873
—

in °/cr in bouws.
8,5
15,3
25,9
• —
—
0,39
—

— .
—
28 817
60 043
—
37 331

—
—
2,7
19,7
—
0,4

89 499

0,7

215 090

—

—
787 408

in % .

~~
2°.
a.

Koffieteelt

's L A N D S A A N P L A N T I N G E N .
aan de verplichte

levering

onderworpen.

Bij Ord. van 17 Sept. 1919 (Ind. St. n°. 631) is. met ingang van 1 October 1919, de op hoog gezag ingevoerde koffiecultuur in de residentie Madioen ingetrokken en is de in de
afdeeling Ngawi van die residentie nog bestaande verplichte
levering van koffie opgeheven.
Bij Ordn. van 28 Oct. 1919 (Ind. St. nos. 724 en 725) en
10 J a n . 1920 (Ind. St. n°. 10) is de op hoog gezag ingevoerde
koffiecultuur in de afdeelingen Loemadjang en Bangil (res.
Pasoeroean), Bondowoso (res. Besoeki) en Pasoeroean, Malang, Probolinggo en Kraksaan (res. Pasoeroean) ingetrokken en is de verplichte levering aan het Land van door de
bevolking geteelde koffie in die afdeelingen, zoomede in de
afdeeling Djember (res. Besoeki) opgeheven.
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Met ingang van 1 Januari 1920, zijn bij Gouv. Bt. 3 Dec.
1919 n°. 36 (Jav. Ct. n°. 98) alle nog bestaande koffieinkooppakhuizon in de residentie Besoeki ingetrokken.
DÖ cogst (inlevering) van 1919 bedroeg 32 950 pilcol, waarvan aan Java-, Liberia- en robusta-koifie achtereenvolgens
20 996. 2 en 11952 pikol.
Op 12 Maart, 6 Mei en 17 J u n i 1919 werden te Batavia
grooto koffieveilingen gehouden, welke in het geheel
f 2 909 925 opbrachten. Op 8 plaatsen zijn in 1919 in het
geheel 15 kleine koffieveilingen gehouden. De gezamenlijke
opbrengst daarvan bedroeg f 54 259.
b.

Gouvernements

kina-onderneming.

258

Verreweg het grootste deel van den oogst werd verkregen
door uitdunning en opkapping; een kleiner gedeelte was afkomshg van zieke boomen en van de gerooide robusta-tuinon
op de Kawah Tjiwide.
De winst der onderneming over 1919 bedroeg, na aftrek
van rente en afschrijving, f 910 349,54, tegen f 249 340,57
in 1918. Het groote verschil dezer winstcijfers is toe te
schrijven aan den geringen verkoop van bast gedurende 1918,
doordien de geheele contractueele hoeveöRieid voor het vijfde
contractjaar (Juli 1917—Juli 1918) reeds vóór einde 1917
verkocht was. Zoodoende kon gedurende de eerste helft van
1918 geen bast meer geleverd worden.

Evenals in het vorige verslagjaar werd de weersgesteldheid
c. Gouvernements getahpert ja-onderneming
Tjipetir.
gekenmerkt door een drogen oost-moeson, welke echter niet
eoo lang aanhield als die in 1918. De gemiddelde regenval
De uitgestrektheid der aanplanten bedroeg op het einde
was intusschen op alle afdeelingen veel grooter dan gedu- van het verslagjaar, met inbegrip der bij Gouv. Bt. 14 Aug.
rende het voorafgegane jaar. Voor de kweekerijen en de 1919 n°. 13 toegestane uitbreiding, 1639 H.A., waarvan
jongo aanplantingen was de wisselvallige weersgesteldheid 1303 H.A. getahpertja en 336 H.A. rubber.
gedurende de eerste helft van het jaar niet gunstig. De groei
De weersgesteldheid kenmerkte zich wederom door een zeer
der jonge pas-geslaagde enten werd zeer vertraagd; ook de drogen oostmoeson.
ontwikkeling van een nieuwen Ledger-zaailingen-aanplant
Voortgegaan werd met de werkzaamheden tot bescherming
op Rioenggocnoeng bleef aanvankelijk eenigszins achter- van de bouwkruin en de verbetering van de bodemgesteldlijk. Bij de oudere plantsoenen veroorzaakte droogte sterken heid, bestaande in het maken van afvoergoten en terrassen
biadafval, waardoor de aanplant tijdelijk minder gesloten en het planten van groenbemesters.
leek. Ook deze tuinen herstelden zich spoedig na het invallen
In de getahpertja-aanplanten bleef de als gewoonlijk door
der regens. Het overbrengen van planten uit de kweekerijen dierlijke vijanden aangebrachte schade stationnair.
in den vollen grond kon in het begin van het jaar flink voort.
In de rubberaanplanten werd de bestrijding der bruine
gang vinden, zoodat — met uitzondering van enkele tuinen binnenbastziekte met kracht ter hand genomen.
op Tirtasari -— einde Januari over het geheele oppervlak der
De getahpertjabladoogst bedroeg 3 512 746 K.G., tegen
onderneming de hiaten in de oude tuinen met enten waren 3 555 587 K.G. in 1918. De geheele bladoogst werd in de
aangevuld. I n November reeds kon opnieuw met inboeten proeffabriek verwerkt; daaruit werd verkregen 73183,1 K.G.
begonnen worden, waarmede zonder onderbreking tot 'Jet getahpertja. De geheele oog3t werd aan eene Engelsche firma
einde van het jaar werd voortgegaan.
te Singapore verkocht tegen een zeer loonenden prijs.
Het gezamenlijke oppervlak der onderneming bedroeg
De rubberproductie bedroeg 96 072,6 K.G., tegen 110 295,3
einde December 1919 1454 bouws en 388 D rijnlandsche roe- K.G. in 1918. Deze vermindering vindt haar oorzaak in de
den. Hiervan was beplant met: Ledgeriana (zaailingen en omstandigheid dat een groot aantal boomen buiten tap moest
enten) 1160 bouws en 328 D rijnlandsche roeden; Hybriden blijven, in verband met de behandeling voor bruine binnen(zaailingen en enten) 51 bouws en 294 D rijnlandsche roe- bastziekte. De oogst van 1918 en het grootste gedeelte van
den; Succirubra 58 bouws en 418 D rijnlandsche roeden en dien van 1919 werden tegen bevredigende prijzen verkocht.
Robusta (zaailingen en enten) 183 bouws en 348 D rijnlandDe cocaproductie bedroeg in 1919 11 994 K.G., tegen
sche roeden.
18 752,5 K.G. in 1918. De oogst van 1918 en voor een groot
Op het einde van 1919 bedroeg het aantal planten in den deel ook die van 1919 werden tegen zeer hooge prijzen vervollen grond 10 359000. tegen 10319 500 op einde December kocht.
1918. eens toeneming dus van bijna 40 000 planten.
Ondanks het in het algemeen hooger worden van de kostVolgens zeer globale schatting bevonden zich op het einde prijzen der producten, hoofdzakelijk als gevolg van de stijvan 1919 in de kweekerijen 2 579 000 plantjes, in verschil- ging van den levensstandaard en de prijzen der materialen,'
lende stadia van ontwikkeling.
waren toch de uitkomsten van het bedrijf alleszins bevrediDe verkoop van zaden en planten leverde in 1919 eene gend. De netto-winst bedroeg f 360 774,78.
ruwe opbrengst van f 85 027. Het zaad bezat eene kiemOp einde 1919 bedroeg de boekwaarde van de onderneming
kracht van meer dan 90 %. Van elk© partij werden met goed f 5 8 9 506.
gevolg proef-zaadbedden aangelegd.
Bij Gouv. Bt. 10 Mei 1920 n°. 45 (Jav. Ct. n°. 40) is beZiekten en plagen traden gedurende het verslagjaar niet paald, dat de onderneming wordt beschouwd een deel te
in erger mate op dan gewoonlijk het geval is. Stamroest of vormen van 's lands caoutchouc-bedrijf (zie hierna). In verzoogenaamde stamkanker werd zelden op groote schaal waar- band hiermede is bij Gouv. Bt. 12 April 1920 n°. 36 (Jav.
genomen. Door goede regeling van licht en vochtigheid Ct. n°. 31) de betrekking van directeur der onderneming
bleven de zaadbedden van mopog-aantasting verschoond. I n ingetrokken.
hooggelegen Ledger-zaailingen-tuinen in de afdeeling Poentjak Gedeh kwam evenwel vrij veel aamoer onpas voor.
d. 's Lands
caoutchoucbedrijf,
Aantastingen door wortelschimmels bleven nog in verontrustende mate optreden onder Ledgeriana-zaailingen dezer
afdeeling, en onder de robusta-zaailingen der afdeeling
In verband met de afscheiding van 's lands caoutchoucKawah Tjiwide.
bedrijf van den dienst van het boschwezen — zie K. V. 1919,
Op de kweekerijen en in jonge Ledger-zaailingen-tuinen kol. 230 — is in 1919 eene commissie van toezicht op 's lands
kwam vrij veel Helopeltis Antonii voor; door geregeld weg- | caoutehouecultuur in 't leven geroepen, welk? in het algevangen der dieren bleef de schade onbeduidend. In bepaalde j meen tot taak heeft toezicht op de leiding en het beheer van
tuinen op de afdeeling Tirtasari had ook de onderbeplanting, i 's lands caoutchoucbedrijf uit te oefenen en verder den direcbestaande uit W 3 -enten, door Helopeltis te lijden; bij som- teur van landbouw, nijverheid en handel voor te lichten ommige boomen woekerde het kwaad zoo hevig, dat wegvangen trent alle onderwerpen, het belang van dat bedrijf betrefder insecten een onbegonnen werk was. Op de kweekerijen fenile. De reeds in 1918 tijdelijk aan het bedrijf in beheer
werd gedurende de langdurige droogte veel luis waarge- gegeven cultuurbedrijven op de door het Gouvernement aannomen; in het begin van den oostmoeson kwam vrij veel gekochte particuliere landerijen Soedimara, Serpong c. a.,
hileud merang (Euproctis flexuosa) voor.
Lengkong-Oost en Lêngkong-Goedang — zie K. V. 1919,
De oogst 1919 bedroeg 1 046120 K.G. Hiervan was kol. 229 — zijn in 1919 definitief aan 's lands caoutchoucor> uit. 1919 verkocht aan de Bandoeng=;he kininefabriek bedrijf toegevoegd. De onderneming „ B a l o n g " werd in het
88 317 K.G., in voorraad bij die fabriek 281086 K.G. en in verslagjaar gesplitst in een rubber- en klapperonderneming.
Op het einde van het verslagjaar bestond het bedrijf dus uit
voorraad op de onderneming 676 735 K.G.
Hi

ingen irr

Staten-Generaal.

Bijlagen.

1920—1921.

5.

Ned.-Indië.
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l ö vaste ondernemingen en 1 lijdelijke onderneming'. De be-

3°.

plante oppervlakte bedroeg op einde 1918 0867 II.A.

Door bijplanting van 265 H.A. hevea lwasiliensi^ en 221
H.A. klapper, afschrijving van 240 H.A. ficus elastica door
omzetting in hevea en klapper, IOC H.A. klapper door omzetting in hevea, 13 H.A. hevea brasiliensis wegens vernieling door brand, en door eene herziening van de oppervlakte
door nieuwe opneming, namelijk 5 H.A. hevea meer en 16
H.A. klapper minder, werd de beplante oppervlakte van het
bedrijl' gebracht op 9983 H.A., waarvan 8374 H.A. hevea

brasiliensis, 633 H.A. ficus elaetica en 92G H.A. klapper.

Daar in 1919 nog maar slechts 39,4 % van de hevea- en
klapperaanplanten in exploitatie was, bleven de kapitaalsuitgaven nog vrij belangrijk. De opbrengst aan caoutchouc
bedroeg 850140' K.G., waarvan 821766 K.G. hevea en
28374 K.G. ficus: verder werd verkregen 11 084 K.G. citronella-, 12 650 K.G. lemongras- en 149 K.G. chenopodiumolie. De rubberproductie steeg bevredigend, terwijl de olieopbrengst, voor wat betreft de sereh, sterk achteruit ging, niet
alleen door het rooien van het gras in de in tap gekomen
hevea-cultures, doch ook, doordat het bedrijf zich meer toelegt op de verkrijging van lemongras-olie, welke in tegenstelling met de sereh tegen zeer loonende prijzen kan worden
verkocht. De productie van lemongras-olie werd dan ook in
het verslagjaar met meer dan 100 % opgevoerd.
De producten werden deels te Batavia en te Singapore,
deels te Amsterdam verkocht. Door het vrijkomen van de
scheepvaart op Nederland behoefden in 1919 geen producten
naar Amerika te worden verscheept, zoodat daar nog slechts
verkocht werd een restant olie. hetwelk in 1918 in consignatie
was gezonden.
I n 't geheel werd verkocht? 1082 806 K.G. hevea-rubber
voor f 2 081 931, of f 1,923 p e r K.G. netto, terwijl van de
ficus-rubber verkocht werd 67 737 K.G. voor f 103 960, of
f 1,53* per K.G. netto. I n 1918 bedroegen deze netto-prijzen
per K.G. voor de hevea f 2,08 8 en voor ficus-rubber f l,69 s .
van de citronella- en lemongras-olie werd verkocht 47 502
en 10 001 K.G. voor onderscheidenlijk f 121 845 en f 78 610
netto, dus por K.G. f 2,56 5 en f 7,85 9 . Alle andere inkomsten
bedroegen f 37 136, zoodat de gezamenlijke baten van het
bedrijf f 2 423 482 bedroegen, tegen slechts f 587 048 in
1918.'
.
De voorraad producten met de waarde daarvan op het einde
van verslagjaar bedroeg 309 737 K.G. rubber (waarde
1 482 203), 10 721 K.G. citronclla- en lemongras-olie
(waarde f 36441) en 166 K.G. chenopodium-olie (waarde
f 2605).
De uitgaven van het bedrijf, inbegrepen do directie-kosten
en de verrekende waarde van de door andere bedrijven en
departementen aan de ondernemingen geleverde materialen
en bewezen diensten, bedroegen f 2 341672, waarvan
f 1 276 687 kapitaalsuitgaven en f 1 064 985 bedrijfskosten,
rente en afschrijving niet inbegrepen. De rente en afschrijving van het bedrijf bedroegen in 1919 f 478 146,
waal-van op kapitaalsrekening f 126 241 (rente van uitbreiding) en op exploitatie f 351 905 werd gebracht. De baten
van het bedrijf (f?root f 2 423 482) hebben dus f 1 358 497
meer bedragen dan de bedrijfskosten (groot f 1 046 985)
(hierbij buiten beschouwing gelaten de renteen afschrijving),
waarbij dan bovendien nog rekening moet worden gehouden
met de waarde van den op het einde van het verslagjaar
aanwezigen voorraad producten ten bedrage van f 521 249.
Was 1918 een buitengewoon ongunstig jaar voor de rubbercultuur door de zeer lage veikoopsprijzen en verkoopsbelemmeringen eenerzij ds en de enorme prijsverhooging van alle
materialen, die het bedrijf benoodigde, anderzijds, in 1919
verbeterden de vooruitzichten voor die cultuur aanmerkelijk'.
in het bijzonder voor wat betreft de verkoopsprijzsn. Het g e
lukte dan ook de groote voorraden Tubber, welke in 1918
door de ongunstige tijdsomstandigheden moesten worden
opgeslagen, tegen loonende prijzen te verkoopen.
Ofschoon de door het bedrijf benoodigde materialen in
1919 bijna in ' t geheel niet in prijs daalden, ja, zelfs verschei tl ene artikelen. zeer in prijs stegen, ktonden niettemin
de productiekosten per K. G. hevea-rubber gebracht worden
op f 1,60', tegen f 1.98 in 1918 (kostprijs in afvoerhaven),
alzoo eene vermindering van f 0,37 6 per K.G.

a.

LitiU

PARTICULIERE

ONDERNEMINGEN.

Laiidbouwondcmemingen,
uitsluitend op overec?ikomiten met de inlandsche bevolking
berustende,
en ondernemingen tot opkoop en bereiding
van
landbouw'voortbrengselen.

.Suikerondernemingen. Blijkens de door tusschenkomst
van liet Algemeen syndicaat van suikerfabrikanten in Nederlandsch-Indië verkregen opgaven (zie bijlage Z, staat I ) ,
namen in. 1919 126 ondernemingen, uitsluitend berustende
op overeenkomsten met do bevolking, aan de suikerbereiding
deel. Door 112 ondernemingen werd uitsluitend riet van
eigen aanplant verwerkt. Zij verkregen een productie van
916 878 275 K.G. suiker (waarvan 895 997 250 K.G. koofdsuiker), tegen 1263 211 904 K.G. door 111 ondernemingen
in 1918 (waarvan 1162 686 791 K.G. hoofdsuiker).
Gedurende het verslagjaar betaalden deze 126 ondernemingon aan de inlandsche bevolking wegens loonen, gedane
leveringen en grondhuur f 49 314 000, of gemiddeld f 391 380
per onderneming, tegen f 422 180 per onderneming in 1918.
Voor opgaven omtrent, den rietaanplant en de opbrengst
van elke onderneming afzonderlijk wordt verwezen naar het
overzicht in do genoemde bijlage, welk overzicht ook de
Hierna onder b, c en d, bedoelde ondernemingen omvat,
namelijk die welke niet of niet uitsluitend berusten op overcienkonisten met de inlandsche bevolking, zoomede de verhuurde onderneming Tjolomadoe in Soeraiarla, in het geheel
ten getale van 48. Deze ondernemingen leverden 447 670 864
K.G. suiker op, uitmakende met de 916 878 275 K.G. van
de geheel op den grondslag van vrijwillige overeenkomsten
met de bevolking werkende fabrieken, een gezamenlijke opbrc<ngst van 1364 549139 K.G. Wordt de 7 794 868 K.G.
zuksuiker voor de helft gerekend, dan bedraagt de opbrengst
1 360 651 ton, tegen 1 792 625 ton in 1918, en wordt de gemiddelde opbrengst per fabriek over geheel Java 7 819 837
K.G., tegen 9 637 768 K.G. in 1918.
|
De buitengewoon langdurige oostmeeson van 1918 gevolgd
door een onregelmatigen westmoeson werkte zeer ongunstig
op den rietgroei.
Het aantal rietbranden bedroeg in 1919 minder dan in
elk der. 5 voorafgegane jaren (zie de opgaven in. bijlage I',
tabel X I I I ) . De rietdiefstallen namen, blijkens de ontvangen berichten, in 1919 een ernstiger karakter aan dan in
vorige jaren. Wel waren er eenige ondernemingen waarop,
vermoedelijk tengevolge van den beteren economischen toestand der bevolking slechts weinig ontvreemdingjan plaats
hadden, doch over het meerendeel namen de diefstallen toe.
De oorzaken daarvan schijnen gezocht te moeten worden in
de hooge rietprijzen, de practttche onmogelijkheid van eene
vervolging der daders en het verslapt besef van het onredelijkc van diefstal bij de bevolking.
Do maximum-huurprijs bedroeg in verschillende residentiën
f 100 per bouw. W a a r het riet na eind J u n i nog te velde
stond, weid op sommige ondernemingen boven den contractueelen huurprijs nog een bijslag betaald (in Pasoeroean
f 3,30 per bouw), ten einde de eigenaars schadeloos te stellen
voor het derven van den oogst van tweede gewassen.
De loonen der gewone fabrieksarbeiders — gemiddeld met
25 % gestegen — schommelden tusschen f 0,25 en f 0,80 per
dag-; op taak werkende kon tot f 1 per dag verdiend worden.
Aan ambachtslieden werd een dagloon uitbetaald tusschen
f 0,40 en f 2,50.
De Ord. van 1 Maart 1919 (Ind. St. n°. 105), houdende
toekenning van eenige bevoegdheden aan de suiker-enquêtecommissie (zie K. V. 1919, kol. 217), onderging" eene wijziging bij Ord. van 26 J u n i 1920 (Ind. St, n°. 484).
Tabaksonderneiningen.
Van de op Java werkende
taibaksondernemingen, geheel of gedeeltelijk ljeruetenile op
overeenkomsten met de inlandsclie bevolking tot h u u r van
gronden of opkoop van gewas, geeft bijlage AA een overzicht. De oogst aan bladtabak en krosok van 79 ondememingon, die opgaven indienden, bedroeg 27 026 694 K.G. Langzamerhand konden de voorraden van vorige jaren worden verscheept, wat gunstig werkte op den bloei der ondernemingen,
daar het lange aanhouden in de afpaksekuren aan de quali-
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ieit der tabak geen goed bad gedaan, en de prijzen voor de
oogsten van 1916 en 1917 dan ook tegenvielen. Gedurende de
e-erste 10 maanden van liet verslagjaar waren de tabaksprijzen op do Europeescho markt zeer hoog1, ten gevolge waarvan do aanplant in de residentie Kedoe werd uitgebreid. Vernioedelijk doordat de markt werd overvoerd, kwam er plotseling eene daling in de noteeringen, namelijk van 80 a 90
cent tot 35 cent, hetgeen evenwel nog een tamelijk goeden
prijs kan genoemd worden. I n Djember en Bondowoso werden
proeven genomen met het bemesten van den grond onder
leiding van het proefstation.
I n Bondowoso werd de proef met het vestigen van eene.
tabaksmarkt met goed gevolg voortgezet. In het geheel werd
± 8975 pikol kampong-krosok ter veiling aangeboden, welke
hoeveelheid rui in Ih ton opbracht. De inlandsche planters
hadden veel zorg aan hun product besteed. Afgekeurde partijen kwamen weinig voor.
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Een 6-tal kapok-ruiverinriohtingeti
in de residentie
Batavia verwerkten «450 pikol onzuivere, kapok tot 954 pikol
gezuiverde kapok. I n Kediri en Pekalongan werden onder.sc.lu'iïk'nlijk 500 en 20 pikol zuivere kapok voortgebracht. In
de rosidentiën Aludioen, Semarang, Paeoeroean, Soerabaja en
Cheribon werden door onderscheidenlijk 4, 6. 1, 1 en 2 dergelijko inrichtingen geproduceerd 518, 4164, 480, 351 en
7722 pikol gezuiverde kapok.
Kuffic-ondbincnmingen met aanplant op van de l>evolking
gehuurde gronden komen voor in de residentie Besoeki; «en
negental dier ondernemingen verkregen eene opbrengst' van
5607 pikol robusta-koffie.
b.

Landbouwondernemingen
op gronden door het
Gouvernement'in
erfpacht
afgestaan.

Opgaven omtrent de exploitatie der erfpachtsgronden zijn
over 1919 ontvangen ten aanzien van 504 ondernemingen
eene uitgestrektheid van 431 484 bouws.
Ajraye-OHderneinir.g. De jn de afdeeling Poerbalingga omvattende
)
1 >6 lante
oppervlakte bedioeg voor 497 ondernemingen
van de residentie Banjoemas liggende agave-onderneming 0 4 ;; 0 .. P
Pandansari verkeert nog in het eerste stadium van groei. De 2*6 <8o bouws, of 46 283 bouws minder dan in 1918 werd opgegeven voor 615 ondernemingen.
aanplant l>odroeg 300 bouws.
or. 1 ?n n k r O ,w i e ;^' s t J > e d r 0 e "' ?P l ü 7 v u n d o ~ 1 2 ondernemingen
Andere ondernemingen. Het aantal en de opbrengst van . J 190 o07 K G Voor 1918 bedroeg de oogst op 221 onderde. rijstpellerijen en cassavemeelfabrieken, voor zoover zij nemingen 43 22o958 K.G.
Aan kinabast werd van 62 der 75 ondernemingen eene hoeomtrent haar bedrijf in. 1919 opgaven verstrekten, blijkt uit
veelheid van 0o28 245 K.G. verkregen, tegen 6 566 287 K.G
de volgende overzichten.
van 68 op de 80 ondernemingen in 1918.
Aan thee werd door 130 van de 167 onderneinino-en eene
Rijstpellerijen.
hoeveelheid van 27 671 223 K.G. geleverd, tegen 27 575 799
K.G. door 185 van de 203 ondernemingen in f918. Het door
Verwelkte Verkregen
72 fabrieken van de bevolking: en van kleine
ondernemingen
Aantal
padi
rijst
opgekochte nat blad bedroeg 2-3151 054 K.G, ! , tegen 10 928 309
GEWESTEN.
^fnt
K.G. door 63 fabrieken in 1918; 38 ondernemingen maakten
ipelleruen
in pikols.
nog melding van 7 965 167 K.G. nat blad van 'eigen oogst.
Aan tliee/.aad werd 7203 K.G. verkregen.
Do tabaksoogst op 4 van de 6 ondernemingen bedroeg 961!)
4 801
2 334
Bantam
:
3
K.G. I n 1918 werd door 8 ondeniemingen 81 537 K.G. ge007 525
3 508 637 •) leverd. Een onderneming in Semarang oogstte nog uit eigen
Batavia
, 194
275
442
127 278
aanplant 5 manden tabak en eene in Kediri 494 K.G. kro>ok
Preanger-Regentsdiappen. . . ; 45
De opbrengst van cacao bedroeg 663 960 K.G. op 23 van da
217 572
115 075
Cheribon
2
26 ondernemingen. I n 1918 bedroeg de oogst van 26 onder84 269
38 001
Semarang
'
4
nemingen 804 603 K.G.
37 929
18963
Soerabaja
3
( Aan robber werd verkregen 18 561 830 K.G. op 217 van de
67 741
36 694
Pasoeroean
5
254 ondernemingen, terwijl in het voorafgegane jaar 216 van
de 280 ondernemingen eene hoeveelheid van 15 713 065 K.G.
409 863
200 918
Besoeki
16
opleverden.
4 200
2 100
Soerakarta
;
1
Be OOgat van kapok op 32 van de 60 ondernemingen bedroeg
23217
11(509
Madioen
1
4S6 207 K.G. In 1918 leverden 39 van de 58 ondernemingen
eene hoeveelheid van 958 408 K.G. op. Nog werd gewonnen
1) Hieronder 1785 588 pikol gaba.
aan kapokvruchteii in Pekalongan 11 109 020 stuks, in Semarang 7 868 225 stuk.*, in Madioen 9 800 en 6 485 K.G., terwijl
bovendien in Semarang werden opgekocht 4 000 000 stuks en
Cassavevieel/abrielccn.
in Madioen 5 786 750 stuks.
Aan vezels werd eene hoeveelheid van 165 519 K.G. verkregen op 3 van de 8 ondernemingen; in 1918 werd door 4
Verkregen meel, enz.
Aantal
G E W E S T E N.
van de 7 ondernemingen 588 789 K.G. opgeleverd.
(in pikols).
fabrieken
Voor uitvoeriger gegevens omtrent aanplant en opbrengst
in elk gewest afzonderlijk wordt verwezen naar bijlage BB.
De in 1919 door de ondernemers aan de inlandsche bevol221 014
Banjoemas
i
2
king bel aaide sommen wegens loonen on leveringen beliepen
f 36 733 557 voor 450 ondernemingen, of gemiddeld f 81 630
343 039
Preanger-Regentschappen . . • I
34
per onderneming. Voor 1918 waren deze getallen voor 555
1000
Semarang
1
ondernemingen f 33 700 597 en f 69 730.
7 685
Soerabaja
!
2
c. Landbouw op gronden, aan particulieren in
eigendo-m afgestaan.
De kenanga-oliefabriek
Tambong verwerkte 1500 pikol
kenangaibloemen, waaruit 900 K.G. olie werd bereid. Een
De koffie-oogst op het particuliere land Tjikande Hilir
andere fabriek verkreeg 46 K.G. olie uit 88 pikol. Scieh-olie in de residentie Bantam bedroeg 50 pikol, tegen 55 pikol
werd geproduceerd door 1 fabriek in de residentie Batavia, in 1918.
10 fabrieken in de residentie Preanger-Begentschappen en
Van 64 particuliere landerijen in de residentie Batavia
2 fabrieken in Hadoera; de opbrengst bedroeg pnderschei- werden gegevens verstrekt betreffende den rijstoogst. Deze
denlijk 12 460, 73 322 en 12 711 K.G. Een tweetal bedroeg 3 489 379 pikol, geoogst van 134 147 bouws.
fabrieken in de residentie Cheribon verwerkten 494 248 K.G.
Aan koffie werd verkregen 3075 pikol van 19 onderneminserehgras. De aetherische oliefabriek Toekoem in de residentie gen. Aan thee werd door 18 ondernemingen eene hoeveelheid
Soerabaja produceerde 16 000 K.G. sereh-olie en bovendien van 2 580 733 K.G. opgeleverd, en aan rubber 1 192 579 K.G.
van 20 ondernemingen.
200 K.G. vetiver.
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Drie ondernemingen leverden kinabast, tot eene hoeveelheid van 197 799 K.G.
Van liet land Ketanggoengan-West in Pekalongan werden
o.in. geoogst 14 pikol koffie, 9326 K.G. cacao, 247 K.G.
tabak. 430 K.G. sereh-olie, 3 952 640 K.G. cassave en 380
pikol maïs.
I n de residentie Soerabaja hadden een 7-tal landerijen een
padi-aanplant van 1388 bouws, met een oogst van 13189
pikol.
De padi-OOgst van bet land Kedaoeng iu Pasoeroean l,edroeg 10 295 pikol van 433 bouws.
Voor den oogst van andere op particuliere landerijen geteelde producten zie men bijlage CC.
d.

Landbouw

op verhuurde g-ronden in
en Djokja/carta.

Soerakarta

Blijkens <le op bet einde van 1919 afgesloten registers betreffende den landbuur in de Vorstenlanden, bedroeg de uitgestreklheid der aan de daartoe gerechtigde personen en
naamlooze vennootschappen op den voet van het bij Ord. van
22 Juli 1911 (Ind. St. n°. 432) gewijzigde en aangevulde
landhuurreglement (Ind. St. 1906 n°. 93) verhuurde gronden
voor Soerakarta 241 753 en voor Djokjakarta 101 599 bouws,
verdeeld over 96 en 33 ondernemingen, tegen 242 514 en
101 352 bouws voor een zelfde aantal ondernemingen in 1918.

8 2.
1°.

Eenjarige

Aan de inlandsche verhuurders werd, buiten de leveringen
in natura, aan pachtsommen betaald in Soerakarta f 17445°1
en in Djokjakarta f 1 068 072. Voor 1918 waren deze cijfers
f 1 752 127' en f 1 065 030.
Van 12 buurlanden in Soerakarta en 15 in Djokjakarta
werd in het geheel 220 938 673 K.G. suiker verkregen, teg?n
306165 719 K.G. van 15 en 17 landerijen in 1918.
Aan indiijo werd door 14 ondernemingen verkregen 58 501
K.G. droog product en 4700 blikken en 10 000 L. natte
indigo, tegen 114 319 K.G. droge en 56 097 K.G. natte
indigo van 16 ondernemingen in 1918.
Aan tabak oogsttte men in Soerakarta van 26 ondernemingen 9 482 510 K.G. en in Djokjakarta van 6 ondernemingen
3 341 253 K.G. Voor 1918 waren deze getallen 7 825 195 K.G.
en 2 142 016 K.G. van 22 en 6 ondernemingen.
De koffie-oogst bedroeg in Soerakarta 668 146 K.G., tegen
1 315 390 K.G. in 1918.
Aan cacao werd van 8 ondernemingen in Soerakarta
189 723 K.G. verkregen, tegen 158 723 K.G. van een gelijk
Setal ondernemingen in 1918.
De ?!/o6<?r-opbrengst in hetzelfde gewest bedroeg 260 799
K.G., tegen 205 522 K.G. in 1918.
Aan agavevezel werd in 1919 en 1918 onderscheidenlijk
1213 881 K.G. en 1610192 K.G. gewonnen.
Voor vollediger cijfers omtrent den oogst van de op de
buurlanden geteelde gewassen wordt verwezen naar bijlage CC, onder I I .

BÜITENGEWESTEN.

INLANDSCHE LANDBOUW.
a.

1
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gewassen.

Rijst. Op aandrang van bestuurszijde en met bet oog op
de hooge rijstprijzen vooral in do tweede helft van het verslagjaar, had in bet gewest Bcnkoelen uitbreiding Aan de '>eplanto uitgestrektheid plaats. Do padi-oogst was ovoi het
algemeen bevredigend, behalve in de af deeling Bcnkoelen.
Door den bemoeilijkten invoer van buitenlandische rijst en
het verbod van uitvoer van Java- en Paclang-rijst, ontstond
plaatselijke rijstsebaarschte. De rijstprijzen stegen tot f 26
per pikol. Daarom werden door het bestuur maximumprijzen
vastgesteld en werd voorts een gewestelijke distributiedienst
ingesteld.
In de residentie Lampongsche districten breidde het opper vlak der beplante ladangs zich aanzienlijk uit. De oogst, was
over bet algemeen zeer goed en l>ed(roeg ongeveer 700 000
pikol padi, tegen 460 000 pikol in 1918. Eene plotseling ingetreden droogte tijdens do vruchtzetting deed in Toelangbawangeen gedeelte van den oogst verloren gaan. Van elders
kon slechts eene hoeveelheid van ruim 50 000 pikol rijst
worden betrokken. In bet verslagjaar werden belangrijke complexen sav.ahs aangelegd en beplant in de districten Kedon<rdong en Gedong Tetaan. Met den aanleg van irrigatiewerken
in de onderafdeeling Koto Agoeng werd voortgegaan. Het
kolonisatieterreiu te Gedong Tetaan maakte een oogst van
100 000 pikol padi, waarvan 20 000 pikol aan den ZuidSumatra-spoorweg en aan cultuurondernemingen werden verkocht.
I n de residentie Paleanbanjj waren de uitkomsten voor den
padi-oogst gedurende bet verslagjaar minder gunstig, vooral
in de onderafdeeling Ogan Hilir, waar het gewas door langdurige droogte veel te lijden had. De opbrengst in dei afdeeling P.nlembangsche Bovenlanden bedroeg ± 900 000 pikol,
tegen + 1000 000 pikol in 1918. De minder goede oogst
moet worden toegeschreven aan overstroomingen in de niaanden Januari en Februari. Toch was het l>eschot voldoende
om in de riistbeboefte der bevolking te voorzien; alleen in de
onderaf deelingen Moesi Oeloe, Lematang Hilir en Lematang
Oeloe bad invoer plaats, uitvoer daarentegen uit Palembansj'

en Ogan Hilir. De productie der ladangs bedroeg + 550 000
pikol padi.
Bij Gouv. Bt. 7 Juli 1919 n°. 1 a is machtiging verleend
om te beschikken over f 20 000 voor het treffen van voorbereidende maatregelen in verband met de mogelijke vestiging
van een groot-rijstbedrijf in Palembang en bij Gouv. Bt.
29 Nov. 1919 n°. 5 eeno som van f 200 000, ter bestrijding
van de kosten in het eerste bedrijfsjaar van een proefbedrijf
voor de mechanische rijstteelt in dat gewest etti wel op ']&
Boogenaamde renah-terreinen ten noorden van de hoofdplaats.
In Sumatra's Westkust was de oogst over bet algemeen bevredigend, alleen in het onderdistrict V I I Koto bleef hij
beneden het gewone. De uitvoer bedroeg 9974 ton gepelde on
87 ton ongepeldc rijst, tegen in 1918 onderscheidenlijk 2245
en 1028 ton. De rijstprijzen varieeilden van f 6 tot f 25 per
pikol.
In het gouvernement Atjeb en onderheorigbeden bleef in
de onderafdeeling Seulimeum de oogst beneden de verwachting, zoodat van daaruit minder dan gewoonlijk uitgevoerd
kon worden naar de minder padi verbouwende onderafdeelinw
Koeta Radja. Ook in de andere onderaf deelingen moest rijst
van elders aangevoerd worden. In de onderafdeeling Sabang,
waar de padi uitsluitend op ladangs wordt verbouwd, moest
700 ton lijst ingevoerd worden, waarvoor gemiddeld f 17,75
per pikol betaald werd. I n de ondeiafdeelingen Singkel en
Idi mislukte een deel van den oogst tengevolge van weersinvloeden. De kans om uit andere gewesten rijst te betrekken
verminderde in den loop van het jaar aanmerkelijk, zooda.t
in het ontbrekende door den aanvoer van regeeringsrijst
moest worden voorzien. De rijstiuvoetr bedroeg de laatste drie
jaren als volgt: in 1917 15 391 000 K.G., in 1918 10100 000
K.G. en in 1919 5 100 000 K.G. Kon in 1918, door meer invoer en door de nog beschikbare voorraden van de Pidië-streek
er mede volstaan worden door een passenstelsel de rijstbewoging en de verdeeling der aanwezige rijstoverschotten te
regelen, in 1919 moest veel aandacht worden besteed aan het
rijst verbruik. De gedwongen rijstbezuiniging in de rijstarme
streketn heeft er dan ook niet weinig toe bijgedragen, dat het
gewest bijna in eigen rijstbehoefte voorzag (de contracten del'
ondernemingen, waaivoor ruim 80 % van de ingevoerde rijst
bestemd was, buiten rekeoiing gelaten). Evenals in 1918
wanen de met contractanten werkende* ondernemingen ver-
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plicht om per contractant 1/10 H.A. met voedingsgewassen
(rijst, maïs, enz.) te beplanten. De verkregen uitkomsten
waren, hoewel nog niet schitterend, toch aanmerkelijk beter.
Enkele ondernemingen, o. m. de gouvemements caoutchouconderneming en de Tamiang-estates, verkregen uitstekende
resultaten met den drogen padibouw.
I n Banka en onderhoorigheden werden alle mogelijke maatregelen getroffen tot uitbreiding van de padi-cultuur. De verkregen uitkomsten waren bevredigend te noemen. Toch wad
de opbrengst niet voldoende voor de behoefte van net gewest
en werd zooveel mogelijk rijst ingevoerd van Java en Palembang. Do invoer beliep 182 123 pikol uit Nederlandsch-Indiö
en 166 000 pikol van buiten, of te zamen 348 123 pikol, tegen
530 271 pikol in 1918.
In Djambi komen, behalve in Koerintji, ook in de afdeelingeu Bangko en Moearoboengo groote sawakcomplexen
voor, die echter in den regel niet bevloeid worden door
middel van waterleidingen, maar door het gebruik van
zoogenaamde „kintjirs" of waterwielen, die het rivierwater
door houten goten naar de yelden leiden. De hooge waterstand van de Batang H a r i tegen het eind van het verslagjaar, deed de laaggelegen padivelden in de afdeeling Djambi
onderloopen; in de afdeeling Moearoboengo werd aan den
reeds binnengehaalden oogst door overstrooming schade toegebracht.
'In Billiton was de uitkomst van den padi-oogst gunstig.
De opbrengst bedroeg 35 260 pikol, tegen 15 090 pikol in
1918. De proeven met den verbouw van padi op moerasaehtige gronden — vgl. K. V. 1919, kol. 222 — werden over
eeno oppervlakte van ruim 460 H.A. uitgebreid.
I n Tapanoeli was in de onderaf doeling Angkola en Sipirok del met padi beplante oppervlakte grooter dan in 1918.
Do opbrengst was iets beter dan gewconiijk.
I n Timor en onderhoorigheden is de padicultuur in de afdeeling Soembawa en in Midden- en Oost-Soemba het voornaamste middel van bestaan der bevolking. Op de andeie
eilanden, waar maïs het hoofdvoedsel uitmaakt, wordt padi
hoofdzakelijk geplant op droge velden. De uitkomsten van den
natten padibouw waren, behalve in de afdeeling Soembawa,
door de voortdurende droogte minder bevredigend dan in
vorige jaren.
In de WestegtafdeaLing van Borneo viel de padi-oogst over
het algemeen veel gunstiger uit dan in 1918, vooral ia de
onderafdeeling Pamangkat der afdeeling Singkawang. In do
afdeeling Suvtar.g was de opbrengst minder bevredigend.
I n do residentie Amboina wordt in geringe mate rijst op
droge velden verbouwd in centraal Boei-ce en op Corani.
Hoofdvoedsel voor de bevolking is en blijft sago.
I n Bali en Lombok viel de opbrengst in liet. verslagjaar
niet mede. Op vele plaatsen in Lombok mislukte de oogst
door droogte. Tn de afdeeling Lombok bedroeg de opbrengst
+ 2 G00 000 pikol, tegen ± 3 100 000 pikol in 1918. De rijstuUvo.-r bedroeg 130190 pikol, tegen 184 300 pikol in 1918.
Da afdeeling Boelelemg kon niet in eigen behoefte voorzien,
BOOdat het tekort van uit Zuid-Bali zooveel mogelijk werd
aangevuld. Van de afdeelingen Lombok en Djembrana
werd een gedeelte uitgevoerd naar Zuid-Bali en de hoofdplaats Singaradja. Zoowel in Lombok, als in Boeleleng en
Djeniibrana werd het sawahconiplex uitgebreid.
C&SMY6 werd allerwegen aangeplant; op Billiton bedroeg
de beplante uitgestrektheid 7450 H.A., tegen 5040 H.A. iu
1918 en 1474 H.A. in 1917.
3ïaïs is voor een groot deel van de buitengewesten volksvoedsel, vooral op Celebes. I n At jen werd in de onderaf deeling Bireuen een goede oogst verkregen.
Aanhioteii on kedele werden bet meest op Sumatra verbouwd, doch meestal slechts voor plaatselijk verbruik. I n
Palembang was de cultuur vooral in de onderafdeeling Komering Oeloe van beteekenis.
Tabak werd in Atjeh voor eigen beboefte verbouwd. De
tabaksbouw werd in Palembang gedeeltelijk verdrongen doOT
de zioh uitbreidende koffiecultuur. Op Bali werd eveneens
tabak voor plaatselijke behoefte aangeplant; in de afdeeling
Handelingen der Staten-Generaal.
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Boeleleng kon echter voor eene waarde van f 68 082 worden
uitgevoerd.
De scsam-cultuuT (widjen) was alleen in de onderafdeeling
Ogan Hilir (res. Palembang) van eenig belang.
De cultuur van patchocli (nilam) werd in Tapa Toean
(West-Atjeh), door de gunstige prijzen, zeer uitgebreid. Op
het einde van het verslagjaar werd voor droge nilambladeren
± f 13 per pikol en voor de gedroogde takken on; eveei f 4
per pikol betaald. Uitgevoerd werd in 1919 1310 ton gedroogde bladeren en 700 ton gedroogde takken. Ook in Meulaboh en op het eiland Simeuloe begint deze cultuur ingang
te vinden.
Aardappelen werden vooral op de Karo-hoogvlakte aangeplant en, hoewel in mindere mate, ook in Moearodoeo en
de Pasemahlanden (res. Palembang).
Uien. De uitvoer van uien uit Bima (Timor en onderhooiïgbeden) bedroeg 1 883 680 K.G. Aan de teelt wordt veel
zorg besteed. Ook in Djambi is de cultuur van beteekenis. De
opbrengst in Palembang is voldoende voor eigen gebruik.
Katoen. Voor deze cultuur bestaat op Flores eene levendige
belangstelling. Ze staat onder deskundig gouvernementstoezicht, terwijl het benoodigde zaad wordt geleverd door de
Amsterdam-Soenda-Compagnie. Het aan deze maatschappij
geleverde product beliep 24 700 K.G. I n het geheel is 119
bouws in productie en 217 bouws in ontginning. De cultuur
in Palembang gaat achteruit, in de afdeeling Lematang Hilir
echter was de oogst nog zeer goed. De uitvoer bedroeg G77 783
K.G. gezuiverde en 2 577 721 K.G. ongezuiverde katoen. De
prijs bedroeg f 17,50 a f 20 per pikol. In Tapanoeli mislukten
de proeven met uit Palembang ingevoerde katoen.
Indigo wordt verbouwd in de onderafdeeling Moe3i Hilir
(Palembang) voor het verven van garens».
b.

Overjarige

cjewassen.

Koffie. I n Atjeh wordt zoowei robusta- als Java-iroffie
voor eigen behoefte aangeplant. De uitvoer uit Bali bedroeg
3289363 K.G., ter waarde van f 2 250 000. Onder de planteie aldaar is eene verceniging opgericht, welke ten doel heeft
het ontijdig plukken te bestrijden. In Djambi en Palembang
neemt de cultuur van robusta-koffie toe. De uitvoer uit de
Lampongsche districten bedroeg 160 207 K.G., uit Sumatra's Westkust 5 G73 610 K.G. In Tapanoeli wint de robustacultuur terrein', ten koste van den aanplant van Arabicakoffie. De proeven met het invoeren van de cultuur op Halmahera mislukten.
Rubber. "Wegens den lagen prijs van het artikel, werd
de winning van ficus elastica in Atjeh in het begin van liet
verslagjaar stopgezet. Toen later de prijzen opliepen tot
f 100 per pikol ging men weer tot tappen over, hetwelk echter
Beer onoordeelkundig geschiedde. Op Banka onderging de
cultuur uitbreiding; de qualiteit van het product was hevredigend. De prijs schommelde van f 80 tot f 130 per pikol.
Uit Kieuw werd door de bevolking 1139 429 K.G. rubber
uitgevoerd. De uilvoer uit Atjeh bedroeg 141000 K.G., uit
Banka 138 936 K.G., uit Djambi 2 492157 K.G. (a f 75 per
pikol). I n Sumatra's Westkust en Tapanoeli werd de heveacultuur uitgebreid. Te Tjempaka in de r«sidentie Palembang
is eene coöperatieve rubberfabriek in werking, welke een zeer
goed product levert. De fabriek der Karimoen Itubbei-maatschappij (Riouw) verwerkte gedurende 1919 eene hoeveelheid
van 2715 .K.G. rubber tot banden. De cultuur van Pararubber breidt zich in de Westerafdeeling van Borneo meer
en meer uit. De uitvoer in 1919 bedroeg 143 793 K.G., tegen
202 503 K.G. in 1918. De uitvoer van caoutchouc en getahpertja uit Sumatra's Westkust bedroeg 299 568 K.G.
Peper. De uitvoer uit Atjeh bedroeg 4 222 000 K.G.,
tegen 5 243 000 K.G. in 1918. t n de onderafdeeling Langsar,
waar f 30 tot f 50 per pikol besteed werd, onderging de aan-
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plant uitbreiding. Op Banka werd de cultuur, door het goede
voorbeeld der Chineezen, intensiever gedreven. De uitvoer
bedroeg 1 987 981 K.G. witte en 744 766 K.G. zwarte peper,
tegxyi prijzen onderscheidenlijk van f 40 tot f 85 en van f 20
tot f 40 per pikol. De uitvoer van witte en zwarte peper uit
BillitOD bedroeg onderscheidenlijk 44 955 en 6977 K.G. In
de Larupongaciie districten leed de aaupïant door sllecht
onderhoud. De oogst bedroeg ongeveer 24 700 000 K.G. De
prijs op de plaats van afscheep was f 40 tot f 50 per pikol.
De opbrengst had eene waarde van f 18 500 000. Aan plukloon
werd f 1160 000 betaald. I n Palembang, waar het gewas door
ziekte te lijden had, werd de aanplant niet uitgebreid. Do
uitvoer uit Riouw, waar de bevolking zich meer op de rubbercultuur toelegt, bedroeg slechts 32 171 K.G. De prijs beliep
f 49,25 voor witte en f 32,60 a f 45,50 voor zwarte peper. In
de afdeelingen Pontianak en Singkawang van de residentie
Westeruideeling van Borneo beginnen de Maleiers en Dajaks
meer en meer de cultuur te beoefenen, doch door gebrek aan
kapitaal en onvoldoende zorg zijn hunne tuinen minderwaardig. De uitvoer bedroeg 371 181 K.G. zwarte en 2 049 626
K.G. witte peper, terwijl voor 1918 deze getallen 354 285 en
2 010161 bedroegen.
Klappers. De cultuur onderging in Ceram, Boeroe, Bali,
Ternate, Flores, de Lanipongsche districten en Riouw belangrijke uitbreiding. Op Bali werd van overheidswege de aandacht gevestigd op betere methoden van oopDawinning. Do
uitvoer van copra uit Atjeh bedroeg in 1919 6 297 000 K.G.
(3 321 000 K.G. in 1918), tegen f 8 tot f 25 per pikol. De
uitvoer uit Bali en Lombok bedroeg 91939 000 K.G., tot
f 22 a f 30 per pikol, terwijl de uitvoer van klapperolio
5 386 2S4 L. bedroeff; Billiton voerde 1368 059 K.G. copra
uit naar Singapore, tegen 903 410 K.G. in 1918. De uitvoer
uit de Lanipongsche distneten bedroeg 990 000 K.G. copra
en 1 600 OOO noten, uit Riouw 12 585 947 K.G. copra (ad f 19
per pikol) en 16 500 000 noten, uit Sumatra's Westkust
20 012 517 K.G., uit Tapanoeli ^5609 K.G. en uit Flora*
3729334 K.G. copra. In de WesterafJecIing van Borneo
breidde de cultuur zich steeds uit. De twee te Pontianak gevestigde oliefabrieken leverden gemiddeld per dag 24 300 L.
klapperolie. In 1919 werd uitgevoerd 25 723 955 K.G. copra,
tegen 25 910 499 K.G. in 1918, en 5 473 746 L . olie, tegen
5 799 292 L. in 1918.
GamMr. TTit Banka bedroeg do uitvoer slechts 3272 K.G.
Docr den lagen prijs van het produrt (f 21 per pikol) gaat
ook de cultuur in Palembang achteruit. De uitvoer bedroeg
voor dit gewest 1 828 096 K.G. In Riouw wordt de cultuur
alleen door Chineezen gedreven. De uitvoer naar elders in
Indië bedroeg 2 116 882 K.G. en naar het buitenland
3 085 19G K.G., dus in het geheel 5 202078 K.G. De prijs
schommelde van f 21,30 tot f 30 per pikol. De uitvoer uit
Sumatra's Westkust beliep 228 481 K.G. Uit de WesteraL
deeling van Borneo werd 3 207 044 K.G. uitgevoerd, tegen
2 955 9G6 K.G. in 1918. Ondanks de lage prijzen vindt de
cultuur aldaar veel belangstelling.
KraidïiarelfD. De ooirsf on do OeHo-^rs (Amboina) viel
goed uit. De prijs bedroeg f 100 per pikol.
K n s k u t n o t e B en foelie. De oogst on Ambon, Banda en
Ternate was gunstig. De uitvoer uit Sumatra's Westkust
bedroeg in 1919 316041 K.G. noten en 58095 K.G. foelie.
Wegens den lagen prijs van het product onderging de cultuur
in Ternate geen uitbreiding. De opbrengst beliep 121 741
K.G. noten en 12117 K.G. foelie, terwijl in 1918 deze getallen 11 015 en 10 412 waren. De onderafdeeling Topa Toenn
van liet gouvernement Atjeh en onderhoorigheden leverde
95 000 K.G. noten.
PiMMT. De uitvoer uit Atjeh bedroeg in 1919 16 223 000
K.G., tegen 11 750.000 K.G. in 1918. Op Billiton werden
5 351 hoornen bijgeplant. De uitvoer uit Palembanrr beliep
in 1919 ongeveer 185 ?«0 K.G.. m«* *-ene w a o ^ e van r 12 000.
De uitvoer uit de We=terafdeelinjr van Borneo bedroeg
2 853 629 K.G., tegen 3 123 019 K.G. in 1918.
Kapok.

Uit Atjeh werd 480000 K.G. ruwe kapok uit-
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gevoerd. I n Djambi is de oogst slechts voldoende voor eigen
gobruik. De aanplant in Palembang wordt slecht onderhouden ; voor uitvoer was eene hoeveelheid van 135 872 K.G.
beschikbaar (ongezuiverd). De prijs bewoog zich tusschen
f 8 en f 13 per pikol.
Sago. Uit de Western f deeling van Borneo werd in 1919
6119 005 K.G. uitgevoerd, tegen 1446154 K.G. in 1918.
Banka, Ceram en Boeroe leverden een overvloed van sago.
Op Billiton werden 7470 boomen bijgeplant. De uitvoer uit
Riouw naar Singapore bedroeg 23 212 177 K.G., of driemaal zooveel als in 1918. De prijzen waren zeer hoog en
schommelden van f 5,50 tot f 14,10 per pikol voor gezuiverde en van f 3 tot f 6,60 voor natte sago. In Singkel
(Atjeh) is de cultuur van vrij veel belang.
Damar. De opbrengst op Boeroe en Ceram is belangrijk.
De uitvoer uit Atjeh bedroeg in 1919 445 000 K.G., tegen
94 000 K.G. in 1918. Uit Sumatra's Westkust werd 596 646
K.G. gomdamar uitgevoerd.
R o t a n . De uitvoer uit Palembang was 1545 602 K.G.,
tegen een prijsi van f 7 tot f 10 per pikol. De uitvoer uit
Atjeh bedioeg 478 000 K.G., tegen 197 000 K.G. in 1918.
Boeroe en Ceram leverden gedurende 1919 ook zeer veel
rotan.
Benzoo.

De opbrengst bedroeg in Atjeh 27 000 K.G.

Mangrove. De uitvoer van mangrovebast uit Atjeh bedroeg 12 522 000 K.G., tegen 6 268 000 K.G. in 1918. De
Atjeh-tram gebruikt bijna uitsluitend mangrovehout als
brandstof.
Kaneel. De uitvoer uit Djambi bedroeg 5 38S119 K.G.
De prijs schommelde van f 20 tot f 30 per pikol.
ArP.nille. De cultuur op Ternate onderging eenige uitbreiding. De prijs was gemiddeld f 18 per kati.
Kfljanoetih. In Noord-Boeroe vindt men veel oliestokerijen. De uitvoer bedroeg in 1919 90 000 L. Hot product
wordt echter dikwerf vervalscht.
2°.

GOUVERNEMENTS CAOUTCHOUCONDERN E M I N G TE LANGSAR ( A T J E H ) .

De beplante oppervlakte der onderneming — vgl. K. V.
1919, kol. 225— bleef onveranderd.
Gedurende 1919 werd 136 386 K.G. rubber voortgebracht
en 160 715 K.G. verscheept.
De kostprijs per K.G. f. o. b. Koeala Langsar bedroeg,
afschrijving en rente kapitaal niet medegerekend, f 0,93,
tegen f' 1,12 per K.G. in 1918.
Het aantal contractarbeiders bedroeg op het eind van het
verslagjaar 485, tegen 528 in 1918. Vrije arbeiders werkten
er gemiddeld 46 per dag.
De betrekking van directeur van de tijdelijk bij het
oaoutchouebcdrijf in beheer gegeven onderneming - - zie
K. V. 1919, kol.' 229 — is bij Gouv. Bt. 12 April 1920 n°. 36
(Jav. Ct. n°. 81) ingetrokken.
3°.
a.

PARTICULIERE

ONDERNEMINGEN.

T.andhouvondcrncmingcn
op gronden door den
Lor.de in erfpacht of huur afgestaan.

Voor de gegevens omtrent de productie van deze ondernemingen zij verwezen naar bijlage DD.
h.

Landhovvondcrneniingen,
irelke (in de onder
rechtstreeksch bestuur staande streken)
uitsluite-nd berusten op overeenkomsten met de
bevolking.

De drie sagofabvieken in de afdeeling Karimoen der iwidoiitie Riouw en onderhoorigheden verkregen een opbrengst
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van 10 262 100 K.G. De zes sagofabrieken in Penoeba leverden 457 932 K.G. gezuiverde sago. Het kappen van de jonge
boomein, waardoor do sago-aanplant met vernietiging hedreigd werd, is thans verboden.
De rubberonderneming in do afdeeling Indragiri had een
bcscnot van 1-34 820 K.G. hevea.
Wegens gebrek aan werkkrachten stond in 1919 de
citronella-oliefabriek te Muntok (Banka) stop.
De katoen-onderneminö' in de afdeeling Flores van de residentie Timor en onderhoorigheden leverde 12 527 K.G. ruwe
katoen, terwijl van de bevolking bovendien 6483 K.G. werd
opgekocht. Op de onderneming werden nog 5300 klappernoten
gewonnen.
c.

Landbomvondernemingcn
op gronden door den
Lande in eigendom afgestaan.

De tot deze groep behoorende ondernemingen in Benkoelen
zijn, uit een landbouwkundig oogpunt beschouwd, te onbeduidend om te worden vermeld.
De specerijperken op Banda leverden aan gepelde1 noten
eene hoeveelheid op van 455 931 K.G. en aan foelie 116 300
K.G. In de perken werd gearbeid door 1109 vaste en 598
losse arbeiders.

H.

Omtrent de tabakscultuur in het gouvernement Oostkust
van Sumatra wordt gemeld, dat van 38 ondernemingen gegevems worden ontvangen,. De opbrengst bedroeg 5 785 739
K.G., tegen 23 496 530 K.G. van 86 ondernemingen in 1918.
De koffie-oogst bedroeg van 23 ondernemingen 2 282 094 K.G.
De rubberoogst var. 100 ondernemingen beliep eene hoeveelheid van 19 307669 K.G., tegen 20 327 249 K.G. van 154
ondernemingen in 1918. Op 13 ondernemingen werd 3 240 343
K.G. thee verkregen, tegen 3 859 656 K.G. van een gelijk
aantal ondernemingen in 1918.
Opgaven omtrent de andere op bovenl>edoelde ondernemingen verkregen producten zijn opgenomen in bijlage DD.
In Atjeh en onderhooaigheden werd van 3 ondernemingen
eene hoeveelheid van 64 792 K.G. koffie verkregen; van 11
ondernemingen 1 244 332 K.G. rubber, terwijl 6 ondernemingen 24 470 stuks klappen opbrachten.
I n Ricuw en onderhoorigheden hadden, 9 ondernemingen
een oogst van 943 776 K.G. ruibher. Op een onderneming
werden 55 200 klappers en 9202 K.G. copra gewonnen. I n
de Weslerai'dceling van Bornoo brachten 9 ondernemingen
198 781 K.G. rubber op.

Bovendien waren bij den dienst van het boschwesen, l»ehalve kantoorpersoneel, nog werkzaam, voor de bewaking,
503 mantri's-politie en 767 boschwachters.
Gebruik werd nog gemaald van de diensten van drie
Duitsche vakkundigen; twee waren werkzaam als beheerder,
terwijl de derde belast was met het hydrologisch onderzoek
van de bossehen in Batavia.
Baten en lasten. I n 1918 gaf de dienst op Java en
Madoera een voordeelig saldo van f 4 816 016. terwijl de
bniiengewesten en het proefstation een nadeelijy saldo van
onderscheidenlijk f 137 254 en f 115 910 Raven, zoodat de
geheele dienst een voordeelig saldo van f 4 562 852 gaf. Deze
cijfers zijn voor 1919 — volgens vobrloopige opaaven —
onderscheidenlijk f 4 2 8 1 1 8 6 , f 3 8 8 8 1 4 . f 1 3 9 6 6 9 en
f 3 752 703. Het verminderde saldo voor Java en Madoera
in 1919 is hoofdzakelijk een gevolg van de normaliseerins;
van den kap, terwijl ds oorzaak van het hoogere nadeeligo
saldo der buitengewesten i^' toe te schrijven aan de stijgende
uitgaven voor het personeel en de exploratie.

JAVA EK MADOERA.

Bij Gouv. Bt. 23 Jan. 1920 n°. 83 (Bijbl. Ind. St. n'. 9364)
zijn opnieuw vastgesteld de voorschriften betreffend" do
wijzo, waarop grensiegclingen der djatihossclien en van de
daarbij behoorende of daaraan toe te voegen terreinen o-p
Java en Madoera worden tot stand gebracht.
De definitief ingerichte diatibo^schen behoorende tot de
lx>schcomplexen Getas (resn. Rembanjr en Madioen), Krondong (res. Kediri), Deling, Ngraho en Toeloeng (resn. Rembaii£r en Madioen) zijn af»e«cheiden van de boachdistrictfln
Zuid-Randoeblatoeng, Ngawi—Oost-Soerakarta, Noord-Kediri, Pndangan en Madioen en tot houtvesterijen samengevoegd (Ind. St. 1919 n°. 558 en 1920 nos. 83, 84. 85 en 115).

>.

Landbouwonderneming en gevestigd op gronden bij
overeenkomst verkregen van vorsten en hoofden van
in het genot van zelfbestuur gelaten landschappen,

BOSCHWEZEN.

Personeel. Op hel eind-e van 1919 waren bij het hoofdkantoor en de inspectie van het bosehwezen in dienst:
1 hoofdinspecteur, hoofd van den dienst, 1 inspeoteiu - -onderhoofd, 7 inspecteurs (0 voor Java efa Madoera en ] veer de
buitengewesten) en 4 houtvesters.
Het personeel van den gewestelijken dienst ATan het boschwezen was op dat tijdstip samengesteld als volgt: 72 houtvesters (03 voor Java en Madoera en 9 voor de buitengewesten), 13 adspiranl-houtvesters (11 voor Java en Madoera
en 2 voor de buitengewcsten), 1 vakkundige voor het ra"1baanhedrijf te Tjepoe, 1 brigadeohof van de djatiboe iehopneming in de buitengewesten, 3 adjunct-houtvesters (op
.lava en Madoera), 53 hoofdopzieners (46 op Java en Madoeui
en 7 in de buitengewesten), 219 opzieners ('211 op Java en
Madoera en 8 in de buitengewesten). S9 leierling-opzieners
«^Oop Java en Madoera en 13 in de buitengeweslen), 7 ehefopnemen bij de inrichting te Salatiga, 5 opnemers (op Java
en Madoera) en 3 onder-opnemers (2 op Java en Madoera
en 1 in de buitengewesten).
Het personeel van het proefstation van het boschweztej.
bestond eind 1919 uit: 1 directeur. 7 houtvesters, 2 adspiranthoutvesteis, 1 hoofdopziener. 4 opzieners. 2 leerling-opzieners,
ï technoloog en 1 assistent-technoloog.

§ 1.

d.
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Het boechdistrict Zuid-Bandoeblatoeng werd opgeheven eu de
omschrijving van de daarna gevormde boschdistrieten gewijzigd.
Bij Gouy. Bt. 12 Tan. 1920 n°. 42 (Ind. St. ft». 12) zijn
de bosehdistiieien Banjoemas en Bagelen samenge\\>, ad.
I n verband hiermede onderkin": de omschrijving van het
boschdistrict Kedoe—Djokjakarta wijziging.
De grensomschrijvincen van de bosohdi<trieten Midden*
Preanger, Krawang —Indramajoe,
Oost-Cheribon—Tegal,
Pekalongan—Kendal, Grobogan. Kedewnn, Weist-Toeban t n
Ngawi—Oost-Soerakarta werden bij Gouv. Bt. 27 April 1920
n°. 79 (Bijbl. Ind. St. n°. 9458) nader gewijzigd.
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uitgestrektheid en gesteldheid dor bosschen. De oppervlukte van het djatiboóohgebied bedroes eiude 191*3 726 57G
H.A., waarvan 477 247 H.A. behoorcnde tot de boschdistricten en 249 329 H . A . tot de houtvesterijen. Voor 1919 kunnen
die cijfers voorloopig gesteld worden op 735 000, 400 0Ü0
en 269 000.
Du in stand te houden wildhoutbossehen ') besloegen einde
1918 1276 618 H.A., terwijl v<br 1919 de uitgestrektheid
gestold kan worden op 1 384 000 H.A. Deze uitbreiding ie
hoofdzakelijk het gevolg van cene nieuwe wijziging in de
in stand te houden wildhoutbosschen in het boachdistrict
Besoeki.
De uitgestrektheid der niet in stand te houden wildhoutbosschen bedroeg einde 1918 865 613 H . A . etn einde 1919,
naar schattin;?, 762 0O0 II.A.
De weersgesteldheid van 19.19 kenmerkte ziich door een
lang aanhoudenden westmoeson in den aanvang van het
jaar. .gevolgd door een eveneens langdurigen en dioden oostmoeson.
Do culturen kwamen op i ij tl in den grond. De droge tijd
was gunstig voor hout afvoer. De branden werden beperkt
door ecne krachtig geleide brandbesehcuning.

GreiMreareltna; en afbakening der bosschen. De afbakening der djati-hosschen wordt geregeld onderhouden. Voor
afbakening der in stand te honden wildhoutbossehen werden
in 1919 ± 30 000 gremueekens geplaatst, waarvan ongeveer
70 % OT> heuvels.
De lengte der afgebakende grenzen bedroeg 2152 K.M.,
waarvan 1481 door grensteekens en 669 dooi natuurlijke
grenaen, we.Q-en e.cl.
OM het einde van 1919 waren + 807 000 H.A. van deïb
bosechen afgebakend, tegen 756 000 H.A. in 1918.

Verschillende andere werkzaamheden met de voorloop!.»?
inrichting der djatihossehen in verbain! staande. Mei de
opstelling en herziening dnr vcorloopige bedrijfsplannen
werd, voor zoover zulk** met hei beschikbare personeel mogelijk was, voortgedaan.
Voltooid werd de bouw van 3 houtvesteriwoning-en, 10
hoofdop*ieners- en opaienerawonjngen, 30 hoseh koter. 60
boschpolitie-woningen, 12 woningen voor inlandsche schrijvers
en 15 andere woningen
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Vergeleken met de opgave var "b»t vorige jaar valt ecne
vcimcerdering waar te nemen van slechts + 700 H.A., hoewel
de in 1919 binnen liet djati-bosehgebied aangelegde verjongingen ± 7000 H.A. besloegen. Dit is hoofdzakelijk een
gevolg daarvan dat bij de herziening van de bedrijfsplannen
voor de houtvesterijen Tempoeran en Tanggoeng er eene uit>gestrektheid van + 4500 H.A. cultuur van vóór 1900, in
verband met de gewijzigde inzichten omtrent de ten aanzien
dezer bosschen te volgen exploitatie-methode in eene andere
klasse werden overgebracht, en mitsdien niet meer tot do
eigenlijke culturen gerekend werden, terwijl bovendien
+ 1600 H.A. djati-culturen in de in stand te houden wildhoutbo.'wohen van het boschdistrict Bagelen, welke tot nu toe
verkeerdelijk tot de verjongingen binnen het djati-bosch gerokend werden, thans daarvan zijn afgevoerd.
Ongeveer 88 % van de djati-verjongingen van 1919 werd
aangelegd met tusschenplanting van meerjarige bodem»
verbeterende en andere gewassen, en wel + 30 % hoofd'zakelijk met kemlandingan, soms ook met marmojo, en
± 58 % met wildhout in combinatie met kemlandingan en/of
marmojo, dan wel met wildhout alleen.
De verjongingen ontwikkelden zich in hoofdzaak be\ 'ledigcmd.
De aanleg van nieuwe verjongingen had in bet algemeen
op gewone wijze plaats, terwijl slechts plaatselijk het uitblijven van regens dien aanleg vertraagde.
Yi'ildhonlverjoïigingoïi. I n 1918 werden in hel gebied der
in stand te houden wildhoutbosschen 3585 H.A. wildhourt»
verjongingen aangelegd, welke uitgestrektheid voor 1919 op
ongeveer 4630 H.A. is te stellen. Ook in dit jaar werden
met het oog op de voedselvoorziening uitgestrekte contraetsculturen aangelegd in het gebied der in stand te ht>uden
wüdhoutboaschen (ot. a. in het bosehdistrict
Bagelen
1000 H . A . ) .
De nieuwe verjongingen werden overigens hoofdzakelijk
tot stand gebracht in de Preanger-boschdistricten, in Westen Oost-Cheribon, Banjoemas, Noord-Kediri en ZuidKediri.
De uitgaven, aoowel voor aanleg als voer onderhoud, waren
in 1918 ï 52 845 (de kosten voor brandbescherming inbe^
grepen) en kunnen voor 1919 voorloopig op f 91 946 worden
teld. Hierbij dient opgemerkt, dat door gestadige uitbreiding der culturen in het wildhoutboschgebied en de op
verschillende plaatsen toegepaste meer intensieve brandbeseherming de uitgaven steeds greoter worden.
Het oppervlak der verjongingen binnen het wildhoutboschgebied bedroeg einde 1919 ± 30 000 H.A., terwijl bovendien
nog over eene aanzienlijke uitgestrektheid reboisaties voorkomen.

r?.iufi-Yor,io!)gii!g. De oppervlakte der in 1918 binnen bet
djati-boschgebied aangelegde verjongingen (aoowel vandjatia!. van wildhout) bedraagt 7P;62 II.A., terwijl bovendien
nog 270 H.A. djati-vóo! verjongingen werden tot stand gebracht. De vcorloopi?o cijfers vcor 1910 zijn als volgt: djativerjongingen G977 H.A'.. wildhoutverjongingen (liinnen het
djati-boschgebied) 83 H.A. en djati-Yóórverjonginffem 181
Kap der d.jatibosschen. I n 1918 was de houtval (djatiH.A., waarvan onderscheidenlijk 3SG6, 57 en 176 H.A. in \ hout zonder dunningshout) van den geregelden aankap
de I v . h d i r (rieten en 3111, 26.en 5 H . A . in de houtvesterijen.
± 214 300 M 3 . en 1226 915 S.M. (stapelmeter). Voor 1919
Do ko. ten vobr aanleg en ojulerhoud van nieuwe en oude kunnen d e » cijfers worden gesteld op + 184 000 M*. en
verjongingen binnen liet djati-bosebgebied bedroegen in 191.8
+ 957 000 S.M. Zij zijn als volgt verdeeld over de verschilf 515 392 (kosten voor brandbosciierming inbegrepen) en lende soorten van aankap: in eigen beheer + 136 000 M 3 . en
kunnen voor 1919 voorloopig op f 642 000 worden gesteld.
594 000 S.M., tegen 55 588 M». en 441593 S.H*. in 1918;
Ot> het einde van 1919 was dè nitgestrektheid der verjon- door tusechenkomst van aannemers + 48 0O0 M*. en
gingen binnen het djati-1-oschgebied (de daarbinnen aan- 363 000 S.M., tegen 58 588 M 3 . en 441593 S.M. in 1918.
gelegde wildhontverjonginf^en inbegrepen) als volgt verdeeld:
Do door ongeregelde exploitatie verkregen hoeveelheid bedroeg in 1919 + 2936 M 3 ., tegen 3507 M 3 . in 1918.
Verjongingen van vóór 1865
7 622 H.A.
Van het in eieren beheer gekapte djatihout was pnd'er20158
,,
M 1865—1880
scheidenlijk uit de boschdistricten en houtvesterijen afkom„ 1881-4900
53 022 ,.
stig: in 1918 41 140 M». en 312 838 S.M. en 114 572 M 3 . en
472484 S.M.: in 1919 + 31000 M 3 . en + 190000 S.3I.
„ 1901—1910
62960
,,
3
2
,, 1911 1919
61945 ,,
) en + 105 000 M . en ±' 404 0O0 S.M.
Zeoals uit hoven-taande blijkt is de vermindering van den
aankap zoowel 'on rekening' van dien door aannemers als van
Totaal
205 707 H.A.
dien in eigen beheer te stellen. De daling van den aankap
der particuliere maatsehapnijrn is gewoon; die van den
of + 23 % van bet goheele djati-lvoschgebied.
aankap in eieren beheer is veroorzaakt door tekort aan werk1) Ncpcns do aanwijzing der terreinen van do in stand te houden wildhoutvolk, tengevolge van de influenza-epidemie in 1918 en den
bosschen in de afdeelingen Banjoowangi (res. Besoeki), Tjiandjoer (res.
aanplant van voedingsgewassen.
Preanjcr-ReErentsohappen) en Krawang (re«. Batavia) zie men Gouv. Btn.
I n verband met den nog steeds heerschenden brandhout24 Rept. 1919 n°. 92 (Jav. Ct. n°. 78), 8 Jan. 1920 n°. 35 CJav. Ct. n°. 4) en
nood werd getracht de brandhoutaanlcap zoo hoog mogelijk
23 Jan. 1920 n°. 94 (Jav. Ct. n°. 9).
op te voeren.
2) Uitgezonderd de nog niet definitief aangelegde vóórverjongingen.
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Per H.A. djatibosok was in 1919 do opbrengst aan tinmierhout 0,25 M 3 . en aan brandhout 1,30 S.M. en wel 0,10 M*.
en 1,10 S.M. in de boschdistricten en 0,41 M*. en 1,04 S.M.
in do houtvesterijen.
I n 1919 liepen 5 perceelen af; 9 nieuwe aankappen kwamen
in werking, alle djati-boschpereeelen. E r werkten in het afgeloopen jaar 58 djati-boschperceelen, en wel 52 pachtschatperceeïen en 0 retributieperceelen, die aan pacht ± f 2 221 000
en aan retributie + f 175 000 opbrachten, tegen f 2 003 143
en f 405 308 in 1918; verder 4 wildhout-boschperceelen, die
f 23 748 aan pachtsom en f 2&50 aan retributie opbrachten.
In het boschdistrict Pasoeroean werden eenige verspreid
liggende, voor afschrijving bestemde djatiboschjes, op stam
verkocht.
Op het einde van 1919 was ± 1010 K.M. mono- en birailbaan voor houtafvoer aanwezig, tegen ongeveer 955 K.M.
op eind 1918. Nieuwe aanleg (d.w.z. meer aangelegd dan
opgebroken) vond voornamelijk plaats in de houtvesterijen
Koendoeran, Moenoeng, Bandjarredjo, Banglean, Bandjaran, Randoeblatoeng, West-Soelang, Zuid-Kradenan nu
Grobogan-Oendakan.
Het aantal K.M. monobaan vermindert geregeld. Zij behoeven veel onderhoud.
I n verband met de zeer hooge ijzerprijzen werd weinig
nieuw materiaal aangekocht.
Bij het railbaanbedrijf te Tjepoe waren op het eind van
het jaar in gebruik 9 locomotieven en 50 wagens van veisehilleude soort.
Vier nieuwe versnellingslocomotieven werden besteld.
In 1918 werd de centrale stapelplaats liandoeblatoeng c.a.
opgericht, omvattende de in de residentie Remhang, westelijk
van Tjepoe, aan de stoomtramlijn Goendih—Soerabaja gelegen stapelplaatsen. E r zijn thans 3 centrale stapelplaatsen.
Kap der wildhoutbosscheii. De opbrengst van wildliout
uit geregelden aankap was in 1918 18 764 M \ en 91968
S.M.; voor 1919 zijn do voorloopige cijfers hiervoor onderscheidenlijk ÏIOOO'M 3 . en 116 500 S.M. Bovendien werd in
1919 nog uit de ongeregelde aankappen (aankap op last en
krachtens vergunning) ± 9598 M*. en + 37 000 S.M. verkregen, tegen 7426 M 3 . en 31 717 S.M. in 1918. Gedurende
1919 valt eene belangrijke vermindering" van den gereg-elden
aankap ( ± 7000 M 3 .) te constateeren. Dit is vooruameliik
toe te schrijven aan den verminderden kap in eigen beheer in
de boschdistricten Midden-Preanger en Besoeki. Terwijl die
kap in genoemde boschdistricten in 1918 onderscheidenlijk bedroog 0328 M 3 . en 7721 M 3 .. zriin dez<i cijfers vüü* 191'9
2885 M J . en 2616 M 3 . In het boschdistrict Midden-Preanger
was deze vermindering een gevolg van bet gebrek aan werk'krachten, door de groote uitbreiding van den aanplant van
voedingsgewassen in de nabijheid der aankappen; in Besoeki
werd zij veroorzaakt door het stopzetten der leveranties aan
den dienst der pnstbestrijding. De aankap van hout voor de
gewone markt was in dit boschdistrict grooter dan in 191S.
Met het oog op de bestaande grooto houtbehoefte worden
maatregelen genomen, die eene verhco'ring van den aankap
van wildhout beoogen.
I n 1919 werkten in het wildhoutgebied 4 perceelen. waarvan 1 leegkapretributie en 3 leegkappachtschatpereeelen, die
aan pacht ± f 23 700 en aan retributie + f2800 opbrachten.
Dunniüg dor bossclien. De uitgestrektheid der verjongingen binnen het djati-boschgebied bedroeg op einde 1919
205 707 H.A., waarvan + 20 600 H.A. in dat jaar werden
gedund, tegen 14 738 H.A. in 1918. I n laatstgenoemd jaar
waren de inkomsten uit den verkoop van dunningshout
f 250 256 en de uitgraven voor dunninstswerksaamheden
f 160 136. een voordeelig verschil dus van f 90120 of f 6,07
per H.A. Voor 1919 kan men deze cijfers voorloopig stellen op
f ; 12 600. f 189 000 en f 223 0001 of f 10.80 per H.A. De
stijging van de opbrengst per H.A. is toe te schrijven aan
rle hoogere koutprijzen.
Verkoop en vervreemding van h o u t . In het verslagjaar
bleef rle «rroote vraag" naar djati-Hmmerhoiit. welke zich reeds
in de beide voorafgegane jaren 1917 en 1918 sterk had doen
«•eldcn. niet alleen aanhouden, doch vermeerderde de?e zeNs
zoodanig', dat de prijzen met elke maand opliepen. Ook op
Handelingen der Staten-Generaal.
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do openbare veilingen met vendumeester gingen de prijzen,
met uitzondering van de eerste twee maanden, waarin zij
gelijk bleven, voortdurend omhoog. Werden de gunningsprijzen in December 1918 niet slechts 19 % overschreden, in
Januari en Februari 1'919 bedroeg de overscflirijding" bij
ongeveer gelijke gunningsprijzen reeds 36 %. Daarna ging
het met sprongen omhoog, totdat in Octoher 1919 zelfs 93 %
boven de gunningsprijzen geboden werd. Hierin werd aanleiding gevonden om de prijzen te herzien, en werden deze
in November 1919 met 50 % verhoogd. Zelfs deza verhoogdo
gunningsprijzen werden echter in November en December
1919 met onderscheidenlijk 43 en 55 % overschreden, overeenkomende met 114 en 132 % boven de gunningsprijzen van
Januari 1919.
De particuliere houthandel volgde de markt met zijne
tarieven, welke herhaaldelijk verhoogd werden.
I n het eerste halfjaar werden op openbare verkoopingen
met vendumeester + 20500 M*. timmerhout aangeboden, in
het tweede ± 37 500 M 3 . De geheele omzet op die wijze bedroeg gedurende het verslagjaar ± 58 000 M 3 ., tegen
71500 M 3 . in 1918 of 13 500 M 3 . minder dan in 1919. De
oorzaak hiervan was gelegen in den achteruitgang van den
kap. Evenals in de beide voorafgegane jaren werden in 1919
aanbestedingen gehouden voor de stapelplaatsleveringen. E r
kwam op die wijze 31 400 M 3 . ter beschikking van den groothandel, tegen 30 600 M 3 . in het vorige jaar. De geldelijke
opbrengst hiervan bedroeg f 1 815 500. Voor deze leveringen
werd gemiddeld 42 % boven de gunningsprijzen ingeschreven. Vergelijkt men dit cijfer met het percentage, waarmede de gunningsprijzen op de openbare verkoopingen met
vendumeester in 1919 werden overschreden, zijnde gemiddeld 62 %, dan lijkt deze wijze van vervreemding niet zeen
voordeelig' voor het Gouvernement. Hierbij is echter in aanmerking te nemen, dat het gaat om belangrijke hoeveelheden,
tot zelfs 5000 M 3 ., terwijl de kavelingen op vendutie (uitgezonderd de groote kavelingen van 200—600 M 3 ., welke in
den regel dan ook naar verhouding minder opbrengen) slechts
zelden grooter dan 20 M 3 . zijn. Ook werden de aanbestedingen
in Maart 1919 gehouden, toen men nog alleen do uitkomsten
wist van Januari en Februari 1919, waarin de gunningsprijzen met 36 % werden overschreden. Ten slotte ma<? niet
uit het oog verloren worden, dat men zich bij inschrijving
op eene stapelplaatslevering bindt voor het geheele jaar, in
welk tijdsverloop de prijzen even goed kunnen dalen als
stijgen.
De prijzen van brandhout, op openbare veilingen met
vendumeester, bleven, behoudens enkele schommelingen, tot
Ootober van het verslagjaar ongeveer op dezelfde hoogte als
in 1918. Van November af begon de prijs te stijgen, zoodat in
December per S.M. f 5,25 en hooger betaald werd, hetgeen,
behalve aan den geringen aanvoer van steenkolen, voor ten
groot gedeelte 0 0 | c a a n inkoopen voor rekening van suikerfabrieken voor den maaltijd moet worden toegeschreven.
Do opbrengst van het op Java en Madoera door aankap
in eigen beheer verkregen djati- en wildhout (dus zonder
dunningshout en andere nevenproducten) bedroeg in 1918
voor het op openbare verkoopingen (met en zonder vendunieester) verkochte hout f 4 859 439 en voor het ondershands
verkochte hout f 664 673. De opbiengsten dezer beide vervreemdingswijzsn kunnen voor 1919 voorloopig aangenomen
worden on onderscheidenlijk f 5 310 000 en f 350 000.
In 1919 werden op de openbare verkoopingen met vendum;-ester 60 groote kaveling-en (van 200—600 M 3 . eik) oangeboden. meteen gezamenlijken inhoud van 22133 M 3 . Geen
der kavelingen werd opgehouden. De opbrengst van het op
deze wijze verkocht hout bedroeg1 f 1 463 099.
Aan spoor- en tramwegen werd in 1919 ± 378 000 S.M.
brandhout der 2de klasse geleverd. Voorts werd in 1919 aan
den dienst der staatsspoor- en tramwegen + 146 000 stuks
djatihouten dwarsliggers van 2 M. bij 22 x 12 c.M. verstrekt.
De uitvoer van djatihout naar plaatsen buiten Nederlandseh-Tndië bedroeg 9300 M 3 -. waarvan 15S4 M 3 . bezaagd
hout en 7716 M 3 . onbezaaerd (bekapt). D^ze cijfers bedroeo-en
in 1918 onderscheidenlijk 221 IC*, en 964 II*.
Het grootste gedeelte van het in 1919 uitgevoerd hout Er'nfr
naar Nederland, namelijk 5448 M 3 ., terwijl andere Euro"
pe^sche landen 2S15 IC*, opnamen.

1920—1921.
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Ofschoon de uitvoer nog lang niet het cijfer van 1913
bereikte, toen ruim 39 000 M3:. werden uitgevoerd, viel in
1919, vergeleken met het voorafgegane jaar, reeds eene groote
vermeerdering te constateeren.
De invoer van hout uit Sumatra en Borneo neemt voortdurend toe. Men kan veilig aannemen, dat deze invoer ten
opzichte van 1918 nagenoeg verdubbeld is. Behalve de reeds
in de buitengewesten werkende groote maatschappijen,
kwamen in den loop van het verslagjaar verschillende kleine
ondernemingen in werking, welke alle haar hout grootendeels naar Java verschepen.
Door verkool), verstrekking of kosteloozen afstand kwam
in 1919 ± 27 000 M \ on ± 108 500 S.M. djati-, wild- en
dunningshout rechtstreeks aan de inlandsche bevolking ten
goede, tot eene waarde van ongeveer f' 646 000.
Bij Gouv. Btn. 12 Dec. 1919 en 16 J a n . 1920 nos. 9 en 46
(Bijbl. Ind. St. nos. 9327 en 9359) is het ontwerp-contract
behoorende bij de voorwaarden voor den openbaren verkoop
bij inschrijving van hout, liggende of aangevoerd wordende
op do stapelplaatsen van houtvesterijen en van exploitatie in
eigen beheer in de boschdistricten. gewijzigd.
Bewaking en bescherming der bosschen. De politioneole
toestand ging in enkele houtvesterijen achteruit. In de bosch.
districten werd wederom vrij algemeen vermeerdering van
boschdelicten geconstateerd. Omtrent de invoering van veldpolitie koesteren enkele houtvesters groote verwachtingen. I n
sommige boschgebieden van Bembang zullen in overleg met
het binnenlandsch bestuur politiepatrouilles optreden, die
aldus de bosclipolitie in haar taak bijstaan. Ernstige ziekten
en plagen kwamen in 1919 niet voor. De brandbescherming
werd meer intensief gevoerd volgens algemeen gegeven regels,
die een voorloopig karakter dragen. De uitkomsten waren
zoor bevredigend. Ondanks den lang aanhoudenden oostmoeson verminderde het aantal boschbranden, hetgeen
hoofdzakelijk wordt toegeschreven aan de indienststelling van
brand wakers.
Ook in de gebergtebowchen kwamen in 1919 minder branden voor.
b.

Definitieve

bosch-inrichting.

Opneming en fcaarteering. Er werden 5796 K.M. meetli.jnen gemeten, waarvan 3161 K.M. aanvullende metingen.
Do nieuwe opneming vorderde; over 20 389 IT.A. Van het
djati-boschareaal, groot 735 000 H.A., zijn 632 524 H . A .
volledig opgemeten en gekaarteerd.
Bedrijfsplannen. De definitieve inrichting vorderde over
de houtvesterijen Getas, Ngraho, Deling, Krondong en
Toeloeng (te zamen 27198 H . A . ) .
I n het begin van 1920 zullen 55 houtvesterijen in werking
zijn, ter gezamenlijke uitgestrektheid van 292 038 H.A'. of
nagenoeg 40% van het djatiboschareaal.
De tienjaailijksche lierzieningen van de houtvesterijen
Tanggoong, Tempoeran. Wanne en Pajaman kwamen gereed.
Afgescheiden van vorengenoemde werkzaamheden werd een
TOOrlooaig bedrijfsplan samengesteld voor het boschdistrict
West-Cheribon—Soemedang en werd voortgewerkt aan de
grensregeling der wildhoutbosschen op den Goenoeng Moeria
en de reserve van den Pati ajam.
c.

Proefstation

voor liet

boschwezen.

De splitsing der werkzaamheden in 6 afdeelingen, reeds in
het vorig verslag (kol. 233) vermeld, bleef gehandhaafd.
Voor eene nieuwe nfdeeling statistiek, die in het lvegin van
1920 werd ingesteld, werden eenige voorbeieidingen getroffen.
De e f deel ing voor hout- en verder technologisch onderzoek
had aan een groot aantal verzoeken om voorlichting, in het
bijzonder omtrent identificatie en eigenschappen van versehillonde wildhoutsoorten. te voldoen. Aan verschillende belanghebhenden konden ook vergelijkingsmonsters van hout
worden toegezonden. Het on grootere schaal verstrekken van
authentieke standaardmonsters is hij de thans beschikbare
ruimte en uitrusting der afdeeling vooralsnog niet mogelijk.
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Bijzondere vermelding verdienen de volgende voor andere
diensten en particulieren verrichte onderzoeken; een onderzoek voor den marinevliegdienst naar bruikbare vervangors onder de Nederlandsch-Indische houtsoorten voor het bij
don vliegtuig-bouw gebruikte Europeesche en Amerikaansche
hout; een onderzoek naar de bruikbaarheid van verschillende
lijmsoorten voor de fabricatie van triplexplanken j een onder?oek n a a r d e bmikhaarheid voor inlands-ben woningbouw van
tri- en multiplexhout, caz. Voorbereidingen werden getrof f e»
om in samenwerking met den dienst der staatsspoorwegen
proeven te nemen omtrent senilisatie van hout volgens het
procédé Noden.
De verzamelingen breidden zich in het verslagjaar sterk
uit. Het gebrek aan ruimte voor de onderbrenging daarvan
wordt steeds nijpender. Ontvangen werden 360 authentieke
houtmonsters, grootendeels van voldoonde afmetingen voor
een volledig onderzoek. Bijzondere vermelding verdienen eene
wfu'devolle verzameling stamstukken, die door den botanist
voor de Java-flora in den Kangean-archipel werd bijeengebracht. zoomede de belangrijke zendingen van de houtvesters
der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, van Ngawi em
van Banjoemas.
Ten behoeve van de* verzamelingen van de landbouwhoogeschool te Wageningen werd in het boschdistrict MiddenPreanger eene serie boomen genummerd, ten einde hiervan
stamstukken met volledig herbariummateriaal te kunnen verzenden. I n het verslagjaar werden reeds van een 8-tal boomen
materiaal en voorts eenige kisten met geologische en agrogeologische objecten, verfbast en verschillende photo's verzonden.
Het onderzoek naar de niechanisch-technische eigenschappen van onze houtsoorten werd, voor zoover de beschikbare
tijd zulks toeliet, voortgezet, evenzoo de onderzoekingen naar
de methode van de methaangisting en naar het krimpen en
zwellen van verschillende houtsoorten. Laatstgenoemd onderzoek werd belangrijk uitgebreid.
Het houtidentificatic-onderzoek werd geregeld voortgezet.
Eene beschrijving met determinatietabel van 78 Preangerhoutsoorten werd voltooid en gedrukt; zij kon echter eerst in
Maart 1920 verschijnen. Eene verhandeling over de Nederlandsch-Indische ijzerhoutsoorten is in bewerking. Opgesteld
werd voorts een detenninatietabel voor de bepaling van de
botanische familie met behulp van de structuur van het
secundaire hout, voor zoover die met de loupe waarneembaar
is. Zij draagt nog een geheel voorloopig karakter en is nog
slechts voor eigen gebruik bestemd.
De voortgang der werkzaamheden bij de botanisch-houtteehnische exploratie der buitengewesten, die in het vorige
jaar door den houtvester in de residentie Palembang werden
ingeleid, werd ernstig belemmerd door voortdurende moeilijklieden met de verkrijging van personeel, zoowel voor de uitvoering der noodzakelijke werkzaamheden als voor toezicht.
Van de drie voor het onderzoek gereserveerde terreinen,
waarvan twee bii Bajoenglintjir en een in het Nircegebied.
moesten in het laatstgenoemde de werkzaambeden beperkt
worden tot bet bouwen van pondoks en den aanleg van eenigo
paden, I n Bajoenglintjir kon het werk met eenige onderbivkingen wegens gebrek aan personeel werden voortgezet.
De grensregeling der beide monstervlakten kwam gereed,
waarna de opnemingsbrigade voor de buitengewesten de
noodi^e metingen verrichtte.
Het aantal genummerde boomen werd van 170 op 435 gebracht, behoorende tot 135 soorten. E r werd van + 400
boomen herbarium-materiaal ingezameld, terwijl de vorzamelingen werden uitgebreid met 65 houtmonsters van genummerde en eenig herbarium-materiaal en houtmonsters van
ongenummerde boomen.
Do afdeeling voor wildhoutbedrijf en boscheconomie hield
zich evenals in het vorig verslagjaar in hoofdzaak bezig met
het loorstofrraagstuk, het indnstriehoutonderzoek en het
onderzoek naar de mogelijkheid en eventueel me?st aanbevelenswaardige wijze van uitkap in oorspronkelijk wildhontbosch, zooa.ls voorgeschreven voor het boschcomplex
Goenoeng Gedeh.
De proefaannlantingen van looistofleverende gewassen worden in het verslagjaar uitgebreid met 59 H.A., terwijl 33 H.A.
met verschillende industrie- en edelhoutsoorten werden he-
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plant. Al deze culturen zijn gelegen in de daarvoor aangewezen complexen in de boschdistricten Zuid-Kediri en
Krawang-lndramajoe en do houtvesterij Dander.
De proefnemingen en onderzoekingen in verband met hel
vraagstuk der djati-cultuur werden geregeld voortgezet. Hot
grootste deel der proefaanplantingen op de zeer arme gronden
in liet Semarangsche djati-boschgebied werd onder direct toezicht gesteld. I n dit gebied werden 32 proefperken met verschillende houtsoorten en tussohengewassen beplant. Voorts
werden elders 19 nieuwe perken aangelegd op goede gronden
voor do voortzetting van het onderzoek naar het meest gewenschte plantverband voor djatieulturen, van de menging
van den d.jati met verschillende wildhoutsoorten en van den
aanplant van exoten, terwijl op grond van de reeds o^ het
gebied van menging opgedane ervaringen een drietal aanplantingen van djati met andere houtsoorten in bedrij fsgrootte werden aangelegd.
Het zaadonderzoek werd uitgebreid, terwijl voor de verstrekking van zaden voor proefnemingen en beheersen Uuren
steeds de gevraagde bemiddeling werd verleend.
Aan de standaardverzameling van zaden en vruchten der
belangrijkste in het djati-boschgebied voorkomende wildhoutsoorten en om andere redenen van belang zijnde houtsoorten
kon, vooral na de inrichting van een tweetal complexen met
genummerde boomen, greote uitbreiding worden gegeven;
hierdoor werd ook de verkrijging van eene voldoende noeveelheid authentiek materiaal voor kiem- en kweekproeven en .Je
beschrijving van de kiemplanten beter verzekerd. Bij de
uitvoering der proefnemingen en de verstrekking van onderzoekingsmateriaal werd van de beheerders steeds volle medewerking ondervonden.
Ten behoeve van de verzamelingen van studiemateriaal voor
de landbomvhooge-jchcol werd e'jne partij zaadmonsiers en
kap-, sleep- en cultuurwerktuigen bijeengebracht en verzonden.
De afdèelins' voor het verplegings- en opbrengst-onderzoek
kon aan haar werkplan geregeld voort werken. In het verslagjaar hadden de eerste heropnemingen plaats van de in 1914
opgenomen perken, hetgeen zooveel mogelijk in de overeenkomstige maanden geschiedde. Deze heropneming werd uitgevoerd in 23 perken met 33 subperken in de boschdistricten
Pekalongan—Kendal, Oost-Cheribon—Tegal. West-Cberibon
—Soemedang, Krawang—Indramajoe en Banjoemas en de
houtvesterij Oost-Tegal. Behalve van een tweetal lichtingsperken, waarvan alleen diameters en hoogten gemeten werden, betroffen alle overige opnemingen volledige massabepalingen. Eene verwerking van de verkregen cijfers, waarvoor
in het verslagjaar nog geen tijd beschikbaar was, zal waarschijnlijk eenig inzicht verschaffen in den aanwas van djatiopstanden onder verschillende behandeling.
Nieuw opgenomen werden in het geheel 8 perken, waarvan
er in 1918 reeds een definitief, de overige voorloopig waren
uitgezet. Deze zijn gelegen in de boschdistricten Pekalongan—
Kendal, Krawang—Indramajoe en in de houtvesterij OostTegal. Het aantal aanwezige blijvende perken bedraagt thans
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10G, waarvan 3 in mahony-aanplantingen, terwijl verder 5
perken van niet-blijvenden aard zijn opgenomen. Schade van
eenig belang in do perken werd alleen door hevige starinwinden veroorzaakt; een perk leed hierdoor ernstig, in een
ander gingen eenige boomen verloren. Van alle nieuwe perken werden zooals gebruikelijk gi-ondmonsters verzameld, die
aan het agrogcologisch laboratorium van het algemeen proefstation voor den landbouw onderzocht worden. Tevens werd
een aanvang gemaakt met het bijeenbrengen van eien serie
gi'ondmonsters der perken voor eigen verzameling.
De kaarteering en oppervlakteberekening der nieuwe perken
geschiedde door de bosch-inrichting, die de stukken van 12
sub-perken afwerkte. Van een tweetal perken kwam de definitieve begrenzing eerst in 1920 gereed.
De massa-berekeningen werden geregeld bijgehouden.
Het onderzoek naar de djatiboschflora werd voortgezet.
Door inzameling van het personeel der aideeling op de dienste
reizen, zoomede van andere af deelingen en van eenige houtvesters werd eene belangrijke verzameling bijeengebracht,
die ondergebracht werd in eene standaardcolleetie, terwijl
tevens werd gewerkt aan eene verzameling domonstiUtLemateriaal voor do landbouwhoogeschool te Wageningen, waarvan c-n gedeelte met verschillende photo's kon worden verzonden.
De afdceling boschbeschemiing hield zich voornamelijk
bezig met de studie en het uitbrengen van adviezen over de
door d:j bosch beheerders en eigen personeel gerapporteerde
beschadigingen van boschculturen tengevolge van droogte,
ongunstigen bodemtoestand, wind, bliksem, plantaardige
parasieten en schadelijke insecten, terwijl in zake de le.eherming tegen brand en veeweide verder onenteerend werk werd
verricht.
Behalve voor de reeds vernielde verzamelingen van studiemateriaal voor de landbouwhoogeschool te Wagon ing en werd
ook op verzoek van andere instellingen voor de bijeenhrenging
van studiemateriaal en demonstratie-objecten zooveel mogelijk medewerking verleend.
Het proefstation mocht in het verslagjaar weder de zesr
gewaardeerde medewerking en waar noodig voorlichting
ontvangen van verschillende andere Buitenzorgsche instituten als 's lands plantentuin, het agrogeologisch lahoratcrium van het algemeen proefstation voor den landbouw,
aan welke instelling ook dit jaar een tijdelijke landbouwscheikundige (later benoemd tot assistent-technoloog) voor
het onderzoek der boschgronden werkzaam bleef, de afdeeling nijverheid, het instituut voor plantenziekten en cultures, het herbarium en museum voor systematische botanie
en het museum voor economische botanie.
De verbetering der postverbindingen maakte het verkeer
met de bosohwetenschappelijke instellingen in het buitenland wederom mogelijk.
De inventaris werd in goeden staat gehouden en met het
noodzakelijke uitgebreid. De voorziening van het laboratorium met de noodige utensiliën en chemicaliën leverde in
het verslagjaar nog steeds moeielijkheden op.

BUITENGEWESTEN.

Op verschillende punten van de buitengewesten zijn houtvesters geplaatst, die het onderzoek verrichten naar de ligging,
de algemeone samenstelling en de globale houtmassa's dier
bosschen, de administratieve, rechts- en politieke verhoudin^on, waaronder deze verkehren om daaruit hunne econoraische beteekenis vast te stellen voor hunne onmiddellijke
omgeving en voor de omringende landen. I n voortdurende
samenwerking met het bestuur, waarbij de belangen van den
kleinen en greoten landbouw tot hun recht komen, worden de
hydrologische reserves afgescheiden en daarbij de houtreserves op meer voorloopige wijze aangegeven.

De bij de bevolking en anderen verspreide kennis omtrent
de samenstellende deelen der bosschen, voornamelijk der verschillende hoiitsoorten, basten, enz., evenals dë kennis
omtrent de verjongingswijze, wordt vastgelegd en door onderzoekingen uitgebreid.
Deze onderzoekingen berusten voor een gedeelte bij het
boschproef station.
Het algemoene onderzoek, in 1912 ongezet en letkct vastgehouden, wordt in vele gevallen dadelijk gevolgd door intensievere onderzoekingen van bepaalde bosch gedeelten, noodig
voor de regeling en bevordering van particuliere en hevob
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kings-cxploitaties, voorziening in de houtbehoeften van
industrieele en andere doeleinden (Ombilin, Billiton, dwarsliggursonderzoek, Malili), en niet de bedoeling om bijzonder
waardevolle bosschen (djati-, bakau-, ijzerhoutbosschen) reeds
dadelijk in beheer te kunnen nemen. De opinetingsbrigade,
uitgebreid tot vier secties, werd aan dit bijzondere onderzoek
moer dienstig gemaakt.
Waar noodzakelijk en mei het beschikbare personeel mogelijk, wordt van de algemeene taak van onderzoek en advies
zelfs zoover afgeweken, dat exploitatie, zij het als voorlcopign
maatregel, in eigen beheer wordt genomen (Ombilin, eiland
Mcena).
Het gewestelijk en plaatselijk bestuur en het Departement
van Landbouw, Nijverheid en Handel kregen boschbouwkundig advies bij de oplossing van de vraagstukken van algemeen belang.
Voor een zeer groot gedeelte van Sumatra. zijn de hydTOlogische en houtrejerves ontworpen (van belang voor
erfpachtsadviezen) en gedeeltelijk reeds op het terrein vastgelegd .In de gewesten Atjeh en onderhoorigheden, de Oostkust van Sumatra (met name het cultuurgebied), Tapanoeli,
Sumatra's Westkust, Palembang, Billiton en Lampongscbe
districten zijn (in ronde cijfers) ontworpen onderscheidenlijk
2 300 000 Ü.A.. 660 000 ' H . A . (houtreserves inbegrepen),
970 000 H.A., 650 000 H.A., 490 000 H.A., nihil en 147 000
H.A. hydrologische reserves, benevens 300 000 H . A . . nihil,
15OO0O'H.A.,'43O000 H.A.. 3 000 000 H.A.. 67 000 H . A . en
930 000 H.A. houtreserves. Met het voortschrijden van den
landbouw zullen de houtreserves echter belangrijk in oppervlakte afnemen.
Bij de houtvesters heeft zich een overzicht gevormd van do
algemeene samenstelling der bosschen en hunne waarde voor
exploitatie voor verschillende doeleinden, terwijl zoowel bij
hen als bij het proefstation gegevens zijn verkregen omtrent
de afzonderlijk? houtsoorten.
De mogelijkheid der exploitatie van gemengde bosschen
wordt steeds minder twijfelachtig. Behalve door de aanwijzingen, die de reeds lang bestaande zachthoutcxploitaties in
B-cngkalis, welke zoo goed als algeheole leegkap voeren, en de
.^ich ontwikkelende triplex-fabricatie, die eveneens een zeer
groot deel der soorten kan gebruiken, geven, wordt door de
toeneming van kennis der houtsoorten en haar gebruik steeds
duidelijker, dat ook de bosschen. waar zachte en harde houtpoorten naast elkaar voorkomen, met voordeel geëxploiteerd
kunnen worden. De groote'stijging der houtprijzen heeft in
deze een zeer gunstigen invloed.
De gegevens op cultuurgebied zijn nog weinige; proeven
met zuivere cultures werden in verband met de beschikking
door de bevolking over groote terreinen, als praematuur voor
een groot gedeelte opgegeven. Binnenkort zullen z.g. rer 1 '
beteringsaankappen worden opgezet.
Tot einde 1919 haddon zich zes dienstkringen gevormd,
waarvan vier op Sumatra, een omvattende de Zuider- en
Oostefafdeeling van Borneo en een het eiland Celebes, terwijl
het overig deel der buitengewesten nog niet is bezat.
De dienstkringen worden zeer groot genomen en vallen
niet altijd samen met gewestelijke grenzen, wijl meer naar
de vorming van economische eenheden wordt gestreefd. De
groote kringen hebben het voordeel, dat de houtvester een
overzicht verkrijgt over een groot gedeelte en daardoor spoedig
naar voren kan brongen wat het meest belangrijk is. I n verband met de geringe krachten beteekent dit ecnei zuinige
wijze van werken.
De algoheele bezetting van den archipel schrijdt zeer langzaam voort. Ze geschiedt geleidelijk en is nog steeds gebonden
aan bet vrijkomen van houtvesters op Java, aan wier aantal
door de hervorming eene rationeele grens is gesteld.
De toepassing van maatregelen van algemeen karakter
brengt in de streken met zeer verschillende ontwikkeling en
bestuursinrichting, sterke decentralisatie op de houtvesters
en nauwe samenwerking met het bestuur mede.
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Zoo kwam in Sumatra's Westkust en de Oostkust van
Sumatra do afscheiding van do hydrologische reserves op den
voorgrond, terwijl in streken, waar de ontwikkeling van den
landbouw, zooals bijv. in de Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo, nog niet zoover is voortgeschreden, de regeling der
exploitatie en de kennis der houtsoorten als het eerste noodige

geroeid werd.

De groote afstanden tot de centrale leiding, die het geheel
weinig overzichtelijk maken, brengen het initiatief voor en
de uitvoering van allerlei technische maatregelen van zalf
naar de kringen.
De voorwaarden bij de uitgifte van belangrijke concessies
worden in d e n l a a t s t e n tijd mede door de centrale leiding
beoordeeld.
I n het verslagjaar werd de hand gehouden aan de z.g. beschenuingsordonnantiën in Palembang, Billiton, Singkel en
de Lampongscbe districten en aan de zelfbestuursregelingen
in de Oostkust van Sumatra; voortgezet werd de verzameling
van gegevens voor het maken van een bedrijfsplan voor een
djati-complex op Moena.
Het onderzoek naar de ijzerhoutbosschen in Djambi en de
rasak- en kamferbosschen op Mosrsala werd verwerkt in voorstellen, strekkende in de eerste plaats om te voorzien in de
| behoefte aan dwarsliggers. Een nieuw onderzoek met hetzelfde
| doel werd op Poeloe Laoet ingesteld.
I n Celebes werd eene nieuwe landschapsexploitatie opgezet
en de voor wildhout bestaande in het landschap Boeton uitgobreid. De exploitatie van djati in het laatstgenoemde Jandschap werd ingevolge regeeringsbeslissing afgestaan aan eene
particuliere maatschappij.
Bij Ord. van 29 Juli 1919 (Ind. St. n°. 458) word art. 8 van
j het panglong-reglement (Ind. St. 1909 n°. 448) in dier voege
: aangevuld, dat de vergunning tot het oprichten en exploiI teeren van een panglong mede kan worden ingetrokken inge: val de geregelde aanvoer van voedingsmiddelen voor het personoel naar het oordeel van het hoofd van gewestelijk bestuur
niet verzekerd is.
Het onderzoek gepaard met proef aankap in ean boschi complex voor de duurzame voorziening van de houtbehoefte
I van Ombilin-mijnen werd beëindigd en leidde tot voorstellen
j in het begin van 1920.
De vastlegging van hydrologische reserves ging regelmatig
voort.
Voor het eerst werden uit andere bron dan de gewestelijke
douane-statistieken, waarvan de onbetrouwheid gebleken was
en welker uitkomsten daarom niet worden medegedeeld. vermoedelijk vrij juiste cijfers verkregen voor den invoer van
hout van de buitengewesten op Java. I n gezaagden en vier! kanten vorm kwam in het verslagjaar vermoedeliik tusschen
120 000 M 3 . en 130 000 M 3 . Java binnen, terwijl eene nog
grootere hoeveelheid naar de omringende landen uitgevoerd
werd. De prijzen gingen evenals die op Java sterk omhoog.
De prijs der bosehproducten steeg eveneens belangrijk,
waardoor de uitvoer, niettegenstaande de gebrekkige voorziening van scheepsruimte, toenam.
B i j G o u v . Bt. 23 J u n i 1920 n°. 44 is de resident van
Ternate en onderhoorigheden gemachtigd om met de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap ,,Obi Gom Compagnie" eene overeenkomst aan te gaan betreffende het
inzamelen van bosehproducten op het geheele eiland GrootObi en op het geheele eiland Obi-Bisa der afdeeling Batjan.
Nopens de aanwijzing der terreinen van de in stand te houden wildhoutbosschen in de afdeelingen Padang, Loeboeksikaping, Tanahdatar, Batipoeh en Pariaman, Padang en Ommelanden, Solok, Painan, Agam en L Eoto (res. Sumatra's
Westkust), Padang Sidimpoean (res. Tapanoeli) en Lebong
(res. Benkoelen) zie men Gouv. Btn. 11 Sept. 1919 n°. 38
(Jav. Ct. n°. 75). 30 Sept. 1919 n". 47 (Tav. Ct. n». 80).
28 Oet, 1919 n°. 2 (Jav. Ct. n°. 87), -5 J a n . 1920 nos. 3—7
(Jav. Ct. n°. 4) en 15 April 1920 n°. 29 (Jav. Ct. n°. 34).
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III.

BURGERLIJKE VEEARTSENIJKUNDIGE DIENST EN

VEETEELT.

A. BURGERLIJKE VEEARTSENIJKUNDIGE DIENST.
( >p einde 1819 bestond liet personeel van den burgerlijken
veeartsenijkundigcn dienst uit 1 inspecteur, hoofd van den
dienst, 4 adjunct-inspecteurs, 41 gouvernement* veeartsen.
22 adjunet-gouvernements veeartsen, 4 inlandsclie veeartsen,
242 veo-inantri's, 30 schrijvers bij de gouvernements veeartsen, 1 opziener in vasten dienst, 4 tijdelijke opzieners en
1 onderwijzer in hoefsmeden.
Op den voet van K. B. 25 Juni 1914 n°. 60 (Ind. St. n*.
69T i waren begin 1919 aan de veeartsenijkundige hooge-chool
te Utrecht in opleiding tot veearts bij den burgerlijken yeeai i ouijkundigeii dienst in Indië 10 candidaten, van wie 3
van hunne verbintenis werden ontheven, terwijl 4 nieuwe
candidaten werden aangenomen, zoodat einde 1919 11 candidaten in opleiding waren.
Bij Gouv. Bt. 7 Nov. 1919 n°. 25 (Ind. St, n°. 747) is de
staat der bezoldigingen van het personeel bij den burgerlijken veeaitsenijkundigen dienst in Nederlandsoh-Indië
nader gewijzigd.
Dooreen vrij normalen drogen tijd was de voedingstoestand
van den veestapel in de meeste streken, vooral op Sumatra,
gunstig, terwijl in enkele streken langs de noordkust van
Java, door gebrek aan voedsel en water, de toestand tijdelijk
minder goed was. Tengevolge van gebrek aan drinkwater
kwamen hier en daar (Zuid-Celebes, JYoord-Soemba, Koepa ng en Sawoe) sterfgevallen voor.
Door het verbod van het gebruik van maïs en rijst werd in
vele melkerijen en wagenverhuurderijen op Java vee] schade
geleden door mindere melkophrcngst van liet melkvee en geringere gebruikswaarde der paarden.
Door de Kloct-uitbarsting in Mei 1919 heeft de veestapel
van de districten Srongat, Blitar en Qandoeaari (afd. Blitar,
re*. Kediri) veel geleden; verongelukt zijn 2300 stuks groot
en klein vee.
Anthra.v kwam voornamelijk bij buffels en in hoofdzaak
' n oen regentijd voor. liet moest in het district Soebaiig (afd.
Krawang, ros. Batavia). In de buitengewesten kwam de
ziekte vooral voor in de onderafdeelingen Soembawa en Taliwang en den ambtskring Raba (Timor en onderhoorigheden).
Septicliacmia epizoötira werd geconstateerd in Serang (res.
Bantam) en in de ambtekringen Watampone. Makasser, Raba
en Waingapoe, zoomede op Floret, Roti en Timor. De slechte
hygiënische omstandigheden, waaronder de dieren in die
streken leven, zijn oorzaak van de uitbreiding der ziekte.
Mond- en klauwzeer (aphthae epizoötica) werd vrijwel over
geheel Java en Madoera waargenomen; de ziekte verliep
meestal goedaardig'. In de boitengewesten kwamen de meeste
gevallen voor in den ambtskring Medan en te Kaban Djahe
(Oostkust van Sumatra), van waar waarschijnlijk de Alaslanden en Takengon (Atjeh) be-met werden. I n den ambtskring Telokbetong (Lampongsche districten) deden zich vele
ernstige gevallen van die ziekte voor. Onder de 7000 paarden
van de wagenverhuurderijen ter hoofdplaats Soerabaja wer-

den 577 gevallen van kwaden droes (malleus) geconstateerd,
oi' 8%, terwijl de ziekte ook optrad in Bondowoso, Soerakarta,
Bindoeng, Poerwokerto, Weltevreden en Modjokerto. In de
afdeelingen Gorontalo (Menado) en Boni (Celebes) heeft de
bestrijding te kampen met het bezwaar dat nog zeer veel
paarden in half verwilderden toestand losloopen. I n den
ambtskring Mataram (afd. Lombok) is i n ' t laatst van 1919 de
bestrijding van malleus stelselmatig ter hand genomen, waarbij 143 gevallen ontdekt werden. I n 1919 werden te Soerabaja
228 paarden • aangetast door saccharomycose; de ziekte werd
eveneens, doch in veel geringer aantal, geconstateerd in Pekalongan, Modjokerto, Weltevreden, Buitenzorg, Lahat (res.
Palembang), Makasser en Watampone (gouv. Celebes en onderhoorigheden). I n de residentie Madoera had het vee te lijden van scabies. Het aantal geconstateerde gevallen van surra
was veel minder dan in 1918; in West-Java trad de ziekte
op onder buffels en paarden, in Midden, en Oost-Java onder
runderen en paarden, voornamelijk in de ambtsklingen
Serang, Buitenzorg en Pekalongan. I n de buitengewesten
werd surra voornamelijk geconstateerd ter Sumatra's Westkust, in Atjeh, de Oostkust van Sumatra, Tapanoeli en Bima.
Door afzondering der zieke dieren en donker maken van stallen kreeg men bet beste resultaat. Bij zwaar werk, slechte
voeding of andeie ziekten komen tengevolge van piroplasmoié meermalen sterfgevallen voor. Tuberculose werd op
verschillende plaatsen aangetroffen bij Australisch en Hollandsch melkvee, zeer zelden bij inheemsch vee. Van de 700
melkrunderen te Soerabaja bleken er 66 tuberculeus te zijn.
Met de verbetering der stallen voor het melkvee aldaar wordt
voortgegaan. Rabies werd op Java en Madoera bij 27 honden,
in de buitengewesten bij 61 honden en 2 runderen geconstateerd. ï n den ambtskring Medan werden 121 gevallen van lymphanyilis
infectuosa bij runderen gerapporteerd. I n Soerakarta werden 491 runderen en 36 buffels
en ia DjokJakarta 142 runderen en 4 buffels aangetast door
boutvuur (gangraena emphysematosa): de ziekte werd door
inenting bestreden.
De handleidingen voor de kennis der kenteekenen van
rundpest, veetyphus en miltvuur (Bijbl. Ind. St. nos. 2464
en 2905) zijn bij Gouv. Bt. 12 Febr. 1920 n°. 50 (Bijbl. Ind.
St. n°. 9404) ingetrokken.
Op 8 plaatsen zijn gemeente-veeartsen belast met de keuring van vee en vleesch ; op de overige plaatsen geschiedt dit
meestal door daarvoor ongeschikt personeel, zoodat afkeuren
van vee of vleesch dan ook zelden voorkomt. De melkerijen
van Europeanen zijn op vele plaatsen vrij goed uit even
hygiënisch oogpunt, enkele zeer goed, die van Chineezen en
inlanders veel minder. De paardenstallen van de wagen- en
grobakverhuurderijen zijn over 't algemeen zeer onhygiënisch
en onvoldoende ingericht voor wering en bestrijding van besmettelijke ziekten. H e t aanbrengen van verbeteringen gaat
zeer langzaam.

B. VEETEELT.
I n 1919 waren in de afdeeling Krawang (res. Batavia) 4
gouvernements Sandelhout-dekhengsten geplaatst, waarvan
met enkele goede resultaten verkregen werden. I n de ambtskringen Bandoeng en Tasikmalaja (res. Preanger-Regentscliappen) waren begin 1919 70 en einde van dat jaar 61 dekhengsten van gouvernementswege beschikbaar gesteld. Het
gehalte der dekhengsten liet over 't algemeen nogal te
wensChen over. E r bestaat steeds een groote vraag naar
grootere ponyhengsten van 1,35 a 1,45 M. schofthoogte, omHandelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

1920—1921.

dat de afstammelingen hiervan veel meer geld opbrengen.
In de buitengewcsten is de paardenfokkerij van veel meer
heteekenis dan op Java. I n den ambtskring Fort de Koek
werden verschillende maatregelen genomen tot verbetering
van den paardenstapel (stationneeren van gouvernements
dekhengsten, castreeren van minderwaardige hengsten, de
wedrennen, e n z . ) ; in 28 hengstenstations waren 74 dekhengsten geplaatst. I n de ambtskriugen P a d a n g (Sumatra's Westkust), Balige (Tapanoeli) en Kaban Djahe
5.

Xed -ïndië.
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waren onderscheidenlijk 25 Sandelhout", 40 Batak. en
32 Batak-dekhengsten aanwezig. I n den ambtskring Soembawa wordt op eene gunstige wijze ingewerkt op de paardenfokkerij door de wedloop-sociëteit Wilhelmina, die rennen en
premiekeuringen uitschrijft voor dekhengsten. U i t Soembawa werden in 1919 2121, uit Bima 3380 er. uit Waingapoe
3115 hengsten uitgevoerd.
In de afdeeling Krawang (res. Batavia) werden 4 Ongole
Soemba-stieren geplaatst ter verbetering van den veestapel der bevolking, terwijl in de afdeelingen Soemedang en Tasikmalaja (res. Preanger-Regentschappen) werd
voortgegaan met kruising met Ongole Soemba-stieren. Het
Gouvernement heeft een contract met de boerderij Generaal
de Wet te Tjisaroea voor de levering van zwartbont Hollandsche stieren op den tweejarigen leeftijd, welke dieren
worden verkocht aan melkerijen en voor een deel aan de
inlandsehe bevolking in de residentie Pasoeroean. OTJ_ de
landsfokkerij te Bandar (res. Pekalongan) werd voortgegaan
met liet fokken van raszuivere Ongole-koeien en stieren; in
1920 zullen de eerste stieien geleverd kunnen worden. I n
het verslagjaar zijn op die fokkerij nog 35 jonge Ongolestieren van Soemba in depot gesteld, om ze later in de desa
te verkoopen voor springstier. In Batang (res. Pekalongan) wordt veel met Ongole-stieren gekruist en met goed
resultaat. In Semarang werden een 40-tal Ongole-Madrasstieren voor de fokkerij ingevoerd. I n Rembang waren
einde 1919 aanwezig 193 raszuivere Ongole-stieren en 192
jaszuivere Ongole-koeien; een groot aantal afstammelingen
is hiervan reeds gefokt. I n het district Nj?ara (afd. Bjombang. res. Soera ba ja) waren einde 1919 88 raszuivere
Ongole-stieren, 7 halfbloed Ongole-stieren en 1 Balineesche stier voor de fokkerij in gebruik, alle eigendom van
het veefonds Seloredjo, dat de stieren kosteloos in bruikleen
geeft aan de bevolking. I n Morljokerto waren aanwezig 349
stieren (154 van gemengd ras en 195 zuivere Ongole-). Een
groot aantal Ongole-koeien en -stieren uit Madras zijn !n
Keboemen ingevoerd en aan de bevolking verkocht. I n Fort
de Koek werden 50 Kankrej- en Guyrat-stieren en 20 koeien
ingevoerd voor de bevolking. Wegens gebrek aan Guyratstieren en -koeien, zal in de landsfokkerij te Padang Mangatas gefokt worden met Hissar-vee, waarvoor in het eerste
jaar 300, liet tweede jaar 200 en het derde jaar 200 koeien,
telkens met de noodige stieren, uit de Hissar-streek zullen
worden ingevoerd. In de Karo-landen wordt getracht geleidelijk uitsluitend Hissar-stieren te plaatsen. He voornaamste
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runderfokstreek in Padang Sidimpoean is de Padanglawas; aanwezig waren einde 1919 46 koeien, 17 stieren en
8 koe-kalveren. Op de kolonisatie-terreinen in de Lampougsohe districten wordt veel werk van den veestapel gemaakt;
einde 1919 waren er 22 dekstieren, 738 koeien, 156 ossen,
664 koekalveren en 161 stierkalveren, t e zamen 1721 stuks
vee. Boor systematische kruising met Guyrat-stieren zal hier
weldra een zeer goede veestapel verkregen worden. I n de
Minahasa werden in 1918 en 1919 te zamen 48 OngoleMadras-stieren geplaatst. Op Bali en Lombok wordt gefokt
roet 4011 goedgekeurde dekstieren. Op Soembawa waren
einde 1919 4 Ongole-Soemba-stieren. 50 koeien, 50 kalveren
en 9 ossen; alle dieren zien er goed uit. Op het eiland Soemba
telde de veestapel aan raszuiver Ongole-vee 99 stieren, 1115
koeien en 1207 kalveren: het gehalte van het vee is bevre(iigeml. E r werden op dat eiland 167 stieren aangekocht,
terwijl er 254 naar andere streken werden verzonden voor
fokdoeleinden.
Hoor selectie en castratie der minderwaardige stieren
wordt verbetering in den karlxmwenstapel gebracht. He be•volking zelf tracht meermalen de beste stieren te castreeren
om goede ossen te krijgen en verkoopt een groot aantal van
haar goede koeien voor de slacht.
He goitenfokkerij wordt in geheel Indië gedreven, doch
vooral in de residontiën Cheribón en Pekalongan en verdi r
voornamelijk langs de noordkust van Java. He vraag naar
goede Bengaalsche hokken is zeer groot, doch er kan niet aan
voldaan worden.
Voor aanmoediging van de veeteelt in de residentie Madoera gedurende 1920 is een bedrag van f 1 0 4 000 beschikhaar gesteld (Gouv. Bt. 1 Maart 1920 n°. 56).
Bij Gouv. Bt, 15 Mei 1920 n°. 7 ((Ind. St. n°. 372) zijn
maatregelen genomen betreffende de paardenteelt op het
eiland Soemba.
He sterkte van den veestapel op 't einde van 1919 blijkt
uit het volgende overzicht:
Paarden. Runderen.

Varkens.

Geiten.

Schapm.

3 099103

2128 483

06 008

2 207 791

788700

808857

657 776

9792=4

115707

327 344

880008

. . . 1 001767

4 K 6 -84

3107767

1S1888

2695186

1 358 702

. . ' 296410

Java en Kfedowt

Buitengewesten . . .
Totalen

Buffels.

;

-

VISSCHERIJEN.

Bij Ord. van 26 Mei 1920 (End. St. n". 396) zijn bepalingen vastgesteld ter bescherming van den vischstand.
Zoetwaiervischteelt wordt met succes gedreven in de gewesten Preanger-Regentschappen, Banjoemas en Pasoeroean.
In Kediri heeft de Eloet-uitbarsting eene onherstelbare
schade aan de bevolkingsvischcultuur toegebracht. Be vischvangst in het merengebied van Palembang en de Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo leverde gunstige uitkomsten op.
Van Samarinda, het l>elangrijkste middelpunt van de vi->
scherij in laatstgenoemde residentie, werden 3 millioen K.G.
gedroogde visch benevens andere visscherijvoortbrengselen
en van Bandjermasin 1,3 millioen K.G. gedroogde visch uitgevoerd. In Palembang werd het recht van visschen in de
meren wederom verpacht ten bate van de landschapskassen.
Visohteelt in aan de kust gelegen zoutwatarvijvers komt
uitsluitend op Java en Madoera voor; het gezamenlijk vijverareaal wordt op ruim. SOOOO bouvrs geraamd.
Be uitkomsten van de zeevischvangst waren in het verslagjaar gunstig. Ruim 10 millioen K.G. visch werd in de bestaande vischinzoutingsetablissementen ter verduurzaming
aangebracht. Van Banan Si Api Api (Oostkust van Sumatra)

werd in het verslagjaar uitgevoerd 27,7 millioen K.G. gedroogde visch. 1,2 millioen K.G. gedroogde xrarnalen en
10,2 millioen K.G. trasi. Het pachtcontract werd tot 1 April
1920 verlengd, onder handhaving van een maximumprijs voor
het vischzout van f 3 per pikol, de kosten vat}, verpakkingsmaieiiaal niet inbegrepen. Hoor de visscherij bank aldaar werd
een bedrag van f 288 000 uitg-leend, in hoofdzaak aan de
plaatselijke visscherij-industrie en den vischhandel.
Hoor de visschorsvereenigingen in de residentie Pekalou<.an werd in het verslagjaar aan bedrijiskrediet uitgeleend
ren hedrau van f 82 000: het zuiver vermogen o-roeide aan tot
f' 78000. Op de veilingon, die door bedoelde veireniginr^m
werden <jt.;;xploiteerd, werd voor eene waarde van f 900000
aan visch verkocht.
He parelVisscherij in de wateren der Aroe-eilanden werd
door de firma Schniidt en Jeandel te Makasser uitgeoefend
nut 27 loggers. Boze maatschappij voerde van Bobo parelschelpen uit ter waarde van f 318 000. Bovendien werd van
deze plaats uitgevoerd voor eene waarde van f 'M7 000 i an
schelpen, door plaatselijke handelaren van Aroenoesche ris»
schers opgekocht.
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V. WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN, B E H O O R E N D E ONDER HET
DEPARTEMENT VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL, WETEN»
SCHAPPELIJKE REIZEN EN LANDBOUWONDERWIJS.
§ 1. WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN.
Gedurende het jaar 1918 werden (behalve de reeds in E . V.
1919. kei. 241. vermeld© publicaties) door of met medewerking van het Departement van Landbouw, Nijverheid en
Handel nog uitgegeven: «. één nummer van het „Bulletin du
jardin botanique de Buitenzorg"; b. twee nummers van de
„Annales du jardin botanique de Buitenzorg"; c. vier nuinmera van de „Mededeelingen uit den c u l l u u r t u i n " ; d. vier
nummers van de „Mededeelingen van het proefstation voor
t h e e " ; e. Br. S. H . Hoorders en Th. Valeton, AÜas den1
Bauroarten von Java, 16te Lieferung, 4er Band; ƒ. Dr. N. de
Rooy, The Reptiles of the Indo-Australian Arehipelago, I I .
In 1919 zijn uitgegeven: a. drie nummers ^dln het „Bulletin
du jardin botanique de Buitenzorg':; /;. vier nummers van
de „Mededeelingen van het laboratorium voor plantenziekten
en cultures"; c. vijf nummers van de ,,Mededeelingen van
het proefstation voor t h e e " ; d. twee nummers van de ..Veeartsenij kundige mededeelingen van het Departement van
Jjandbouw, Nijverheid en Handel" ; e. drie nummers van
de „Mededeelingen van het algemeen proefstation voor den
landbouw" ; / . twee nummers van de ..Mededeelingen van
den landbouwvoorlichtiugsdienst" ; g. één nummer van de
,,Mededeelingen van het kinaproefstation"; /(. drie nummers
van „Treubia, Becueil de travaux zoulogiques, iiydrobiologiqucs et océanographiques"; i. één nummer van de ,,Contributicns ;'; la faune des Indes Néerlandaises" ; j . Jaarboek
van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel
over 1917; /.•. Jaarverslagen van den landbouwvooilichting-dienst over 1917 en 1918: 7. Verslag van de gonvernoments
kina-ondorneming over 1918; m.'Korte berichten vcor laTjdbouw, nijverheid en handel; n. Ifaandstatistieken van den
in- en uitvoer der voornaamste handelsartikelen door par»
ticulieren in de havens Padang, Belavan en Makasser;
o. Gewestelijke maandstatistiek van de handelsl>eweging der
buiten bezittingen met economisch gedeello der maandverslagen: p. Verhouding der sawahpadiproduotie tot de dichtheid der bevolking op Java en Madooia in en op het eind
van 1917; o. Sago en sagnproducten; .". Adressen van importeurs van koloniale producten in Australië, de Philippijnen,
Japa:"., Zuid-Afrika, de Vereenigde Staten van Noord-Amerika
en Canada (derde vermeerderde d r u k ) ; t. Beplante uitgestrektheden in het groot landbouwbedrijf in Nederlandsen*
Tndië; Verslagen omtrent handel, nijverheid en landbouw
in Nederlandsch-Indië gedurende 1917 en 1918.

Herbarium on museum voor systematische botanie. Ook
dit jaar kwamen zeer ver! vereamelingen binnen, zoodat de
beschikbare ruimte thans reeds geheel is arevuld. Door uit>
breiding van het personeel konden verschillende families bewerkt worden, terwfjl ook enkele families van den plantentuin
zelf onderhanden konden worden genomen.
's Lands »lante:if?nn te Buitenzorg. De directeur zette
zijno studiën over de gallon voort en begon een onderzoek
naar de nieuwe flora van Erakatan on de bloembiologie der
hoogere bergstreken. De botanist voor de Java-flora bewerkte
een RTOot aantal families en maakte pene verzamelreis naar
den Kangean-archipel.
Bij Gouv. Bt. 22 Juli 1919 n°. 84 (Ind. St. n°. 433) is bij
's lands plantentuin te Buitenzorg een kantoor voor het bijeen.
brenjren van onderwijsverzamelingen opgericht.
Botanische t u i » en borevtuin te Tiibodas. De betrekkingen mot buitenlandsche instellingen ondervonden nog
stoeds belemmering. Door verschillende verzamelaars werden
in onzen Archipel zelf belangrijke platenverzamelingen
bijeengebracht.

Eeno voor de uitbreiding van den plantentuin bestemde
oppervlakte van ± 40 H.A. werd in kaart gebracht.
I n den bergtuin werd een begin gemaakt met den aanleg
van een varen tuin en met den bouw van het nieuwe laboratorium, dat bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan
van 's lands plantentuin door Nederlandsche en Duitsehe
geleerden ten geschenke werd gegeven.
Botanische tuin te 8ibolangit. Hier werd eene geregelde
uitbreiding gegeven aan het wegennet in het gereserveerde
oerwoud.

Botanische laboratoria. Het Treub-laboratorium werd

bezocht door mejuffrouw LA R I V I È R E uit Leiden, die zich
hoofdzakelijk bezighield met het inzamelen van materiaal
van lianen.

Zoölogisch museum en l a b o r a t o r i u m . De uitbreiding
van de verzamelingen ging geleidelijk voort. De conservator
bracht eens belangrijke verzameling huiden en geraamten
van Palembaug mede.
De opbrengst van de verhuur van het uitsluitend recht tot
het winnen van vogelnesten en meststof bedroeg in 1919
f 75 113. Men zie bijlage E E .
Bij Ord. van 28 Oct. 1919 (Ind. St. n°. 726) zijn de ambtenaren van den dienst der in- en uitvoerrechten en accijnzen
bevoegd verklaard tot het opsporen van de overtredingen
van de Ord. in Ind. St. 1909 n°. 497, houdende bepalingen
tot bescherming van sommige in het wild levende diersoorten.

Laboratorium voor het onderzoek der zee. De zoölogische assistent dr. J. DELSMAX begon met een onderzoek van
de eieren en de ontwikkeling daarvan van de belangrijke
risschen van de Java-zee. Het onderzoek naar de biologie der
vischvijvers werd afgesloten.

Pharmaeolojriseh laboratorium. De pytochemische onderzoekinaen werden voortgezet en enkele resultaten werden
reeds bekend gemaakt.

Het Algemeen proefstation voor den landbouw had te
kampen met groot gebrek aan personeel, waardoor veel van
hetgeen reeds bij de oprichting in 1918 op het werkpiogramina
stond, niet tot uitvoering kón komen.
Daarentegen konden de verschillende onderdeden van het
proefstation veel vruchtbaar werk verrichten.
ii. Het laboratorium voor ayrogeologie en grondonderzoek
gaf tal van adviezen en verrichtte onderzoekingen, o.a.
omtrent den bodem van de Java-zee in verband met het in
October te Weltovredeu gehouden Nederlandsch-Tndisch
natuurwetenschappelijk congres. Het werk met betrekking tot
de uitbarsting van den Kloet had. naast de wetenschappelijke,
eene aeer beslist practische, landbouwkundige zijde.
h. Voor den arbeid van liet .«•heikundiq laboratorium, het
plant-kundig laboratorium, het laboratorium voor de mtkrobioloffie van den grond en de landbouwklimatologischê
waarnemingen zij hoofdzakelijk naar het vorig E . V. (kol. 242)
verwezen.
Afdeelillg voor plantenziekten. De onderzoekingen betreffende de levenswijze en de bestrijding' van de koffiebe&senboeboek (Slephanoderes Hampei) werden veort£j>ezet, waarbij
o.a. bleek, dat de kever in de afgevallen koffie lang kan
blijven leven. De kwestie van het ontsmetten van het zaaizaad
werd tot oplossing gebracht. Een parasitische schimmel, die
op de kevers leeft, werd bestudeerd.
Het onderzoek der schadelijke insecten van den klapper
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werd afgesloten. Twee werken betreffende de onderzoekingen
van neushoornkever (Oryctcs) en palrnsnuilkever (Rliynchaphorus) waren einde 191!> nagenoeg voltooid.
Het rijstboordoronderzoek werd voortgezet. I n verschillende streken werd nader nagegaan, welke soort boorders in
de rijst leven, terwijl bet gedrag- der rupsen in den drogen
tijd en de wijs», waarop zij reageeren op bevloeiing en op
regen, verder worden bestudeerd. Gegevens werden verzameld
over de aantasting van de rijst bij verschillende Maai* en
planttijdt ii; proeven omtrent deze aangelegenheid worden
voortgezet.
Een overzicht wordt samengesteld van hetgeen thans bekend is van de rijstvijanden en hunne bestrijding.
liet onderzoek van de kedeleboorders (Agromyza
Phateoli,
Agromyzatojas
en Agromyza sp.) werd voortgezet, evenals
dat naar de Epilacïtna-soorten, die de aardappels en andere
Solaneën vernielen.
Naar aanleiding van klachten van den Matter of Quarantine in Australië betreffende in lasten voorkomende houtborende kevers, werd een begin gemaakt met een onderzoek
naar zulke insecten; aangezien echter de Master of Quarantine geen nadere inlichtingen kon verstrekken over de kisten,
waarin de boorders waren aangetroffen, werd geen zekerheid
verkregen omtrent de vraag, welke borende insecten Ivedoeld
waren en van waar deze afkomstig konden zijn.
Een aanvang werd gemaakt met het onderzoek naar de
ziekte in de pisang, welke o.a. in Buitenzorg de pisang radja
sereh aantast.
Het onderzoek naar de bruine binnenhaal van de Hevea
bracht aan liet licht, dat de ziekte niet van besmettolijken
aard is ej. dat zij een gevolg is van het sterke aantapnen der
hoornen. Re invloed van verschillende tapsystemcn werd
nagegaan en iiro-eVen werden begonnen om uit te maken • f
de ziekte kan worden tegengegaan door den boomen eenigen
tijd rust te geven, zoodra liet allereerste verschijnsel der
ziekte — een onregelmatig uitloopen van de latex — geeonstateerd wordt.
Door het laboratorium voor plantenziekten werden de door
's lands plantentuin en door de afdeelinu Zaadteelt van liet
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel uit het
buitenland ingevoerde zaden en planten geregeld nagegaan
en zoo noodig ontsmet.
Voorts werden velschillende inzendingen onderzocht en
adviezen verstrekt op het gebied van plantenziekten en schadelij ke dieren.
Door de ambtenaren werden 13 7GG kisten uit Australië
aangevoerde vruchten aan keuring onderworpen: afgekeurd
worden 771 kisten vruchten.
Aan den directeur der cultuurafdeeling van liet proefstation
voor de Java-suiker-industrie werd wederom voor één jaav
vergunning verleend tot invoer op Java voor wetenschappelijke doeleinden van suikemetstekken.
Afdeelinjr zaadteelt. Evenals in het vorig jaar had de
leider der selectie- en zaadtuinen voor rijst en andere éénjarige inlandsche landbouwgewassen alleen directe bemoeienis
met don selectie, en don zaadtuin te Bnitensorg. De beide
zaadtuinen te Ngandjoek en te Sidoardjo bleven onder onmiddellijk toezicht van de landbouwleeraren voor de residentiön

Kediri en Boerabaja,

De werkzaamheden te Buitenzorg bepaalden zich voornameliik tot het geven van mondelinge en schriftelijke
adviesen aan belanghebbende personen of instellingen, net
nemen van verschillende cultuurproeven met padi, maïs,
cassave, leguminosen, enz. en het selecteeren van padi en
vele andere gewassen. Ook werd veel aandacht besteed aan
het onderzoek van de bruikbaarheid der lijnenselectiemethode
voor éénjarige inlandsche cultuurgewassen en aan de ontleding van eenige oultuurmothoden op den tijdsduur, benoodie-d voor verschillende handelingen. Tal von proeven
•werden ook genomen door het bureau van landbouw werktuigen
(hetwelk verbonden is aan den srdeefietuin). omtrent de
eischen, welke aan verschillende landbouwgereedschappen
V0OT do inlandsche culturen moeten worden gesteld. De
assistent voor de vezelcnltuur wijdde zijne aandacht aan de
studie van groeivoorwaarden, welke liet meest gewenscht zijn
bij de teelt van Corohorus oansularus. Hibiscus cannabinns
en eenige andere vezelleverende gewassen.

'.
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Het Museum voor econoinisclit' botanie slaagde er in een
inzamelaar in dienst, te nemen, waardoor de exploratie»
werkzaamheden op bescheiden schaal konden worden hervat.
Het heeft echter blijvend te kampen met stilstand in liet op
naam brengen der bijeengebrachte stoffen. Aan de heruitgave

van ,.l)e nuttige planten van Nederlandsoh-Indië" werd
voortgearbeid.

Aldeeling landbouweconomie. Tengevolge van gebrek
aan personeel kon deze afdeeling ook in 1919 haar werkprogramma slechts voor een gedeelte ten uitvoer brengen.
Zoolang geen uitgebreid en systematisch bewerkt cijfermateriaal beschikbaar is, kan de onderafdeeling Bedrijfsontleding niet tot het gewenschte resultaat komen, namelijk
een inzicht in de rentabiliteit van de groote cultures in verschillende landstreken en onder verschillende omstandigheden.
De onderaf deeling Landbouwkundige verkenning kon evene n s door gebrek aan personeel niet met de gewenschte snelhcid haar werk voortzetten. I n Maart en April werd de kustvlakte om den kop van den Golf van Boni en de Toradjalanden ten westen van Palopo onderzocht. Gedurende de
maanden Mei tot en mot September werd eene verkenning
gedaan in de gewesten Tapanoeli, Sumatra's Westkust en
Djamhi, voorafgegaan door eene reis door de Oostkust van
Sumatra. Deze reis had ten doel eene studie te maken van de
economische omstandigheden, waaronder de ondernemingen
aldaar werken om, gewapend met een inzicht in die omstandigheden, de mogelijkheid van het ontginnen van andeie
streken op Sumatra beter te kunnen beoordeelen.
In December werd eene reis naar Palembang en B e k o e l e n
aangevangen met het doel om het bovenland van deze gewesten te onderzoeken wat de geschiktheid voor de greoto
cultures betreft.
Behalve hel algemeen? doel: landbouwkundige verkenning
hadden deze reizen vooral ten doel verschillende gebieden,
die binnen den invloedsfeer van den aan te leggen Sumatrarpooiweg liggen, te onderzoeken, opdat bij bet ontwerp van
dezen spoorweg zooveel mogelijk rekening kan worden <;ehouden mot de mogelijkheden, die deze gebieden voor den
groeten landbouw opleveren.

Bemoeienis met Trachten* en j;roe»teiiteeIt. Staking in
hel havenbedrijf, zoomede eene nog ongeregelde vaarbeurt
waren oomaak, dat den uitvoer van pisang naar Australië
in 1919 groote belemmeringen werden opgelegd.
Aan den bestaanden proeftuin van manggaboomen in Pasoeroean wevd, als gevolg van de groote vraag naar goed planimateriaal, eene belangrijke uitbreiding gegeven. In Besoeki
werden mede eenige mangga-proef tuinen aangelegd, in verband met een toekomstigen uitvoer van mangga-vruchten
naar Australië. Eene tentoonstelling van mangga-vruchten,
door de vereeniging Mardi Kirna ie Bangil gehouden, werkte
tevens mede ter bevordering van die cultuur. De vcrzendvcreenigingen te Poenten en Pasceroean, zijnde een uitvloeisel v a n de vereeniging Mardi Kirna, bevorderen in niet
onbelangrijke mate den binr.enlandsohen handel van djeroek
en mangga-vruchten. In den proeftuin te Poenten bij Malaujr
werden voor het eerst bevredigende resultaten verkregen methet, veredelen van de inheemsche en uit Australië ingevoerde
djeroek-soorten.
Voor eene waarde van f 3800 werd aan groentezaden uit
Australië ingevoerd.
Door den gouvernements tuinbouwkundige voor ZuidOelehes werden weder eenige proeftuinen aangelegd, terwijl
het maken en de verspreiding van verschillend plantmateriaal
o]) groote schaal werd voortgezet.
De gouvernements tuinbouwkundige te Bandoeng zag zich
door overplaatsing naar Tjimahi beter in de gelegenheid gestel d, de groentencultuur te bevorderen.
Door de aanstelling van een gouvernements tuinbouwkundige in de omgeving van Batavia kon meer zorg besteed
worden aan het verzamelen van uitgezocht plantmateriaal
voor eene in de nabijheid van Pasar-Minggoe aan te leggen
proeftuin (groot 26 bouw).
In 1919 werden 2000 stuks plantmateriaal naar de buitengewesten verzonden.
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§ 2. ONDERWIJS IN LAND- EN BOSGHBOUW.
zuinien was hooger dan gewoonlijk, tengevolge van langdurige ziektegevallen; 3 leerlingen overleden.

De vitel van den inspecteur van het inlandsen landbouwonderwijs zal voortaan zijn inspecteur van het landbouwonderwi'js (GOUT. Bt. 22 April 1920 n°. 2ó in Ind. Bt.
n°. 317). Bij hetzelfde besluit (Bijbl. I n d . St. n°. 94Ó5) is
zijne instructie vastgesteld.

I'ractische opleiding voor den landbouw. Het landLouwonderwijs op de noimaalscholen tot opleiding van
inlandsehe hulponderwijzers werd voortgezet. De resultaten
zijn niet zoo bevredigend als men gehoopt had, hetgeen is toe
te schrijven aan het feit, dat wegens personeelsgebrek nog
geen volledig opgeleide inlandsehe laudbouwleeraren voor de
normaalscholen konden werden beschikbaar gesteld.
Het eenvoudige landbouwonderwijs werd in het verslagjaar
gegeven op de scholen te Pasirhalang. Sabandar, Tandjoeng.
sari, Tjiheulang (Preanger-Begentschappen), Ploembon en
Madja (Cheribon), Poerwokerto (Banjoemas), Wonosobo en
Poerworedjo (Kedoe), Woeloeadeg (Djokjakarta), Tegalgondo (Soerakarta), Wonoredjo (Kediri), Lawang (Pasoeroean), Beureunoen, Oeloe Kareueng (Atjeh), Priaman rn
Fort van der Capellen (Sumatra's Westkust) Moearoeuim
(Palembang), Pematang Siantar, Kaban Djahé (opcrericht
in 1919) (Oostkust van Sumatra) en Tondano (Menado). De
school te Tambak Agoeng (Djokjakarta) werd opgeheven.
Bij bet sluiten van den leergang werd, na onderzoek, het
getuigschrift voor met vrucht gevolgd onderwijs uitgereikt
te Pasirhalang aan 13, Tandjoengsari aan 22, Tjangkring
aan 23, Ploembon aan 18, Lawang aan 22, Wonoredjo aan 9,
Poerworedjo nan 17, Poerwokerto aan 31, Woeloeadeg aan 11.
Tegalgondó aan 10, Batoe-na-doea aan 22 en Priaman aan 28
leerlingen der hoogste klasse, of te zamen aan 226 leerlingen.
Van haar beslaan af hebben de landbouwscholen in het
geheel 95S gediplomeerden afgeleverd. Het aantal oud-leerlingen, dat zelf het landbouwbedrijf ging uitoefenen, is nog
betrekkelijk gering, doordat men als werknemer loonen verdienen kan, welke hooger zijn dan de inkomsten uit het
eenigszins wisselvallige inlandsehe landbouwbedrijf.
Het zeer eenvoudig onderwijs in de allereerste beginselen
van de landbouwkunde aan leerlingen van de volksscholen
werd voortgezet. In Besoeki, waar reeds gedurende eenige
jaren meer systematisch in deze richting gewerkt is, zijn de
resultaten niet onbevredigend.
Ook geduiende 1919 werd het landbouwonderwijs aan volwassenen op een groot aantal cursussen gegeven, die voor
korten duur opgericht werden telkens wanneer daartoe eene
bepaalde aanleiding of eene gunstige gelegenheid bestond.
De resultaten waren over het algemeen bevredigend.

Middelbare landbouwschool te Buitenzorg. Aan het in
Mei 1919 gehouden eindexamen namen 9 leerlingen deel, die
allen slaagden. Negen leerlingen gingen van de 2de naar
de 3de klasse over, en 23 van de 1ste naar do 2de. Van de
lste klasse kondon 2 on van de 2de klasje 4 leerlingen niet
bevorderd worden.
Bij het begin van het nieuwe schooljaar (7 Juli 1919)
werden 2ó nieuwe leerlingen tot de lste klasse toegelaten,
van wie 9 van den voorbereidendon cursus afkomstig waren.
Vóóï het einde van het verslagjaar verlieten 6 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 9.
in de 2de klasse 21 en in de lste klasse 19 leerlingen, die
— met uitzondering van één — voor 's lands dienst bssteind zijn.
Bij den aanvang van 1919 telde de voorbereidende cursus
in de vóórklasse 49, in de lsie klasse 16, in de 2de klasse 14
en in de 8de klasse 19 leerlingen. De cursus leverde voor het
schooljaar 1919—1920 aan de veeartsenschool 7 en aan do
landbouwschool 9 leerlingen af. Bij het einde van het verslagjaar telde de cursus in de 3de klasse 18, in de 2de klasse 14,
in de lste klasse 44 en in de vóórklasse 43 leerlingen.
Bij het begin van het schooljaar 1919—1920 kon met het
onderwijs in timmeren een aanvang worden gemaakt.
CtÜtaorachOOl te Soek&boemi. Het aantal leerlingen bedroeg einde 1919 185 (62 Europeanen, 111 inlanders en 12
Chineozen), verdeeld over 9 klassen. I n 1920 zal de school
wee] haar oorspronkelijke sterkte van 7 klassen hebben; te
Malang zal dan ook een gelijk aantal klassen aanwezig zijn,
waardoor de splitsing der cultuurschool in twee scholen zal
zijn tot stand gekomen.
Bij de gewone eind- en overgangsexamens verkregen 24
leerlingen een diploma voor afdeelinsr A en 20 voor afdeelina' B ; bevorderd werden naar de afdeelingen U I A , 114,
I l f ö en IW respectievelijk 40, 23, 32 en 15 leerlingen. Toegelaten werden in de afdeelingen IA en 1B en den voorbereidenden cursus respectievelijk 26, 24 en 22 leerlingen.
TTn' onderwijs had een geregeld verloop. Het aantal ver-

VI. HANDEL EN NIJVERHEID.
Bij GOUT. Bt. 17 Juli 1920 n". 3* ia eene commissie inge-

gaan oi' en op welke wijze voortgezette ontwikkeling daar*
van in ongunstigen zin kan worden tegengegaan en herstel
van een redelijken prijzenstandaard kan worden bevorderd
(duurt e-commissie).

steld. welke tot taal: zal hebben de vaststelling van de bijzondere oorzaken, welke de duurte van levensbehoeften JU
Nederlandsch-Indië heheerseht hebben en nog beïnvloeden,
zooroede van hare tegenwoordige verschijnselen, en na te

§ 1.
a.

GROOTHANDEL. l )

Uitroerhanr)'el.

!
;
Na de langdurige periode van den wereldoorlog, waarin !
I
1) In K. V. 1919 (kol. 247—264) werden betreffende, den handel over 1918
slechts voorloopige cijfers vermeld. Do over genoemd jaar in dit Verslag
openbaar gemaakte gegevens zijn ontleend aan do sedert door het hoofdkantoor der in- en uitvoerrechten en accijnzen uitgegeven jaarstatistieken en
kunnen derhalve als juist worden beschouwd. Do in dit Verslag voorkomende
cijfers betreffende den handel in de buitengewesten over 1919 zijn slechts
roorloopiff.

Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

handel en verkeer van Nederlandsch-Indië gebukt gingen
onder de gevolgen van steeds grooter wordende moeilijkheden
in verband met de stelselmatige doorvoering van economische
organisatie en centralisatie der strijdende mogendheden, kon
het herstel van den economischen toestand uiteraard slechts
langzaam geschieden. De scheepvaart op Europa, welke men
meende, dat onmiddellijk na het sluiten van den wapenstilstand zou kunnen worden hervat, kon pas in Februari heropend worden, nadat de verbinding met het moederland
! sedert September 1917 practisch geheel verbroken was ge-

1920—1921.

5.

Ned.-Indië.
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woest. Doch eerst geleidelijk konden de schepen in die wegens de wisselkoersen vrijwel geheel uitgesloten, terwijl
vaart worden gebracht en naarmate de door de Geallieerden die met Frankrijk tot een minimum beperkt bleven, ook al
in 1918 in beslag genomen schepen werden teruggegeven, door het zoo goed als geheel ontbreken van afscheepgele«enwerd dit verkeer uitgebreid. Ook in vele andere opzichten heid naar dat land. Slechts tot buitengewoon hooge vrachten
ondervonden handel en scheepvaart nog langen tijd de be- kon een enkelen keer gebruik worden gemaakt van Japansche
lemmeringen van den wereldoorlog; zoo duurde het nog tot schepen om producten te vervoeren naar Marseille.
De grootere verschepingen naar Europa gingen gepaard
28 April, voordat de ,.zwarte lijst" werd afgeschaft, terwijl
eerst op 22 Juli, na het sluiten van den vrede, de telegrarn- met eene vermindering van de uitgevoerde hoeveelheden
raencensuur werd opgeheven en men weder gebruik mocht producten naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en
maken van telegraafcodes en telegramadressen. Korten tijd de Aziatische landen, ook omdat in de meeste gevallen in
daarna werd ook de posteensuur afgeschaft. Doch het spreekt Europa hoogere prijzen waren te bedingen.
vanzelf, dat daarmede nog geenszins de toestanden van vóór
Cacao. De uitvoer van cacao uil Japan is in 1919 wel
den oorlog waren hersteld. Het overbrengen van telegrafische berichten bijv. nam het geheele jaar door nog steeds grooter geweest dan in de beide voorafgegane jaren (2408
te veel dagen in beslag — waardoor de tot stand gebrachte ton, tegen 806 ton in 1918 en 1555 ton in 1917)'. Nederland
zaken in vele gevallen een eenigszins geforceerd of specula- en de Vereen igde Staten van Ncord-Amerika waren de voortief karakter hadden —, terwijl de postverbinding nog steeds naamste landen van bestemming. De prijzen van de z.g. cougeheel over zee moest plaats hebben, doordat de Nederland- rante qualiteit wisselden op de markt te Batavia af van f 55
per pikol aan het begin tot f 80 op het eind van het jaar. De
sche booten Genua noch Marseille aanliepen.
De afvoer van producten ondervond vooral in de eerste hoogste prijs (f 90) werd in de maanden Juli, Augustus en
maanden van 1919 groote moeilijkheden, die in hoofdzaak November betaald.
toe te schrijven waren aan het voortdurend in sterke mate
('ilssavoproiliK'ten. Het in Maart 1918 ingestelde licentievoelbare gebrek aan scheepsruimte, ook omdat de vrij gekomen schepen in de eerste plaats moesten dienen voor het stelsel voor alle eassaveproducten bleef in 1919 gehandhaafd,
vervoer van voedingsmiddelen. I n dezen toestand kwam eerst doch uitvoervergunningen, behalve voor gaplek (gedroogde
verbetering, toen de rantsoeneering van Nederland werd af- cassavewortels) en ampas (afval), werden steeds verleend. De
geschaft en vooral ook toen eenigen tijd daarna (12 J u l i uitvoer uit Java bedroeg in de laatste drie jaren:
1919) de Nederlandsche Overzee Trust Maatschappij haar
1917
1918
1919
voogdij kon opheffen en daarmede een eind kwam aan de
Cassavemeel
50 2 9 S t o n 19 792 ton 93 374 ton.
beperkende bepalingen van die zijde ten aanzien van hoeveelheid of aard der te verladen producten. Hierdoor, en
Tapioca-flake
13 007 „
4 797 .. 19 815 ..
mede als gevolg van het beschikbaar komen van meer scheeps.
.
Paarl-tapioca
4
812
„
3396 ., 11594 ..
ruimte in de tweede helft van het jaar — waartoe ook buitenlandsche reederijen het noodige hebben bijgedragen —• kon
Begin Januari werd bericht ontvangen, dat de beperkende
de uitvoer van producten, vooral in de laatste maanden, be- bepalingen ten aanzien van den invoer van deze producten in
langrijk in omvang toenemen, hetgeen vooral ten goede kwam de Vereenigde Staten van Amerika waren opgeheven, waaraan de in Indië sedert de stremming van het scheepvaart- door wederom een levendige uitvoer naar dat land plaats
verkeer met Europa opgeslagen groote hoeveelheden van vond. Hierdoor is het te verklaren, dat de Amerikaansche
sommige stapelartikelen als tabak, koffie, suiker, enz.
Unie in het verslagjaar bijna de helft van de gezamenlijk
Het toezicht van de Nederlandsch-Indische Regeerinjr op uitgevoerde hoeveelheid meel heeft betrokken, (44 020 ton,
den uitvoer van verschillende producten, waarvan melding tegen 7578 ton in 1918 en 31473 ton in 1917). De prijzen
gemaakt is in het verslag over 1918 (kol. 45), werd inge- zijn in den loop van het jaar belangrijk gestegen.
trokken (Ind. St. 1919 nos. 144, 495 en 632).
I n liet algemeen kan worden gezegd, dat liet jaar 1919 voor
Caoutchouc en s e t a b s o o r t e n . De uitvoer van caoutchouc,
den producten handel verademing en herstel gaf na de zeer ruw of fabriekmatig bereid bedroeg in de laatste drie jaren:
benarde tijden, welke het economische leven had doorgeUit Java :
Uit de buitengewesten:
Totaal:
maakt.
Do levendige vraag naar nagenoeg alle koloniale producten
in 1917
18 843 ton
26 775 ton
45 618 ton
in Europa en elders, deed de prijzen met sprongen omhoog
,. 1918
17 311 ,,
26 739 ,,
44 050 ,.
gaan en een nimmer te voren gekende hoogte bereiken.
., 1919
35 162 ...
54 457 .,
89 619 .,
Een factor, welke zich evenwel ten nadeele van den uitvoerhandel voordeed, was de koers voor telegrafisch transfer
De toeneming in 1919 is voor een deel toe te schrijven aan
op Nederland, die in October en November opliep tot 102£°£, ' het afschepen van voorraden uit den oogst van 1918, welke
om daarna weder te dalen tot 101£ % (eind December).
I in dat jaar, als gevolg van het gebrek aan scheepsruimte en
Evenals in de eerste maanden van het verslagjaar — toen andere beperkende bepalingen niet afgevoerd konden worhet vooruitzicht van verbetering van den afvoer der op?<e- den, anderdeels aan eene groote vermeerdering van de prohoopt liggende voorraden een sterk uitgesproken speculatie- ductie.
sreest in het leven riep, waarvan eene zeer belangrijke prijsHet geheele jaar konden goede prijzen worden bedongen;
slijging van bijna alle producten het gevolg was — werd bij den aanvang van 19l9 was de prijs, basis 75'v, prima,
toffèn het einde van het jaar opnieuw eene zich snel ontwik- f l,02i en aan het einde f 1,31 per half K.G. De verbetering
kelende speculatie in producten merkbaar, waarbij vooral van den rubberprijs was voornamelijk te danken aan de vraag
koffie, thee, oliehoudende producten, peper en tabak belang- voor Amerikaansche rekening, waar dit land. na de opheistelling trokken tot voortdurend verhoogde prijzen.
fing Tan de bepalingen op den invoer (December 1918) aanWat l>etreft den uitvoer van producten naar Nederland, zienlijke hoeveelheden betrok.
welke als gevolg van het stopzetten van de scheepvaartverDe handel in wilde caoutchouc- en getahsoorten was, evenbinding practisch geheel ophield, valt over 1919 eene zeer als die in andere boschproducten, zeer opgewekt en de uitgroote opleving te vermelden.
gevoerde hoeveelheden waren grooter dan in de voorafgegane
De afzet van producten naar Engeland, welke Gedurende jaren.
het geheele jaar den ongunstigen invloed van het gebrek aan
voldoende scheepsruimte ondervond, werd tegen het einde
Brogerijen. Een der weinige producten, waarvan de uitvan 1919 bovendien belemmerd door den grooten achteruit- voer vóór den oorlog grooter is geweest dan in 1919, is cocagang van de waarde van het pond sterling. Was te Batavia Ma(1. Hiervan werd in 1919 994 ton uitgevoerd, tegen 662
de ziehtkoers op Londen in het midden van 1919 nog on«e- ton in 1918 en 272 ton in 1917. I n 1913 werd in het geheel
veer 11.70, tegen het einde van liet jaar bedroeg deze slechts 1332 ton uitgevoerd. De verschepingen naar Nederland had10,15. Toch is de uitvoer naar genoemd land, in vergelijking den na April geregeld plaats, zoodat er daar te lande, na
met de beide voorafgegane jaren, niet onbevredigend geweest. geruimen tijd, wederom zaken in dit artikel mogelijk waren
Zaken in producten met Duitschland en Oostenrijk waren en zeer hooge prijzen Averden bedongen.
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De uitvoer van kinaba.it. door particulieren uit Java is iii
1919 zeer belangrijk toegenomen (5404 ton, tegen 2440 ton
in 1918 en 2695 ton in 1917). Gedurende de laatste twee jaren
waren de verschepingen in hoofdzaak gericht naar de Vereenigde Staten van Amerika en Engeland. Uit Padang
(Sumatra's Westkust) werd in 1919 bovendien verscheept 17
ton. De l>eperkende bepalingen op den uitvoer van kinabast,
kinine' en kininezouten (Ind. St. 1918 n°. 190) bleven gedurende het verslagjaar gehandhaafd. Begin December werd
bericht ontvangen, dat de invoer van kinabast en kinine,
zonder vergunning, door de Japansche Regeering wederom
was toegestaan.
De export van JdnazotUen uit Java heeft in 1919 eene ongekendo hoogte bereikt (640283 K.G., tegen 252 636 K.G. in
1918 en 129 890 K.G. in 1917). I n vergelijking met 1913
is de uitvoer in 1919 met ± 800% toegenomen.
Hoeden. In vergelijking met vorige jaren, is 1919 ook
voor den hoedenuitvoerhandel op Java buitengewoon voorspoedig geweest. De uitvoer van lwmboehoeden bedroeg
4 138 000'stuks, tegen 1576 000 stuks in 1918 en 2 632 000
stuks in 1917. Pandanhoeden werden uitgevoerd tot eene
hoeveelheid van 6 048 000 stuks, tegen 2 656 000 stuks in
1918 en 3 353 000 stuks in 1917. De hoogere uitvoercijfers
zijn voor een groot deel het gevolg van het opruimen van
oude voorraden. De productie is slechts weinig toegenomen,
niettegenstaande de prijzen in 1919 met ± 50% stegen.

Amerika, dat in de oorlogsjaren, zelfs nog in 1918, het
hoofdafzetgebied voor huiden en vellen was, geraakte als
zoodanig in het verslagjaar steeds meer op den achtergrond,
doordat het Europeesche vasteland als kooper optrad.
De handel in geite- en schapevellen mocht zich in eene
buitengewone belangstelling verheugen. De prijzen van
geitevellen liewogen zich tusschen f 2,30 en f 3 in het eerste
kwartaal, stegen in Juli tot f 5 en in November tot f 6,50.
Het prijsverloop voor schapevellen was van f 1,70 tot f 3,10
per stuk.
Koffie.

De uitvoer uit Java bedroeg in (tonnen):

Gepelde Java-koffie
Liberia-koffie
robusta-koffie
andere koffie

1917
1703
574
9890
1194

1918
645
281
3403
1107

1919
12679
2150
78523
-8230

Uit de buitengewesten is aan koffie (alle soorten, behalve
koffie in bes) uitgevoerd 19 909 ton (tegen 3022 ton in 1917
en 1859 ton in 1918).
Röhusta-koifie heeft zich in het verslagjaar een groot afZL-tg-tibieid in Amerika weten te veroveren en de verkoopen
daarheen werden nagenoeg alle van Java uit rechtstreeks
afgefloten. Het gel ij del ijk opheffen van de, den koffie-uitvoer
naar liet Moederland bemoeilijkende, bepalingen (in Juli
wend door de Regeeriug in Nederland de uitvoer van koffie
Hout. De gezamenliike verscheepte hoeveelheden bereik- weder toegestaan, waarna in Augustus door de Indische
ton nog lang niet de cijfers van 1913 en 1914, toen aan be-> Regeering ook de bepaling opgeheven werd dat voor den uitzaagd en onbeznagd djatihout te zamen onderscheidenlijk voer van het product licenties moesten worden verkregen)
± 38 500 en 32 000 M 3 . werd uitgevoerd.
en de verwachting, dat de uitvoer naar de Centrale landen
I n de laatste drie jarten bedroeg de hout-uitvoer (iu M*.):
van Europa spoedig! eem gnooten omvang zou aanncimen,
1917
1918
1919 waarbij dan nog kwamen de ongunstige berichten betreffende
Djatihout, bezaagd
123
221
1585 den Santos-oogst, waren oorzaak van eene belangrijke prijsstijging, waarna verdere kooporders van Amerika en de
Djatihout, onbezaagd
265
892
7675 steeds meer aangewakkerde speeulat iezuckt onder de ChiDe uitvoer van bezaagvl hout ging in 1919 iu hoofdzaak neeaen de prijzen verder deden opdrijven, zoodat midden
naar Nederland, terwijl in de jaren vóór den oorlog Britsch- J u n i in Indië ± f 70 per pikol voor robusta-koffie betaald
Indië, Nederland, Italië en Australië de voornaamste af- weid, terwijl in Nederland voor in Indië liggende partijen
nomers waren. Voor het onbezaagd e hout kwamen de voor- te 'zeilfder tijd niet meer clan ± f 62 kon worden bedongen.
naamate landen van bestemming, welke in de oorlogsjaren Het toppunt der stijging werd einde J u n i bereikt met f 75
uitgeschakeld waren, in het verslagjaar weer in dei markt: Tier pikol voor Augustus/Septeuiber-levering en f 80 voor
Dctober/Deoember-leTBring. Het uitblijven van verdere orders
Nederland ontving hiervan het grootste gedeelte.
uit het buitenland en de minder ongunstige berichten betref*
Huiden en voll?n. De uitvoer van buffelhuiden, koehuiden fende den Santos-oogst waren oorzaak dat die opgeschroefde
en geite- en schapevellen uit J a v a en Madoera heeft be- prijzen zich niet konden handhaven. Bovendien bleek hoe
Langer hoe meer, dat de Centrale Mogendheden door de ondragen:
guustige economische toestanden en de steeds verder dalende
valuta niet in staat waren vooreelrst weder de geregelde
1917
1918
1919
groote afnemers van koffie te worden, welke zij vóór den
Buffelhuiden
3144 ton
1127 ton
5572 ton
oorlog geweest waren. Door die daling der prijzen (einde
Koehuiden
187S ,,
1612 .,
4730 „
September f 55 a f 56 per pikol voor koffie oogst 1918 on
f 60 a 62 voor koffie oogst 1919) kwamen in do eerste plaats
Geite- en schapevellen
949 ,,
378 .,
1125 ,.
Chtioeesche speculanten in het gedrang, die hunne verplicliterwijl uit de buitengewesten aan buffeb en koehuiden tingen niet konden nakomen en trachtten met de Chineesclie
word uitgevoerd:
houders van robusta-koffie tot e^ne combinatie te komen om
de piijzen zoo mogelijk weder op een hooger peil te brongen.
1917
1918
1919
De bedoelde combinatie kwam ook tot stand, maar alleen
Buffelhuiden
934 ton
555 ton
1894 ton
tosBohen de groote Chineesclie bondera te Semarang en Soerabaja, omdat de speculanten te Cheribon en Indramajoe niet
Koehuideu
213 .,
77 ..
225 ..
bereid bleken te zijn zich de tot het vormen dier combinatie
De prijzen, speciaal voor koehuiden, waren aan groot e noodige opofferingen te getroosten. De bedoelde combinatie
schommelingen onderhevig en liepen van onderscheidenlijk had in zoover succes, dat zij door de goedkoop aangeboden
partijen uit de markt te nemen er in slaagde de prijzen in
f 225 per pikol voor lichte koehuiden in het begin van het
liet laatst v,in November tot f 65 per pikol voor oogst 1918
verslagjaar, op tot ± f 450 in het midden van het jaar. Een
enkele maal viel na buitengewoon snelle stijgingen eene en f 67 voor oogst 1919 op te drijven, waarna het jaar in eene
daling te bespeuren, doch deze werd dan opnieuw door eene gedTukte stemming met eene noteering van onderscheidenlijk
rijzing gevolgd. De conjunctuur voor buffelhuiden was min- f 63 en f 65 voor die oogsten sloot.
der gunstig, doordat de vraag daarnaar in de Vereenigde
Staten zeer beperkt was. Toch bleven de prijzen op een tameOliehoudende producten. Do uitvoer van arachiden uit
lijk vast peil, grootendeels als gevolg van speculatie en ver- Java en Madoera was in, 1|919 zeer groot (14 902 ton, tegen
minderde slacht. Einde 1918 was de prijs voor prima buffel- 7182 ton in 1918). De prijzen bewogen zich in stijgende
huiden f 100 per pikol: hij daalde tot ongeveer f 70 en steeg richting.
daarna tot + f 140 in de maand J u l i ; de noteering - ging verEendeel.s als gevolg van het opruimen van oude voorraden,
volgeus weer terug tot ± f 100 in October, en liep ten slotte anderdeels tengevolge van het door den oorlog ontstane teweer op tot ± f 110 in December.
kori aan vetten over de geheele wereld, waardoor de prijzen

KOLONIAAL VERSLAG 1 9 £ 0 .
205

Hoofdstuk O, afd. VI.

206

regens vielen de noten ontijdig ai', terwijl de droogte ze aan
zich in steeds stijgende richting bewogen en er van de zijde
do hoornen deed verschrompelen. De Juli/Augustus-oogst is
van uitvoerders wederom levendige belangstelling bestond, is
dan ook voor een groot deel mislukt; de oogtst, welke gcwoonde uitvoer van copra in 1919 buitengewoon groot geweest,
lijk in deze maanden plaats heeft, werd in het verslagjaar
namelijk uit Java en Madoera 1()3 794 ton (tegen 3494 ton
naar de maanden November/December versclioven. Deze
in 1918 en 24 922 ton in 1917) en uit de buitengewesten
220 588 ton (tegen onderscheidenlijk 65 083 ton en 91 848 i maanden maakten nog veel goed, waardoor de 1919-OOgBt
ton in de l>eide voorafgegane jaren). Het feit, dat er weder j slechts enkele honderden pikols beneden oogst-1918 is gebleiven. Do prijzen voor foelie •ohommelden te Amboina
gelegenheid tot afscheep naar Europa kwam, al ging dit nog
met vele moeilijkheden gepaard, was de voornaamste ooizaak j tueaoben 100 en 120 cent per half K.G., die van nootmuskaat
wisselden te Menado, naar gelang van de hoedanigheid, af
van die prijsstijging. Daarbij kwam, dat ook de in Indië
van f 16 tot f 45 per pikol.
gevestigde oliefabrieken tot de groot e afnemers bleven beDe uitvoer van peper (zwarte en witte) uit Java bedroeg
hooren, terwijl verder de .met Amerikaansch kapitaal ie
(in tonnen):
Manilla opgerichte fabrieken als koopers van Nederlands3hIndische copra in de markt kwamen, omdat daar niet vol1917
1918
1919
doende grondstof beschikbaar was. Als gevolg van een on
r
Zwarte
peper
9869
'10135
20354
ander overtrof de vraag belangrijk het aanbod, hetgeen :ich
Witte peper
2371
1716
3653
afspiegelde in de prijzen. Zoo deed bijv. beste soort Javacopra, exportdroog, bij liet begin van het jaar f 17,50 a
f 18,50 en tegen het einde van 1919 f 33,50 a f 34,50 per terwijl uit de buitengewesten werd afgescheept naar het buitenland (in tonnen):
pi kol.
1917
1918
1919
Oliën. Evenals bij de meeste andere producten liet geval Zwarte peper
10876
9894
12043
is, overtrof ook de uitvoer van citronella-olie in 1919 dien van
Witte peper
4900
4154
4062
de vorige jaren. Uitgevoerd werd uit Java 528 534 K.G.,
tegen 228 124 E.G. in 1918 en 515 763 E . G . in 1917. De
Ofschoon Amerika wederom een der grootste koopers van
prijzen waren zeer gunstig; in het begin van het jaar werd
zwarte peper is geweest, werd dit land als afzetgebied overper E . G . (inbegrepen drum) ongeveer f 2,25 tot f 2,50 betroffen door West-Europeesche landen. Voor witte peper
taald, terwijl tegen het einde van 1919 <Ic markt tot f 4 was
daarentegen blevetu de Vereeaigde Staten 'bovenaan in de rij
opgeloopen.
der voornaamste afnemers.
Voor cananya-olie viel eene soortgelijke stijging als voor
l i e t verbod tot uitvoer van peper naar Singapore, dat in
citronella-olie waar te nemen. Tengevolge van de geslonken
Mei 1918 was uitgevaardigd, .werd in September 19l9 opgevoorraden in Europa mocht zich het artikel in 1919 in meer- hevcln.
dero en ook meer geregelde vraag verheugen, hetgeen in de
De prijzen voor zwarte peper te Batavia wisselden af van
prijzen tot uiting kwam, welke van f 13 per K.G. in het
f 31,50 tot f 56 per pikol; die voor witte peper van f 63 tot
begin van Januari opliepen tot f 18 in December; ofschoon
f 94 per pikol.
de productie belangrijk grooter was dan in vroegere jaren,
werd alles grif opgenomen.
Suiker. De verkoop van suiker bleef grootendeels in
De uitvoer van klapperolie uit Java steeg in 1919 met .handen van de Vereenigde Java-suiker-producenten (V. J .
± 50 millioen liter, of ruim 2 0 0 ° ; (76 891000 L., tegen P . ) , namelijk voor zoover het product betrof van de bij die
26 896 000 L. in 1918 en 26 727 000 I J . in 1917). Bovendien
vereeniging aangesloten 157 fabrieken, en de geldelijke uitwerden van de buitengewesten onderscheidenlijk 5 860 000L.- komsten, die door haar voor de belanghebbenden werden ver1 631 000 L. en 3 938 000 L. naar het buitenland verscheept. kregen, mogen — dank zij de omstandigheden, welke voortD i t Europa bestond gedurende het geheel e jaar groote vraag uurend in haar voordeel werkten — zeer goed worden gen a a r het product, zoodat er, bij voldoende scheepsruimte, noemd.
naar Nederland zeker eene nog grootere hoeveelheid zou
De suikeroogst 1919 was klein (21,6 millioen pikole, tegen
zijn afgevoerd dan thans het gevel is geweest (van Java 28,7 millioen in 1918 en 20,2 millioen in 1917), doch de
42 005 000 L., tegen 5 723 000 L. in 1918). I n verband met
prijzofci waren zeer voordeelig en wisselden af van f 14 tot
de sterk stijgende copra-prijzen was liet voor klapperolie- f 42 per pikol voor superieure hoofdsuiker. Da V. J . P . maak-'
fabrikanten alleen met oude copra-voorraden mogelijk tot
ter. een gemiddelden prijs van f 16,50 per pikol. I n Juli,
loonende prijzen olie te fabriceeren. Tegen het einde van het toen d© prijs van superieure hoofdsuiker geisteigen was tot
jaar was de verhouding van copra- tot olieprijzen van dien f 42 per pikol, volgde eene gevoelige terugslag, waarbij de
aard, dat niet met winst was te werken.
neteering daalde tot. f 28 per pikol, en wel als gevolg van de
De uitvoer van katjang- of o roml noten olie was eveneens
moeilijkheden, die zioh bij Chineosehe handelaren bij de
veel grooter (6 715 600 L . . tegen 2 489 800 L. in 191S en ontvangst van liet artikel; voordeden. Dezci moeilijkheden
1404 200 L. in 1917). Zoowel Nederland al» Noorwegen konden intuesohen betrekkelijk spoedig worden overwonnen,
namen flinke hoeveelheden af tot prijzen, welke in verhou- waarna de marktprijs wederom e-ene onafgebroken stijgende
ding tot de reusachtig hooge prijzen van de grondstof, eenig richting gevolgd lieeft.
voordeel lieten. De prijs op Java steeg van f 10 inclusief blik |
Tot on veranderden prijs konden van Juli tot eind Decem(80 kati's bruto), loco fabriek, in den aanvang van liet jaar ber door de V. J . P . uit dein oogst 1D20 worden verkocht
tot f 56 in November/December.
± 12 millioen pikol, d. i. 55l?o van de op ruim 22 millioen
pikol geraamde opbrengst van de bij hen aangesloten fabrieRijst. In verband met de voedselvoorziening zijn ook in
ken over dat jaar.
1919 geen vergunningen tot uitvoer van rijst verstrekt.
T&b&k. Van dit product lagen bij het begin van het ver!
Specerijen. Het jaar 1919 beeft zich door een bijzonder
igjoar groote hoeveelheden uit vorige oogsten op afscheping
groeten oogst van kruidnagelen in de Molukken gekenmerkt. te wachten en daar de Nederlandsehei stoomvenrtihaat8ohapDe prijzen waren aan groote schommelingen onderhevig en pijen slechte op zeer onvoldoende wijze konden tegemoet
wisselden af van f 80 tot f 130 per pikol, eendeels als gevolg komen aan de groote vraag naar scheepsruimte voor het vervan de grootere vraag, anderdeels door dat houders nunuö voer daarvan, werden door belanghebbenden in de open markt
voorraden slechts aarzelend verkochten, in de verwachting stoomschepen gecharterd, ten einde bunne tabak, zij het dan
van nog hoogere prijzen, Eoodat de noteeringen kunstmatig ook tot ontvettend hooge vrachten., naar Nederland te doen
werden opgedreven. Te Menado werd het product door han- vervoeren. Het gevolg hiervan was, dat tegen het einde van
delaren tot prijzen hoven f 100 per pikol orif gekocht.
het jaar ongeveer twe;1 derden van de oogsten 1910, 1917 en
Do productie van nootmuskaat en foelie in Amboina ia in 1918 van Java waren opgeruimd. Dat de NejdeHondscbe
1919 beneden de verwachting gebleven, als gevolg van de markt bij meer aanvoer zou dalen, was te verwachten. Dit
hevige regens in het. begin van het jaar. welke onmiddellijk j geschiedde zelfs in dio»mate, dat tegen het einde van het jaar
gevolgd werden door eene felle droogte. Door de langdurige i een crisis naderende was. De redenen daarvoor waren: het
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aan do markt komen van dirie oog-sten van allo tabak voortl>rengende landen, welke tijdens do laatste oorlogsjaren niet
Lebben kunnen verschepen, en liet wegvallen van Duitscbland
en Oostenrijk voor liet verbruik. Ook voor den 1919-oogst
heeft do marktpositie in Nederland baar terugslag
rap)
doe-n gelden.
Thee. De groote belangstelling' voor Nederlandsch-lndische
theeën, welke reeds in 1918 merkbaar was, toen het bleek
dat do oorlog spoedig zou eindigen, bleef het geheel» jaar
1919 bestaan. De beste markt vonden de tbeis-producenten in
Euilopa, waarhe|cn heele jajurpiroductkis tot hooge prijzen
werden verkocht. Ook Australië was voortdurend in de markt,
nadat het verbod van invoer van thee van niet-Britscben oorsprong daar te lande in de eerste helft van Mei was ingetrokken en het dreigend invoerrecht, dat dtior de Commonwejaltn-Regeering' voor Java-thee ingesteld zou worden, van
de .baan was. Het jaar 1919 kan dus over het geheel genomen
als een zeer gunstige tijd voor den theehandel genoemd
worden, waardoor ook de theeoultuur eene schadeloosstelling
ontving voor de groote verliezen door de onmogelijkheid van
afscheep naar Nederland in 1918 en tengevolge daarvan
achteruitgang van Hoedanigheid van groote voorraden.
De uitvoer van thee uit Java bedroeg in de jaren 1919,
1918 en 1917 48 022, 27 190 en 33 252 ton bladthee en 1006,
546 en 3215 ton stofthee, terwijl uit de buitengewesten (van
waar thee nagenoeg uitsluitend uit het gewest Oostkust van
Sumatra wordt uitgevoerd) werd afgescheept onderscheidenlijk 44Ó1, 2222 en 1542 ton.
T i n . De uitvoer van tin door particulieren bedroeg uit
J a v a 17 011 ton in 1919, tegen 11 564 ton in 1918 en 15 606
ton in 1917. De rechtstreeksche uitvoer naar Amerika, welke
reeds van 1917 op 1918 sterk terugging, nam in het verslagjaar wederom belangrijk af; daarentegen ging, evenals in (ie
jaren vóór den oorlog, een groot gedeelte van den tin-uitvoer
naar Nederland, terwijl ook Engeland wederom eene belangrijke hoeveelheid tot zich trok.
Steunende op de ervaringen, verkregen gedurende het tijdperk, dat verlading naar Nederland onmogelijk was, is ten
aanzien van het Banka-tin door de ITegeering besloten, dat de
verkoop van dit metaal voorloopig zal geschieden te Batavia,
zooals die daar in de laatste jaren heeft plaats gehad. Gebleken is, dat dit stelsel van verkoop in het productieland
uitstekend werkt, daar het metaal, dank zij de concurreerende
orders uit vele verbruikslanden, steeds tot volle pariteit Londen/Singapore plaatsing heeft gevonden, terwijl het niet te
«nderschatten doel is bereikt, dat het Banka-tin door oumiddellijke verscheping uit Indië alle verbruikslanden gemakkelijk kan bereiken.
b.

Invoerliandel.

H e t jaar 1919 kan over het algemeen voor den invoerhandel niet onvoordeelig worden genoemd. Ofschoon in het
begin van het jaar op de Indische markt eene gedrukte stemining viel waar te nemen, in verband met de verwachting,
dat de vredestijd lagere prijzen zou te zien moeten o-even,
kwam in dien toestand weldra verbetering, toen men bemerkte, dat de aanvoeren uit de productie-gebieden tengevolge van werkstakingen, gebrek aan grondstoffen en andere
ongunstige factoren, uiterst gering bleven. Importeurs, die
aanvankelijk reeds waren overgegaan tot het opruimen van
sommige artikelen tot en zelfs beneden kostprijzen, kwamen
dan ook spoedig van een dergelijke politiek terug, terwijl
ook do tweede hand weldra tot de overtuiging kwam, dat het
aanleggen van steeds hoogere inkoopprijzen noodzakelijk
was. Als gevolg van een en ander konden importeurs van
manufacturen en kramerijen hunne verkoopprijzen steeds
meer op pariteit van inkoopprijzen in de productielanden
brengen, terwijl die importhuizen, welke in de eerste maanden van het jaar niet waren teruggeschrikt voor de zeer hooge
prijzen in Europa, doch hunne inkoopen geregeld lieten bewerkstelligen, zeer zeker met voldoening op het eindresultaat
van 1919 zullen kunnen terugzien. Aangezien de aanvoeren
onvoldoende bleven om in de behoefte te voorzien, konden de
ingevoerde artikelen veelal tot prijzen, welke een zeer hooge
Handelingen der Staten-Generaal.
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winstmarge lieten, door het verbruik worden opgenomen.
Daardoor sloot het verslagjaar, in tegenstelling met vorige
jaren, met groote vraag en nagenoeg uitgeputte voorraden.
Hoewel in het verslagjaar meer scheepsruimte voor den invoer ter beschikking kwam, waardoor grootere aanvoeren
mogelijk waren, waren de hierlxnen genoemde ongunstige
factoren oorzaak, dat de ingevoerde hoeveelheden schaarsch
bleven. De terug'slag en stagnatie in zaken, welke vooral van
de werkstakingen in de meeste industrielanden zwaar worden
gevoeld, hebben, zooals vanzelf spreekt, steeds oploopende
prijzen vooreersten aankoop ten gevolge gehad. Bij die steedsi
stijgende inkoopprijzen kwamen verder nog de wederom
hoogere toeslagen op invoerrechten, welke voor de in de z.g.
boom-prijscourant genoteerde goederen weiden berekend. Zoo
werd de toeslag verhoogd voor; manufacturen van katoen van
75 tot 100%, geverfde katoenen goederen en garens van 2ï>
tot 200%, pakpapier van 100 tot 125%, alizarine van 40 tot
140%, zijden sloffen van 15 tot 100%. I n verband met een
en ander bereikten de prijzen in Indië op het einde van het
verslagjaar een peil, dat tevoren nog nimmer gekend was.
Eetwaren en d r a n k e n . De aanvoeren van de onder deze
rubiiek samen te vatton artikelen waren over het algemeen in
1919 voldoende. E r bestond in dezen tak van handel eene
scherpe mededinging, zoodat aangenomen mag worden, dat
de einduil komsten voor de importeurs niet zeer gunstig zijn
geweest. Aanvoeren uit Amerika en Australië waren voor de
meeste artikelen veel ruimer dan in 1918.
De invoer van dranken nam, op enkele uilzonderingen na,
belangrijk toe, hetgeen voor een groot deel is toe te schrijven
aan de grootere aanvoeren uit Nederland. Voor jenever en
brandewijn is dit land wederom de belangrijkste leverancier
geworden. Bier (met uitzondering van stout) werd in hoofdzaak uit Japan en de Vereenigde Staten van Amerika aangevoerd, ofschoon de invoer van Hollandsch bier in het verslagjaar belangrijk steeg. Bier op fust kwam uitsluitend uit
Australië en Nederland. Invoer van wijn op flesschen had
voornamelijk plaats uit Nederland en de Vereenigde Staten
van Amerika; wijn op fust werd voor meer dan de helft uit
Amerika aangevoerd. De invoeren van cognac en whisky verminderden door geringeren invoer uit Frankrijk en Engeland. Het aandeel van Nederland in dezen invoer nam belangrijk toe.
Kranierijcn. Aanvoer van voldoende hoeveelheden uit
Pïuropa was niet mogelijk, zoodat Japan als land van herkomst den voorsprong op Europa heeft behouden. De invoeren van bijna alle kramerij-artikelen uit dat land verminderden evenwel, als gevolg van den boycot onder de Chineesche handelaren.
Duitscho artikele/n kwamen, ofschoon in geringto mate,
tegen het einde van het jaar weer op de markt en genoten
dadelijk veel belangstelling, zoodot de daarvoor bedongen
prijzen zeer winstgevend waren. Orders voor Duitscbland
waren ecliter tegen vaste prijzen niet te boeken, wegens* de
onzekere toestanden daar te lande.
Manufacturen. Gedurende de eerste maanden van 1919
waren de verwachtingen ten opzichte van den handel in
katoenen goederen niet hoog gespannen. De aanwezige en de
zeilende voorraden waren aanzienlijk, terwijl de markt te
Manchester zich in dalende richting bewoog. Importeurs,
zoowel als de tweede hand, namen tegenover deze dalende
prijzen eene voorzichtige houding aan, zoodat slechts weinig
zaken tot stand konden komen. W a a r echter de wereldmarkt
voor katoen in het tweede kwartaal voortdurend steeg, konden importeurs hier, bij een verbeterden afzet, hoogere prijzen bedingen, zoodat het tweede halfjaar belangrijk betere
uitkomsten opleverde dan het eerste. De op het e<nde van
het jaar aanwezige voorraden waren zeer klein en vonden een
willige markt.
Zendingen uit Twente kwamen tegen het einde van het
jaar weder vrij geregeld aan. De uit Nederland ingevoerde
hoeveelheden toonen een belangrijk g'uustiger beeld dan over
1918, doch bleven nog beduidend beneden die over 1917.
De invoer uit Japan nam, met uitzondering van ruwe ongebleekte goederen, aanzienlijk af in vergelijking met het
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vooraf petsene jaar. De aanvoeren uit Engeland vertoonen een
groeten achteruitgang; importeurs werden, vooral in de
tweede helft van liet jaar, teruggeschrikt door do daar te
lande gevraagde prijzen, terwijl verder over net algemeen
levering op huigen termijn (soms van een jaar) morist worden
bedongen.
MetalCH. Het verslagjaar opende op Java met voldoende
voorraden en eerst in de latere maanden, toen deize hoeveelhedcn nagenoeg opgeruimd waren, kwam er meer vraag op-
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zetten, ondanks tle steeds hoogere vraagprijzen van rabrikanten.
Voor dakijzer waren de prijzen zoo hoog, dat men meer
on meer overging tot het gebruik van andere bouwstoffen.
Staaf ijzer, vloeiijzer, draadnagels en bladkoper toonden sterk
schommelende prijzen. Engelsch en Belgisch plaat- en bandijzer werd niet aangevoerd; daarentegen wel Zweedsoh staafijzer. Overigens werd de markt bebeerscht door het Amerikaarische product.

BINNENLANDSCHE HANDEL.

I n Bantam was de tweedehands handel nog niet normaal.
Vrees voor voedselnood deed van Regeeringswege groote hoeveelheden padi opkoopen, waardoor de rijsthandel groote
moeilijkheden ondervond, evenals door het ingevoerde lieentiestelsel voor rijstvervoer. Wegens de stijging van de prijzen
verlevendigde de handel in copra en klappers. De algemeene «tij ging van de goed eren prijzen had in Batavia een
gunstigen invloed op den handel. I n J e Preanger-Regentsehappen werden verschillende buitenlandsche artikelen
weder geregeld ingevoerd. Wegens mislukte oogsten tengevolge van de boortierplaag, waren de rijstprijzen in de afdeeling Indramajoe van de residentie Cheribon niet normaal.
I n de af deeling Blora (res. Reniibang) werd de handel in
lijnwaden en batiks gedrukt door de groote stijging ?an J e
prijzen, Jaarentegen ondervond hij in dei afdeeling BoJjonegoro van hetzelfde gewest den gunstigen invloed van den
ruimen tabaksoogst en de hooge tabaks prijzen. I n J e af Jeeling Dj omber der residentie Besoeki bleef de handel bloeiend
als een gevolg van de op groote schaal gedreven wordende
tabakscultuur. De abnormale en dure tijden deden in het
gewest Madoera veel afbreuk aan den handel.
I n J e afdeeling Poelau Toedjoeh (res. Riouw en onderhoorigheden) Tras de toestand van den handel ongunstig door
Je stijging van J e waarde van de verbruiksartikelen. De zeer
groote peperoogst en de hooge peperprijzen kwamen in de
Lampongsohe districten aan den handel ten goede. Door de
hooge importprijzen en de lage prijzen der ba?ichproducten
was de toestand van den handel in de afdeeling Djambr ongunstig; in Moearoboongo daarentegen was hij zeer bevreJigend, dank zij de goode rubherprijzen en den ruimen padiocgst; ook in Koerintji was de handel bloeiend. W a t het
gouvernement Atjeh en onderhooiïgbeden betreft, was in de
afdeelingem Oelee Lheue en Sabang de in- en uitvoer gering;
in Lho Seumawe verbeterde J e toestand door de stijging van
de prijzen van copra, peper, rijst en pinang; in Tamiang werd
de gunstige invloed ondervonden van de uitbreiding der
rubhercultuur. I n Banka was de handel zeer bloeiend wegens
de groote koopkracht van de bevolking als een gevolg van de
hooge marktprijzen van peper en rubber. I n Menado bleef
de liandelstoestand nog ongunstig. I n de Zuider- en Oosterafdee-linig van Borneo had de handel te lijden van sohaarschte
en prijsstijging van de invoerartikelen, voornamelijk lijnwaden en manufacturen ; in J e afdeeling SamarinJa werd
een levendige handel gedreven in hout en visch, terwijl de
uitvoer van boschproducten veel grooter was dan in 1918. Op
het eiland Soembawa (res. Timor en onderhoorigheden) bleef
de toestand van den handel gunstig Joor J e groote welvaart

§ 3.

van J e bevolking, die thans in het rustig bezit harer aigenJommen is.
I n de overige gewesten was de handel redelijk.
Do inkmdsohe kleinhandel profiteerde in Bantam van het
feit dat steeds meer landbouwproducten in het verkeer komen,
voornamelijk inlandscke voedingsmiddelen wegens uitbreiJ i n g van den aanplant; alles stijgt er nog steeds in prijs. I n
Batavia viel eene algcmeeiifj opleving van den handel te
eonstateeaen. Ook in de Preanger-Regentschappen kwamen
producten van den inlanJsohen landbouw in toenemende mate
ter markt; wegens stijging van de levensniiJJelenprijzen
moesten esiiig-s kleine warongs gesloten v.rorden. I n Cheribon
kwamen veel bataten, cassave en aardappelen ter markt. Het
aantal warongs in Pekalongan verminderde wegens gebrek
aan bedrijfskapitaal. Als een gevolg van den minder gunstigen economiecnen toestand in Éediri verminderde het aantal
pasars in Jat gewclst. I n Djokjakarta vermeerderde het aantal warongs met 58, hetgeen is toe te schrijven aan de gunstige uitkomsten van Jen cogst van rijst en tweede gewassen.
I n Soera kuria viel eene sterke vermindering van het aantal
warongs waar te nemen door J e enorme stijging van J e prijzen van verschillende voedingsmiddelen. W a t het gewest
Besoekj aangaat, nam in J e afdeeling Djember het aantal
warongs toe Joor de gunstige dconomische toestanden; in
Je afdeeling Panaroekan verminderde het echter wegens geringe verdiensten, de prijsstijging van alle artikelen en de
geringere koopkracht van de bevolking; in Banjoewangi verIe vendigde de toestand door het groot aantal immigranten
J a t zich in die afdeeling vestigde. I n de residentie Madoera
kwam meer cassave en gaplek ter markt.
I n Indragiri (Riouw c(n onderlhoorigf.ieden) werd meer
rubber verhandeld. I n J e af Jeelingen Lho Nga en Takengon
van het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden verbeterde
Je handelstoestand, in eerstgenoemd gebied door de toeneming
van de klapper- en peperproductie en in laatstgenoemde afdeeling door den levenJigen rijsthanJel en den uitvoer van
tabak, Europeesche groenten en koffie. Door meer welvaart
van de bevolking nam het aantal warongs toe in de afdeslingen Moearoboengo, Sarolangoen en Koerintji (res. Djambi).
In Benkoel en kwamen meer landbouw* on boschproducten in
liet verkeer (koffie, peper, copra, damar, rotan, karet en
getali balam). De uitbreiding van de hoofdplaatsen Koepang
en Ende kwam den handel in Timor en ondernoorigheden
ten goede.
Opgaven omtrent net aantal plaatsen waar vaste markten
(pasars) zijn ingesteld, zijn te vinden in bijlage GG, onder V.

NIJVERHEID.

Industrieole eigendom. Bij K. B. 9 Juli 1919 n°. 22 | inbeemseho nijverheid, voor zoover zij niet grootendeels
(NeJ. St. n c . 471, Ind. St. n°. 688) onderging het octro.>i- j afhankelijk is van den aanvoer van grondstoffen uit het
reglement (Ned. St. 1914 n°. 559, Ind. St. 1918 n°. 245) j buitenland, in hel algemeen gunstig te noemen. Het invoeren
eenige nadere wijzigingen.
van nieuwe machines had echter nog steeds niet in verhouI ding van de behoefte plaats, daar de gevraagde prijzen te
Nijverheid in het algemeen. Het jaar 1919 was voor de I hoog waren.
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Co voor de industrie in Europa en Amerika zoo sterk veranderdo toestand had ten gevolge, dat meer industrieelen in
Indië een onderzoek kwamen instellen naar de mogelijkheid
om hier nieuwe bedrijven op te richten; door eenigen is reed9
een begin van uitvoering hieraan gegeven.
Voor de bedrijven, die van den invoer van grondstoffen
uit het buitenland afhankelijk waren, was het verslagjaar
niet steeds gunstig. Vooral de batikkerijen maakten een
slecht jaar door, wegens het steeds duurder worden van wit
goed, zcodat verscheidene, vooral de kleinere, die niet over
voorraden beschikten, gedurende een deel van het jaar haar
bedrijf moesten stop zetten, waardoor een zeer groot aantal
batikkers buiten werk kwamen.
Voor de drukkerijen was liet een gunstig jaar, niettegenstaande de steeds stijgende papierprijzeu. De hoeveelheid
drukwerk, welke word aangelxwlen, was zoo groot, dat de
drukkerijen steeds volop werk hadden, en verscheidene tot
uitbreiding van haar bedrijf overgingen, ondanks de hooge
prijzen van de machines.
Do loonen van de werk- en ambachtslieden liepen bijna
-overal op, in verband met de heerschende duurte.
Voor maatregelen in het belang van het touwslagers-bedrijf
in do residentie Cheribon is een bedrag van f 8000 besehikbaar gesteld (Gouv. Btn. 26 Juni 1919 n°. 58 en 10 Maait
1920 n°. 51).
Bij Gouv. Bt. 31 Dec. 1919 n°. 68 is f 7500 toegestaan voor
liet oprichten en in werking brengen van eene pioefwcveiij
in het district Ardjawinangoen (afd. en res. Cheribon) en
voor aanschaffing van de henoodigde toestellen.
Bij Gouv. Bt. 11 Juli 1919 n°. 70 (Ind. St. n°. 386) is bij
de afdeeling Nijverheid van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel o. a. een vakkundige voor de
leerlooierij in dienst gesteld.
Bij wijze van tijdelijken maatregel is bij Gouv. Bt. 30 Dec.
1919 n°. 16 (Jav.'Ct. 1920 n°. 2) een Indische Centrale Aanschaf fingsdienst ingesteld, welke dienst deel zal uitmaken
van hot Departement van Landbouw, Nijvei-heid en Handel.
Voor het voorloopig reglement voor dien dienst en voor de
voorloopige instructie voor het hoofd van dien dienst zie men
Bijbl. Ind. St. n". 9450.
De in de gewestelijke verslagen over 1919 aangetroffen
opgaven omtrent de aan particulieren toebehooremle nijverheidsinrichtingen, uitgezonderd die, welke de verwerking van
landbouwvoortbrengselen beoogen, ziju bijeengebracht in de
m bijlage GG opgenomen lijst. De in die lijst verstrekte gegevens 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 1919 aan
ambachtslieden en koelies betaalde loonen.
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regelmatig plaats had, was het noodzakelijk de bereiding van
zwavelkoolstof, dat gedurende de oorlogsjaren als ontsmettingsmiddel benut was geworden, te verminderen.
Het vinden van belangrijke hoeveelheden zwavelmodder in
de Kawah Poetih (Bandoengsche hoogvlakte) heeft de
mogelijkheid voor de oprichting van een zwavelzuurfabriek,
waarvoor de plannen door de subcommissie voor de chemische
halffabrikaten werden ingediend, in hooge mate vergroot.
Deze fabriek zou dan goedkoop zuur op de open markt brengen, waardoor andere chemische industrieën mogelijk zouden
worden. De twee reeds in Nederlandsch-Indië bestaande
zwavelzuurfabrieken verbruiken haar zuur geheel zelf.
Door de munitie-commissie zijn bij de Regeering plannen ingediend om tot de oprichting van een springstoffenfabriek te geraken.
E r heeft zich eene combinatie gevormd, die liet plan koestert in Indramajoe een papierfabriek op te richten, waarbij
van rijststroo als grondstof wordt uitgegaan. I n Holland genomen proeven hebben uitgewezen, dat het mogelijk is hieruit
uitstekend schrijfpapier te maken.
Do meeste chemische industrieën maakten een gunstig jaar
door.
Bereiding van kunstmeststoffen. De zwavelzuurfabriek
te Soerabaja verwerkt beenderen op enkel superphosphaat;
haar plan is ook dubbel superphosphaat te bereiden.
Een van de suikerfabrieken heeft door verbranding van
melasse een kalimeststof met goed gehalte bereid. Deze stof
diende ook als uitgangspunt voor de bereiding van joodkalium
en groene zeep.
Een viertal combinaties hebben zich gevormd met het doel
om na te gaan, of de l>erfiiding van stikstofmeststof uit de
luchlstikstof in Nederlandsch-Indië op rendabele wijze kan
plaats hebben; concessies op waterkrachten werden reeds
verkregen.
Bij Gouv. Bt. 10 J u n i 1920 n°. 65 ( J a v . Ct. n°. 53) zijn
bepalingen vastgesteld betreffende de openbare controle op
kunsi- en handeïsmeslstoffen door het analyse-laboratorium
der afdeeling Nijverheid van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel.
Z e e p i n d u s t r i e Deze breidt zich steeds meer en meer u i t ;
toch zijn reeds enkele fabrieken gesloten moeten worden,
daar de oprichters niet voldoende deskundig waren.
3fciaalindiistrie.
Do naanilooze vennootschap Eerste'
Nederlandsch-Indisehe Hoogoven-maatschappij richtte in de
buurt van Telokbetong een hoogoven op.

Scheepsbouw. Het aantal op inlandsche wijze getuigde
Bouwstoffen. Do uitkomsten van het bedrijf der steen- j zeilschepen, dat in 1919 op Java en Madoera door inlanders
en pannenbakkerijen waren vrijwel overal gunstig. De vraag en vreemde oosterlingen werd aangebouwd, bedroeg voor de
WU goed als gevolg van het uitvoeren van vele bouwwerken, j residentiën Batavia, Pekalongan en Rembang onderscheizoowel voor het Gouvernement als voor particulieren.
den lijk 7, 37 en 101. Bovendien werden in de gewesten
Een paar steen- en pannenbakkerijen moesten worden op- Batavia, Cheribon, Rembang en Soerabaja nog onderscheigeheven, omdat de stof öf niet in voldoende hoeveelheid op do denlijk 1, 132, 17 en 44 inlandsche vaartuigen yan minder
plaats van oprichting aanwezig was öf wel omdat zij bij dan twee ton inhoud gebouwd.
gebruik in het groot zich anders verhield als men uit proeven
I n Batavia werden bovendien 39 prauwen van meer dan
in het klein genomen meende te mogen veronderstellen. Deze twee ton voor de binnenvaart vervaardigd, terwijl in de resiteleurstellingen waren voornamelijk te wijten aan het niet dentie Pekalongan einde 1919 40 visschersvaartuigen in aaninwinnen van raad bij een op dit gebied volkomen deskundig bouw waren.
persoon. Het invoeren van de in Europa gebruikelijke persen
Wat de buitengewesten betreft, liepen in 1919 in de gegaf aanleiding tot moeilijkheden, daar deze machines öf niet westen Benkoelen en Oostkust van Sumatra respectievelijk 1
steeds geschikt waren voor de te verwerken stof, öf wel voor en 33 op inlandsche wijze getuigde schepen van stapel, torden inlandschen werkman te zwaar waren gebouwd.
wijl in de gewesten Oostkust van Sumatra en Riouw en'
Voor de cementfabricatie was het verslagjaar gunstig; nog onderhoorigheden 115 en 15 inlandsche vaartuigen van minsteeds worden groote hoeveelheden cement uit het buitenland der dan twee ton werden geleverd.
ingevoerd. E r zijn een tweetal combinatie's, die de oprichting
Op de door Europeanen, dan wel Europeesche maatschapvan een cementfabriek op Java overwegen.
pijen, gedreven scheepstimmerwerven werden in de residenWerd reeds door de steen, en pannenbakkerijen de steeds tiën Semarang en iladoera 22 en 19 op inlandsche wijze gestijgende prijs vnn het brandhout in zeer sterke mate ge- tuigde zeilschepen aangebouwd. Voorts leverden de Europeevoeld, nog slechter waren er de kalkovens aan toe, waarvan sche werven nog af: in de residentie Batavia 4 motorsloepen,
er eenige tijdelijk moesten worden stop gezet, omdat het be- 2 reddingsbooten en 5 vletten (allen op Europeesche wijze
drijf niet meer voldoende rendabel was. Anderen zochten getuigd) en 18 motorbooten en 2 stoombarkassen van minder
naar goedkoopere brandstoffen, waarvoor petroleum-residu dan twee ton inhoud, in Semarang 1 stoomschip, in de residentie Rembang 27 op Europeesche wijze getuigde schepen
en bruinkolen in aanmerking kwamen.
en in Soerabaja 1 stoomschip, 1 op inlandsche wijze getuigd
Scheikundige nijverheid. Nu de afscheep van tabak weer zeilschip en 90 zeilvaartuigen van minder dan twee ton.
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In de gewesten buiten Java en Madoera werden op de door
Europeanon beheerde w e n e n , behalve herstellingswerk, afgeleverd: in de residentie Benkoelen 1 op inlandsche wijze
getuigd zeilvaarluig, in de residentie Palembang 12 houten
en ijzeren motorbooten van minder dan twee ton inhoud en
een gouvernementsvaartuig (hekwieler), in de residentie
Zuider- en Oqsterafdeeling van Borneo 4 op inlandsche wijze
getuigde schepen en in Atjeh en onderhoorigheden één motorsleepboot.

S 4.

Overigens werd in enkele gewesten, 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 vissc'hersvaartuigen gebouwd en hersteld.
Bij Gouv. Bt. 12 Juli 1919 n°. 52 (Ind. St. n°. 394) is bij
het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel de
betrekking van scheepvaarldeskundige ingesteld.

ABBACHT8- EJi NIJVERHEIDSONDERWIJS

Gedurende het jaar 1919 heeft het inlandsche ambachts.en nijverheidsonderwijs, zij het dan ook langzaam, zich ontwikkeld.
De in hot vorige jaar bijna gereed gekomen ambachtsscliool
te Djokjakaria, welke uit een afdeeliug vcor de hautbewcrking en een voor do ijzer-bewerking bestaat, kon verder worden ingericht, zoodat daar na het einde van de poeasa met liet
onderwijs een aanvang kon worden gemaakt. (Jok de timmerwerk plaatsen van de ambaclitsschool te Tasikmalaja kwamen
gereed, zoodat ook daar bij het begin van het schooljaar
1919—1920 de lessen een aanvang namen.
Van de in het vorige jaarverslag aangekondigde ainbachtssckolen te Makasser en Paree kwamen de gebouwen gereed.
Met hare iurichtiüg kon een aanvang worden gemaakt, zcodat
hare opening na het einde der aanstaande poeasa kon worden
te gemott gezien.
Het gebouw voor den leergang in bet bankwerken en
smeden in de residentie Bantam kwam nog niet geread.
Verder werd besloten tot de oprichting van een tweetal
nieuwe ambachtsscholen voor inlanders, namelijk een voor
de houtbewerking te Magelang (Gouv. Bt. 23 April 1919
n°. 27) en een vcor de ijzerbewerkiiijr te Sibolga (Gouv. Bt.
11 Maart 1919 n°. 16 in J a v . Ct. n°. 21), terwijl de inlandsche
ambachtsscliool te Kelyoemen, oorspronkelijk alleen bestaande
uit een af deeling voor de houtbewerking, met eene opleiding
in de ijzerbewerking zal worden uitgebreid (Gouv. Bt. 2-5
Nor. 1919 n°. 1 in J a v . Ct. n°. 96).
Do in het vorige verslagjaar genoemde leergang voor
cbauffeur-werkman, verbonden aan de ambachtsscliool voor
inlanders te Batavia, nam bij het begin van bet schooljaar
1919-1920 een aanvang.
Met wijziging in zoover van Gouv. Bt. 2-1 Sept. 1918 n°. 14
(zie E . V. 1919, kol. 208), is bepaald dat een der leergangen
voor opleiding tot chauffeur-werkman, in slede van aan de

$ 5.
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ambaclitsschool voor inlanders te Soerabaja wordt verbonden
aan die te Semarang (Gouv. Bt. 24 Nov. 1919 n°. 8 3 ; J a v .
Ct. n°. 96).
Bij Gouv. Bt. 18 Maart 1920 n°. 14 is f 16 000 toegestaan
voor de oprichting en instandhouding van eene teennische
avondschool te Bandoeng voor den dienst der staatsspoor- en

tramwegen.

Be bezoldigingsregeling van do inlandsiche onderwijzers
aan de«mbachtsseholeii voor inlanders is bij Gouv. Bt. 7 Juni
1900 n°. 102 (Ind. St. n^. 440) gewijzigd.
Ook gedurende het jam - 1919 werd doorgegaan met de
eigen opleiding van het benoodigde personeel, zoowel ter
voorziening in de behoefte van schoolhoofden als in die van
inlan dsche umbachtsonderwijzers.
Gegevens omtrent de drie greote ambacütsscholen voor
inlanders te Batavia, Semarang en Soerabaja zijn vervat in
tabel Ia van bijlage GG., terwijl die omtrent het personeel
en het aantal leerlingen der eenvoudige inlandsche ambachtsscholen met tweejarigen leergang zijn to vinden in tabel I b
van die bijlage.
Aan de gediplomeerde leerlingen dezer laatste groep van
amibachtsscholen werd bij lilet verlaten der school met een
einddiploma een eenvoudig stel gereedschap mede gegeven,
opdat zij in staat zouden zijn, om het handwerk te gaan
uitoefenen. De kosten van dezen maatregel werden bestreden,
uit een volgens het reglement opgericht spaarfonds, hetwelk
gevormd wordt uit maandetijksche bijdragen der leerlingen
en giften, van particuliere zijde.
Gedurende het j a a r 1919 genoten de onderstaande particuliere vakscholen eene subsidie uit 's lands kas: de ambachtsechool te Kakaa (res. Meuado) f 4170, de ambaclitsschool te
Modjowarno (res. Sceralxija) f 600 en de ambachtsschool te
Sidikalang (res. Tapanceli) f 900.

TENTOONSTELLINGEN.

In het verslagjaar werd door de Vereeniging Sarikat Adat
Alam Minangkabau te Padang een z.g. ,,pakan m a l a m " gebouden. waaraan verlionden was eene tentoonstelling, die zich
hoofdzakelijk beperkte tot het tentoonstellen van in dit gewest vervaardigde voorwerpen en andore artikelen van
nijverheid.
Evenals in vorige jaren, werd ook in 1919 te Kabandiahe
(Oostkust van Sumatra) eene tentoonstelling van paarden,
vee en enkele landbouw-producten gehouden, waaraan tevens

e.Mie hard draverij van Bataksche paarden verbonden wat*. E r
waren 327 paarden en een aantal karbouwen en dekstieren
aanwezig; de indruk van eerstgenoemde dieren was weder
minder gunsiig, die van de karbouwen en dekstieren daarentegen zeer bevredigend.
Door den Bond van Xederlandsch-Indisehe kunstkringen
werden in den loop van 1919 eenige tentoonstellingen gehouden van schilderijen, weefsels, batiks, enz.

§ G. KAÏÏERS VAN KOOPHANDEL EN N I J V E R H E I D .
De kamers van koophandel en nijverheid in N'ederlandsch-Indië gaven tot dusver geen verslag over 1919 in druk uit.
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§ 7. IJKWEZEN.
In bet verslagjaar konden in liet eerst© ijkdistrict uitsl uitand fce Batavia zittingen voor den ijk en herijk worden gehouden, zoodat de zit tingen to Seanarang en Soerabaja achterwege bleven en de ijk- en herijkplicktigen van Buitenzorg
en Poerwakarta hunne voorwerpen te Batavia ter onderzoek
moesten aanbieden.
Ten ijk en herijk worden in liet geheel aangeboden (voor
zoover daarover op 7 Januari 1919 gegevens bekend waren)
6996 aan den Lande en 2050 aan particulieren toebehoorende
'ijkvoorwerpen, waarvan er 6601 en 1893 konden worden goedgekeurd, doch zulks, wat 476 en 31 «tuks betreft, eerst na
voorafgegane verbetering.

Het eerstgenoemd totaal bestond» uit 5536 maten, gewichten
en strijkers en 465 weegwerktuigen. W a t den ijk en herijk
ten behoeve van particulieren betreft, was de verdeeling
1755 maten, gewichten en strijkers en 138 weegwerktuigen.
Met het nemen van een proef' om in de residentie Sumatra'.s
Westkust over te gaan tot eene geleidelijke invoeriug van
metrieke maten voor drog e waien, kon nog niet worden be'gonnen, omdat het voor deze proef benoodigde aantal maten
en strijkers in 1919 nog niet uit Nederland is ontvangen.
Bij Gouv. Bt. 28 Juli 1919 n°. 51 (Ind. St. n°. 459) ia het
aantal ijkers van vier op vijf gebracht.

P.
GOUVERNEMENTSBEDRIJVEN.
I. POST-, T E L E G R A A F - EN TELEFOONDIENST.
S 1.

ALGEMEEN OVERZICHT.

Eind 1919 bestond het personeel bij den post- en telegraafdienst (zoowel dat in vasten als dat in tij delijken dienst) uit
7526 ambtenaren en beambten. Eind 1918 bedroeg dit aantal 7182 (verbeterd cijfer), zoodat in den loop van 1919 eene
vermeerdering van 844 ambtenaren en beambten plaats had,

of 4,79 %.

Voorts waren einde 1919 voor den post- en telegraafdienst
werkzaam: 1 administrateur, 3 referendarissen, 4 commiezenredacteur, 5 hoofdcommiezen, ü eerste commiezen, 14 tweede
commiezen, 20 derde commiezen, 1 adjunct-commies, 74 kierken, 2 ambtenaren ter beschikking en l maandgelder, allen
behoorende tot het personeel van liet departement van gouvernemen tsbedrij ven.
Het personeel van den gouvernemontstelefoondienst telde
einde 1919 2441 ambtenaren en beambten, tegen 2206 (verbeterd cijfer) in het voorafgegane jaar en vermeerderde dus
met 10,7%. Bovendien waren ten behoeve van den telefoondienst werkzaam: 1 hoofdcommies, 4 eerste commiezen, 7
tweede commiezen, 3 derde commiezen en 4 klerken, allen
van liet departement van gouvernementsbeclrijven.
In den loop van het verslagjaar werden 43 ambtenaren uit
Nederland voor den post- en telegraafdienst uitgezonden
(1 ingenieur, 32 commiezen, 4 adspirant-electro-tecLnische
ambtenaren, 4 instrumentmakers 1ste klasse, 1 instrumentmaker 2de klasse en 1 telegrafist 2de klasse bij den radiotelegraf ischen dien st).
Eind 1919 bestond het personeel van de post- en telegraafschool te Weltevreden uit 1 directeur van - het onderwijs, 5
commiezen, 2 klerken en 1 assistent; het personeel van de
school te Soerabaja bestond uit 1 beheerder, 1 commies der
3de klasse (titulair) en 2 klerken.
Bij de post- en telegraafschool te Weltevreden waren op
1 Januari 1919 3 surnumerairs in vóór-opleiding geplaatst,
terwijl in den loop van het jaar nog 6 surnumerairs daarvoor werden aangewezen, dus te zamen 9 surnumerairs;
wegens voltooide opleiding werden 3 surnumerairs afgevoerd. terwijl 1 surnumerair op verzoek werd ontslagen,
H;;>idelingen der Stnlen-Gcneraal.

Bijlopen.

I
1920—1921.

zoodat einde 1919 nog 5 surnumerairs waren ingedeeld.
Bovendien waren op 1 Januari 1919 41 ambtenaren en
beambten ter volledige opleiding op de school geplaatst,
welk aantal in den loop van het jaar vermeerderde
mett 26 leerlingen en verminderde met 35 leerlingen (11
wegens voltooide opleiding en 24 om andere redenen), zoodat einde 1919 nog 32 leerlingen waren ingedeeld. Voorts
waren 1 J a n u a r i 1919 op die school nog geplaatst 21 ambtenaren en beambten van de post. en telegraafkantoren te
Weltevreden, Tandjoengpriok en Meester-Cornelis en van
liet hoofdbestuur, in opleiding voor Morse, recorder of
theorie; in den loop van het jaar kwamen er 110 leerlingen
bij en gingen er 70 leerlingen (32 wegens voltooide opleiding en 38 om andere redenen) af, zoodat einde 1919 nog 61
leerlingen waren ingedeeld.
Bij de post- en telegraafschool te Soerabaja waren 1 Januari
1919 aanwezig 20 assistenten ter volledige opleiding, welk
aantal in 1919 vermeerderde met 22 en verminderde met 10,
zocdat einde 1919 nog 32 leerlingen waren ingedeeld ; tevens
waren 1 Januari 1919 op die school aanwezig 38 klerken en.
assistenten van het post- en telegraafkantoor te Soerabaja in
opleiding voor Morse, recorder of theorie; bijgekomen zijn
17 en vertrokken 37 leerlingen (21 wegens voltooide opleiding en 16 om andere redenen), zoodat einde 1919 nog 18
leerlingen waren ingedeeld.
Op l Januari 1919 waren op den te Wéltevreden gevestigden cursus tot opleiding voor den raiijy van commies ingedeeld 12 surnumerairs van den leergang November 1917/
April 1920 en 4 surnumerairs van den leergang November
1918'April 1921, zoomede 17 commiezen der 3de klasse van
den leergang Juli 1918/April 1919.
Van de* genoemde 12 surnumerairs werden 5 afsrevoerd
wegens ontslag en zullen de overige 7 in Mei 1920 eindexamen afleggen. Van de genoemde 4 surnumerairs werd 1
wegens ontslag afgevoerd, terwijl de opleiding van de overige
3 surnumerairs in December 1919 eindigde. Zij werden voor
practische opleiding overgeplaatst, 2 naar het post. en telegraafkantoor te Weltevreden en 1 naar dat te Batavia.
5.
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Van de 17 commiezen der 3de klasse werden 3 afgevoerd
wegens ongeschiktheid, terwijl 14 in Mei 1919 eindexamen
aflegden, van wie er 10 terstond slaagden en 2 na een herexamen, terwijl 1 direct en 1 na het herexamen werd afgewezen. Óp den nieuwen leergang, welke 1 Juli 1919 aanving,
werden ingedeeld 15 commiezen der 3de klasse, van wie 1
in November 1919 op verzoek wegens ziekte en 1 in December d. a. v. wegens ontslag werd afgevoerd. Op 1 November
1919 werden 6 surnumerairs ingedeeld, van wie 1 in December 1919 op verzoek wegens ziekte werd afgevoerd. Op 31
December 1919 waren dus in opleiding voor de betrekking
van commies 13 commiezen der 3de klasse en 15 surnumerairs.
Voor het examen ter verkrijging van de Intrekking van
kantoorchef der 1ste klasse en de daaropvolgende hoogere
rangen, afgenomen in de eerste helft van December 1919,
meldde zich één candidaat aan, die slaagde.
Het onderwijs in het 2de leerjaar van de school tot opleiding voor commies bij den Indischen post-, telegraaf" en
telefoondienst te Leiden werd in 1918 begonnen met 37 leerlingen. Hiervan vielen er in den loop van dat jaar 2 af,
zoodat aan het eindexamen, gehouden in Januari en Februari 1919 werd deelgenomen door 35 leerlingen, van wie
er 18 terstond en 10 na een herexamen slaagden.
Van de 38 leerlingen, waarmede in 1918 het 1ste leerjaar
aanving, waren er 8 verhinderd om aan het overgangsexamen
deel te nemen (wegens ziekte); aan deze 8 leerlingen werd
vergund om in Januari 1919 alsnog het examen af te leggen.
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Van de 38 leerlingen, die aan het overgangsexamen deelnamen, slaagden er 26, terwijl de opleiding van 3 der niet] geslaagden werd gestaakt.
Het onderwijs in het 2de leerjaar ving in 1919 aan met
j 31 leerlingen, waarvan 29 aan het eindexamen, gehouden in
J a n u a r i en Februari 1920, deelnamen. Onvoorwaardelijk
{ slaagden 19, voorwaardelijk 8 leerlingen.
Van de 37 leerlingen, waarmede in 1919 het 1ste leerjaar
j aanving, vielen er in den loop van 1919 8 af, zoodat aan het
! overgangsexamen 29 leerlingen deelnamen, van wie 26 slaag! den, terwijl aan de 3 overigen werd vergund nogmaals de
lessen in het 1ste leerjaar te volgen.
I n 1919 werden in Nederland 11 jongelieden voor toelating
! op de school aangewezen.
De regelen betreffende de opleiding en uitzending uit
I Nederland van personeel voor den post-, telegraaf" en tele! foondienst in Nederlandsch-Indië (Ind. St. 1914 n°. 780)
;
zijn nader gewijzigd en aangevuld bij K. B. 14 April 1919
n°. 75 (Ind. St. n°. 445).
Bij Gouv. Bt. 31 Juli 1919 n°. 9 (Ind. St. n°. 166) zijn de
' bezoldigingen van het personeel bij den post-, telegraaf" en
i telefoondienst in Nederlandsch-Indië opnieuw vastgesteld.
De geldelijke uitkomsten van den post-, telegraaf, en teleJ foondienst in 1917, 1918 en 1919 wijzen onderscheidenlijk
j een nadeelig saldo aan van f 4 543 639 (verbeterd cijfer),
f 4 430 057 (verbeterd cijfer) en f 2 1 7 9 664 (voorloopig

I cijfer).

§ 2. KANTOREN EN HULF- EN BIJKANTOREN VAX DEN P0ST- EN TELEGRAAFDIENST.
Het aantal post- en vereenigde kantoren bleef 184 bedragen. Onder dat aantal zijn niet begrepen 10 bijpost- en
telegraaf kantoren en 2 bijkantoren voor den pakketpostdienst. Het aantal hulpkantoren steeg van 370 tot 386.
Onderscheidenlijk 61, 92 en 25 hulppostkantoren waren
gevestigd in plaatsen, waar zich tevens hulptelegraafkantoren, spoorwegtelegraafkantoren en telefoonkantoren
van het binnenlandsch bestuur bevonden. Bovendien waren
er bij het einde van het verslagjaar 1253 postinrichtingen
van eenvoudigen aard, namelijk 254 bestélnuizen van den
spoorwegdienst en 999 van de alleen op J a v a en Madoera bestaande, zoogenaamde districtspost, tegen onderscheidenlijk
256 en 1025 op het einde van het voorafgegane jaar. Ongerekend de laatstgenoemde bestelhuizen, doch met inbegrip
van de bijkantoren, telde men derhalve in het geheel 836
landskantoren voor den postdienst.
Voor den incasseeringsdienst in het binnenlandsch verkeer zijn uitsluitend de postkantoren aangewezen; voor de

I

behandeling van aangeteekende stukken en het aannemen en
uitbetalen van binnenlandsche postwissels tevens alle hulppostkantoren. Voor den binnenlandschen pakketpostdienst
waren op 31 December 1919. l>ehalve 192 kantoren (waaronder 11 bijkantoren) en 386 hulppostkantoren, nog 248
halten van staat$- en particuliere spoor- en tramwegen, dus
in het geheel 826 postinrichtingen aangewezen, tegen 813
op 31 December 1918. Voor den telegraafdienst waren op
eind 1919 177 telegraaf kantoren, 10 bijkantoren, 5 radiotelegrafische stations en 66 hulptelegraafkantoren geopend,
tegen onderscheidenlijk 177, 11. 5 en 63 op einde 1918.
Het aantal der met het lands telegraafnet in verbinding
staande en voor het algemeen verkeer opengestelde telegraafkantoren van den dienst der staatsspoorwegen vermeerderde
van 339 tot 340.
Het aantal der voor het algemeen telegraafverkeer geopende kantoren van het binnenlandsch bestuur bedroeg1 82,
tegen 80 op het einde van 1918.

BRIEVEN- EX PAKKETP0ST.

Rtydemrntea ei» bonaHiKien. Met naimillin?en wijziging
van artt. 53, 54 en 58 van de algemeene bepalingen ter uitvoering van het reglement voor den postdienst in Nederlandsch-Indië (Ind. St. 1918 n°. 158), werd nog vrijdom van
port toegestaan voor de binnenlandsche briefwisseling van
verschillende colleges, commissiën, enz. (Ind. St 1919 nos.
52, 58, 76, 147, 294, 501 en 697).
Met ingang van 1 November 1919 weid een rechtstreeksche dienst van gewone postwissels in het verkeer tusscheu
China en Nederlandsch-Indië ingevoerd, in verband waarmede bij Gouv. Bt. 27 Aug. 1919 n°. 52 (Ind. St. n°. 565) de
,.Bepalingen ter uitvoering van het K. B . van 21 April 1892
n°. 25 (Ind. St. n°. 137) omtrent postwissels en postquitantiën in het buitenlandsch vrkeer" (Ind. St. 1905 n°. 410),
voor zooveel noodig, zijn gewijzigd en aangevuld.

Van de in K. V. 1919 (kol. 276) bedoelde 3 000 000 brief.
kaarten van 5 cent zijn er in 1918 1000 000 en in 1919
2 000 000 ter landsdrukkerij aangemaakt.
Gedurende het jaar 1919 werd een aantal van 24 989 Roode
Kruis-postwaarden verkocht, vetegenwoordigende ten bate
van de in K. V. 1916, kol. 244, genoemde instellingen, een
bedrag van f 1 249,45.
Binnenlandsch verkeer. De statistieken voor 1919 wijzen
op toenemend verkeer in nagenoeg alle onderdeelen van den
binnenlandschen postdienst; alleen wat het aantal ,,Monsters" alsmede het aantal en het bedrag der postbons betreft,
toonen d.e cijfers eenigen achteruitgang aan.

KOLONIAAL VERSLAG Ï O & O .
310

Hoofdstuk P, afVl.

801
:

*» ' £i

i

i

:

t :

<N I 0Ol~CJ I 01
-r^oi^THr;iC
r - M x l j *M"

" e i
«#
.
+

+4 .

++++I++

so

oene
erml

11

*~^
e-I—

i

i

<"3 - * °
.< —'on o '

+. i . r « ++ " ? 5 ^ t

+

* c r i

:

>3

c l r

~
lócó

N r

~ ' '
' ^ie»-'3ÏI-ZSS

+. *+- 4+. 4+. *I?|«

+ + + +r- +i

ft r c 1 r r

1

De regeling van het brievenvervoer in en tuaschen do
verschillende gewesten onderging in het verslagjaar weder
eenige wijziging.
Hot vervoer (niet uilzondoring van dat over zee en de
districtspost) geschiedde op het einde van 1919 over een
afstand van 16G25 K.M., logen 16 431 K.M. op het einde
van 1918.
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Automiibicleudiciist ter hoofdplaats fVdterreden. De
aanschaffing van onderdeden voor de in gebruik zijnde
9 Berliet-vrachtwagens ging niet groote moeilijkheden gepaard. Van do auto's, «lie sedert 1914 in gebruik waren,
moesten er 3 buiten dienst worden gesteld. I n den loop
van het jaar werden 2 nieuwe Ford-vrachtauto's aangeschaft,
zoodat de dienst einde 1919 over 8 automobielen beschikte.
Het gedurende het verslagjaar afgelegde aantal kilometers
bedroeg 188 539, of per wagen en per dag 64 K.M. De
kosten per wagen-kilometer bedroegen, alles inbegrepen,
f 0,372, tegen f 0,377 in 1918.
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overzicht van het aantal naar het buitenland verzouden
poststukken en van den postwissel-, quitantie- en pakketpostdienst, voor zoover het buitenlandsch verkeer betreft,
gedurende de jaren 1917, 1918 en 1919.
De daarin vermelde cijfers zijn, voor zoover de poststukken aangaat, als gewoonlijk verkregen door de statistiekcijfers (de cijfers, aagevende het werkelijke verkeer van
1 t/m 28 October) met 13 te vermenigvuldigen.
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1) Hieronder 266 stukken met eene aangegeven geldswaarde van f 47 143
welko tevens met verrekening bezwaard waren. Deze stukken zijn ook onder
•Je verrekenstukken opgenomen.
2) Hieronder 97 205 stuks telegrafische postwissels, tot een bedrag van
f IS .503 609.
3) Hieronder 51 667 postpakketten, niet eene aangegeven geldswaardo
van f5925 771.
4) Hieronder 551 stukken met eeno aangegeven geldswaarde van f 67155,
welke tevens met verrekening bezwaard waren. Deze stukken zijn ook onder
de verrekenstukken opgenomen.
5) Hieronder 58 233 postpakketten, met eene aangegeven geldswaarde
van f 5 970 043, «n 293 525 postpakketten met verrekening, tot een gezamenlijk
bedrag van f 8 073 072.
Jaar.
1917.
.Aantal gefrankeerde brieven . . .
„
ongefrankeeruoen ontoereikeiK
gefrankeerde brieven . . .
„
briefkaarton (enkele) . . .
•,
.
mot betaald antwoorc
,
drukwerken en dagbladen .
,
monsters van koopwaren .
,,
akten en geschreven bescheiden
„
.,

gewone aangeteekende stukker
brieven on doosjes met aange

Bedrag dor aangogoven waarde in francs
Aantal aangoteekenrto stukken mei
Bedrag der verrekening in guldens.
Berichten van ontvang van aangetec
Aantal
Bedrag
Aantal
Bedrag
Aantal
Bedrag
Aantal
,

verzonden postwissels. .
,.
.,
. .
uitbetaalde
„
. .
der „
„
. .
ontvangen quitantiën . .
der „
„
. .
verzonden postpakketten
ontvangen
„

1918.

In 1919
moer of
minder.

In 1918
meer of
minder.

1919.

19436S2

1663 831

2479SS0

-279851

+816049

4031:1
«42363
1413
537 810
51649
20995
13 4S1
427 388

336*5
261 2s7
910
410735
84 9S1
34 320
15 467
346841

36 532
406666
BS)
634 504
!G 313
37 817
11791
441207

- 0 708
-S1081
-533
-127Ö75
+ 33 332
+ 13325
+ 197C
—30 547

+2977
+ 145 370
-351
+ 223 769
+ 7 332
+ 3 497
, -3066
+ 94 36";

7329
5023 5S0

6 383
7047960

10 S ^
7 423 356

+ 2 024 370

+ 4 446
+375406

. _
4 628
45849
f2084 623
5518
f 245 359
8 312
f 193108
12 622
51329

f

13
02

7 M
37033
f 18629S2
4 92-5
f 248 858
SM
f 216181
•SU
54 005

f

117
1102

4199
63 263
f 2596 230
7 377
f SS0 804
10 799
f 293774
74 965
81152

f

f
f
f

+ 13
+62
+ 2964
-S.316
-2210H
-6M
+ 3 499
-49
+18073
-2707
+ 2676

f

f
f
f

+ 104
+1040
—3393
+ 16235
+78BM8
+ 2952
+131940
+ 2536
+74 603
+65060
+ 27147
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De post uit Europa voor Nederlandsch-Indië werd 33 maal met alle voorkomende gelegenheden brievenmalen gesloten
met Nederlandsche mailbooten (namelijk 16 maal met stooni- voor Britsch-Indië, de Strails Settlements, Siam, China,
echepen van de stooinvaartmaatschappij .,Nederland" en 17 Japan, de Philippijnen, Amerika en Europa. Voor zoover
maal met die van de ,,Rotterdamsc!ie Lloyd"), 8 maal met deze brievemnalen niet rechtstreeks naar de landen van beFransche en 57 maal met Britsch-Indisehe mailbooten over stemming konden worden vervoerd, werden ze ter verdere
Singapore vervoerd.
verzending te Singapore, Hongkong, San Francisco of
Voor de verzending naar Europa werd 25 maal van de andere buitenlandsche uitwisselingskantoren afgegeven.
Nederlandsche mailbooten (10 maal van de stoomschepen
Met intrekking van het nog geldende gedeelte van K. B.
van de „Nederland" en 15 maal van die van de ,,Rotter- i 7 J a n . 1913 (Ned. St. n°. 6, Ind. St. n°. 232), zooals dat
damsche Lloyd"), 54 maal van Britsch-Indische en Fransche is gewijzigd bij K. B . 17 Nov. 1916 n°. 41 (Ned. St. 1916
booten en voor de verzending naar Australië 32 maal van de n°. 508, Ind. St. 1917 n°. 177), zijn de porten der brieven
booten van de Koninklijke Paketvaartmaalschappij, van (Ie en andere stukken, welke per zeepost uit NederlandschBurns Philp Line en de West Australian Joint Service ge- Indië worden gezonden naar Nederland, nader geregeld bij
bruik gemaakt.
K. B . 7 Febr. 1920 n°. 67 (Ned. St, n°.61).
Verder werden door de Indische uitwisselingskantoren
I

§ 4.

GOUVERNEME.YIS

Reglementen en bepalingen. Bij GOUT. Bt. 22 Febr.
1919 n°. 13 (Ind. St. n°. 92) is het reglement voor den gouvernementstelegraafdienst in Nederlandsch-Indië in zoover
gewijzigd, dat het tarief van 25 cent voor de eerste 5 woorden
of minder en 5 cent voor elk volgend woord boven de 5
woorden, mede toepasselijk werd verklaard op telegrammen,
bestemd om ter plaatse van het kantoor van aanbieding te
worden afgeleverd (stadstelejri-amm.cn).

TELEGRAAFDIENST.

| 28 November). Al deze storingen werden door het kabelj schip Telegraaf opgeheven, behalve die op den kabel Welte; vreden—Semarang, welke door het personeel van de Telegraaf werd opgeheven met behulp van het gouvernements| vaartuig Pliarus, daar de Telegraaf toen te Soerabaja in herstelling was.
j
Behalve het opheffen van bovengenoemde storingen,
weiden door het kabelschip Telegraaf nog de volgende
werkzaamheden verricht. I n Juni werd eene loodings.
Verbindingen, geleidingen en toestellen. De lengte van j reis van Soerabaja naar Makasser gemaakt om een tracé
het bovengi-ondsche telegraafnet vermeerderde, wat de lij- voor een tweeden kabel tusschen beide plaatsen te benen D betreft, van 10977,36 K.M. tot 10978,71 K.M., dus palen, op welke reis tevens een bezoek werd gebracht
met 1,35 K.M., en, wat de draden *) aangaat, van 27446,71 aan de eilanden Moena en Boeton voor eene mogelijke telef'onische verbinding tusschen deze eilanden en Celebes. Na
K.M. tot 28945,97 K.M., dus met 1499.26 K.M.
De wijziging van de lijnlengte was voornamelijk het gevolg j de herstelling van den kabel Singkel—Tapa Toean in Novemvan den aanleg van eene telegraaf lijn tusschen Moearoenim ! bor werd de aanwezigheid van de Telegraaf in de vaarwateen Tandjoeng, tusschen Ketaoen en Lebongtandai. van slip- ! ren westelijk van Sumatra benut om een tracé en lan<lingslijnen naar de hulptelegraafkantoren Hajoep en Pegatan, het plaatsen te zoeken voor een kabel van Goenoengsitoli naar
omleggen van de telegraaflijn tusschen Maos en Boentoe, t Sibolga. Verder werden te Tapa Toean nog proeven genomen
Boentoe en Soompioeh, den ombouw van de telegraallijn I met verschillende toestellen om de mogelijkheid voor eene
tusschen Bangkinang en Pakanbaroe, tussclien Koealasim- j telefonische verbinding tusschen Singkel en Tapa Toean
pang en Besitang en liet opruimen van de telegra aflijn tus- j over den zeekabel te onderzoeken, welk onderzoek een negaechen Moearoaman en Lebongsoelit. De vermeerdering van lief resultaat had.
de draadlengte was hoofdzakelijk het gevolg van den aanleg !
De langzame terugkeer tot normale economische verbonvan telegraaf lij nen tusschen Moearoenim en Tandjoeng, Kc- dingen, de zeer hooge prijzen der ruwe materialen en het
taoen en Lcbongtandai, liet bijspannen van draden tusschen j gohrek aan scheepsruimte zijn factoren, waardoor de aanvoer
Weltevreden en Bandoeng, Djokjakarta en Magelang, Mees- ! der benoodigde materialen onvoldoende was en in de toeter-Cornelis en Weltevreden, Soerabaja en Malang, Soera- I komst nog zeer onzeker is. Door aankoop in J a p a n en
baja en Modjokerto. Bondowoso en Banjoewangi, Pangka- i Amerika en door het gebruik van hout in plaats vau ijzer,
lanbrandan en Langsar. Fort de Koek en Padangsidimpoean, waar mogelijk, konden de noodzakelijkste aanlegwerken
Padang en Padangpandjang, Medan en Tebingtinggi-Deli, j worden uitgevoerd.
Moearoenim en Palembang en tusschen Kepahiang en Tjo?- ;
De in het vorige verslagjaar aangevangen aanleg van de
roep.
technische knntoorinrichting van het nieuwe telegraafkanDe lijn- en de draadlengte van de zeekabelverbindingen toor te Soerabaja kwam in 1919 gereed. Ook op andere
vermeerderde in 1919 van 9939,24 K.M. tot 9945.59 K.M., ! plaatsen werden, tengevolge van het betrekken vnn nieuwe
gebouwen, de kantoorinrichtingen vernieuwd, terwijl met de
dua met 6.35 K.M.
De overige kabel- en ondergrondverbindingen vermeerder» verbetering van de technische inrichting op verschillende
•
den. wat de lijnlengte betreft met 2,96 K.M. en wat de draad. | kantoren werd voortgegaan.
lengte aangaat met 59,45 K.M. door het leggen van 2 rivicr- \
De proefnemingen met liet maken van telegraaf pal en van
kabels door de Batangkapae, wijziging van grondkabels te I beton w a d e n voortgezet. Tot nu toe voldoen de palen zeer
Soerabaja en het leggen van grondkabels te Weltevreden.
goed.
Op de gouvernements telegiaaf-zeekabels kwamen in den
liet telegrafische verkeer tusschen Weltevreden en Soeraloop van 1919 tien storingen voor. te weten tusschen Welte- baja werd gedurende het verslagjaar met de sneltelegraafvreden en Semarang (22—23 J a n n a r i ) , Belawan en Sabang toestellen onderhouden. Aangezien wisselende lijnweerstan(8—27 Februari), Muntok en Palembang (14—22 Februari), ! den het werken in duplex veelal bemoeilijkten, werd bijna
Tandjoengbalai en Bagan Si Api Api (26 Februari - 5 Maart) 1 , ; dngelijks over twee lijnen in simplex gewerkt. De seinsnelBalikpapan en Menn.do (27 Maart—4 April). Singaradja en
heid bedroeg 550—850 teekens per minuut. Het hoogste aanAmpenin (16—17 J u l i ) , Sitoebondo en Bandjermasin (1—3 j tal op één dag verwerkte telegrammen bedroeg in 1919 2677,
Augustus), Grisee en Bangkalan (1—9 October), Singkel en i tegen 2046 in 1918: het gemiddelde aantal, dat per dag werd
Tapa Toean (1—3 Novenil>er) en Belawan en Sal>ang (10— ; verwerkt 1700, tegen 1300 in 1918.
Om liet verkeer tusschen Batavia—Weltevreden—Sema1) Onder „lijn" wordt verstaan het samenstel tusschen de kantoren van
rang en Soerabaja geheel per sneltelegraaf te kunnen onderdraden, kabels, steunpunten met alles, wat daartoe behoort, en onder
houden, werden nog 9 van deze toestellen besteld.
„draad" do metalen draad, dienende tot voortplanting van den electrischen
De proeven met het gebruik van de sneltelegraaf over den
stroom.
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zeekabel tusschen W e l t e v r e d e n en Soerabaja vielen o n g u n s t i g u i t , w a t d e snelheid betreft. D a a r o m werd besloten voor
de sneltelegraaf slechts g e b r u i k te m a k e n v a n de l a n d l i j n e n .
A a n b e t e i n d e van het v e r s l a g j a a r w a r e n in h e t geheel 399
Morse-, 91 recorder-, 8 H u g h e s , e n 2 sneltelegraaftoestellen
in d i e n s t , benevens 3 a u t o m a t i s c h e W h e a t s t o n e - s e i n g e v e r s .
Op de telefooukantoren v a n h e t b i n n e n l a n d s c h b e s t u u r w a r e n
t e z a m e n 126 telefoontoestellen i n g e b r u i k .
G e d u r e n d e h e t g e h e e l e j a a r werd op de r a d i o s t a t i o n s Sitoeb o n d o , K o e p a n g en Anibon v o l g e n s o n d e r s t a a n d e n n o r m a l e n
dienstrooster g e w e r k t :
7 - 8 v. m . , verkeer m e t schepen in zee;
8 v. m . — 1 . 3 0 n . m . , o n d e r l i n g v e r k e e r ;
1.30—-7 n . ra., verkeer m e t schepen in z e e ;
7 n . m . s l u i t e n , afwerken d e r n o g v o o r h a n d e n zijnde o n d e r l i n g e b e r i c h t e n . W a s in d e n g u n s t i g e n tijd do correspond e n t i e meestal om 7 u u r 's a v o n d s a f g e w e r k t , in h e t s l e c h t e
j a a r g e t i j d e k w a m het h e r h a a l d e l i j k voor, d a t d e stations t o t
i a a t in d e n n a c h t open moesten blijven voor h e t a f w e r k e n
der b e r i c h t e n . D e g e z o n d h e i d s t o e s t a n d v a n h e t personeel
was o v e r het a l g e m e e n g u n s t i g . De s t a n d v a n h e t personeel, vooral w a t b e t r e f t h e t t e c h n i s c h e gedeelte, g i n g ,
o n d a n k s a l l e p o g i n g e n tot a a n w e r v i n g v a n n i e u w e k r a c h t e n ,
sterk achteruit.
Op d e n c u r s u s tot o p l e i d i n g v a n r a d i o t e l e g r a f i s t w a r e n
a a n het e i n d e v a n het v e r s l a g j a a r 10 l e e r l i n g e n i n o p l e i d i n g .
De in h e t vorige j a a r ingevoerde m a a t r e g e l o m eenige kierk e n en assistenten u i t den gewonen dienst op t e l e i d e n t o t
r a d i o t e l e g r a f i s t , bleek goed te voldoen. H e t v e r k e e r m e t
schepen in zee n a m , v e r g e l e k e n m e t h e t v o r i g e j a a r , toe.
Op 3 1 October w e r d e n door h e t k u s t s t a t i o n t e S a b a n g noods i g n a l e n o p g e v a n g e n van h e t stoomschip Tazilha,
waarop

twee schepen h u l p v e r l e e n d e n . H e t verkeer m e t schepen i n
zee was veel g r o o t e r d a n het vorige j a a r .
De seinproeven v a n d e r a d i o - z e n d s t a t ï o n s op den M a l a b a r
en te Tjililin m e t d e Zeven Provinciën
w e r d e n voortgezet.
De resultaten w a r e n boven v e r w a c h t i n g g u n s t i g . T e P a n a i n a . op een a f s t a n d v a n 19 000 K . M . , k w a m e n d e s i g n a l e n
v a n M a l a b a r m e t 5 0 - v o u d i g e e n die v a n T j i l i n i n m e t 2 0 voudige h o o r b a a r h e i d a a n . G e d u r e n d e d e v e r d e r e r e i s
konden alleen o p h e t gedeelte N e w - Y o r k — E u r o p a een
enkele m a a l n o g t e e k e n s v a n
de I n d i s c h e
stations
worden o p g e v a n g e n . V a n den a a n v a n g v a n h e t j a a r
af werden t e v e n s s e i n p r o e v e n n a a r E u r o p a
genomen.
N a a a n k o m s t v a n d e Zeven
Provinciën
w e r d besloten
h e t aan boord o p g e s t e l d e o n t v a n g t o e s t e l a a n e e n e t e
Blaricuin op te r i c h t e n a n t e n n e a a n t e s l u i t e n . Op 7
J u n i werd voor h e t eerst h e t ï j i l i l i n - s t a t i o n
gehoord.
L a t e r w e r d e n ook de teekens v a n M a l a b a r o n t v a n g e n .
N a d a t liet station t e S a m b e e k gereed was g e k o m e n , w e r d e n
ook h i e r d e teekens v a n M a l a b a r en T j i l i l i n o p g e n o m e n . I n
v e r b a n d m e t de u i t s t e k e n d e o n t v a n g s t in N e d e r l a n d v a n do
door h e t s t a t i o n t e M a l a b a r u i t g e z o n d e n b e r i c h t e n , w e r d e n
a a n het einde v a n h e t j a a r vele r e g e e r i n g s t e l e g r a m m e n l a n g s
radioweg v e r z o n d e n , w a a r v a n d e o n t v a n g s t door N e d e r l a n d
per kabel werd b e v e s t i g d . D e e n e r g i e v a n h e t M a l a b a r station kon in den loop v a n h e t j a a r b e l a n g r i j k w o r d e n o p g e voerd. Op het o n t v a n g s t a t i o n te T j a n g k r i n g w e r d e n de ber i c h t e n der E u r o p e e s c h e s t a t i o n s geregeld o p g e v a n g e n .
V e r d e r werden p r o e v e n g e n o m e n om d e seinteekens op een
p a p i e r b a n d t e reg-istreeren.
V o r k o o r on o p b r o n s j s t . E e n overzicht v a n h e t telegraafverkeer over de j a r e n 1917, 1918 en 1919 volgt h i e r o n d e r .

Vermeerdering of vermindering
in 1919.
Binnenlandsch
Ontvangsten

in 1918.

verkeer.
2 057 982 :

2 G18 567 f

3 265 403 f + 6 2 1 836 | +23.5"', ! +28.5 » „

Aantal betaalde telegrammen.

1 558 481 j

1919 419

2 324 571 j

Gezamenlijk woordental . . .

19 182 03G |

24 357 428

Gemiddeld

f

„

12.69

12.8
77 197

113 146

. .

1 740 C61

2 693 185

Gemiddeld
„
Opbrengst der regeeringstelegrammen, berekend alsbotaalde
telegrammen

22.64

23.8

Aantal regeeringstelegram men
Gezamenlijk woordental.

Buitenlandseh verkeer.
Aantal verzonden telegrammen
Gezamenlijk woordental. . .
Gemiddeld
„

f

248 274 ' f

+ 4 0 5 152 +21.1 , | +23.2 ,

29 012 450 | + 4 655 022 +19.1
12.48:
—0.21 - 1 . 7
I
+22.4
138 477 I
+ 2 5 331
+22.8
3 307 233 ;, +614 048
+0.3
23.88
+0.08

400 085 f

„ ; +26.9 ,
„ | +3.2 „

„ I +46.6 ,
, | +51.7 „
, • +5.6 „

501 700 f + 1 0 1 816 25.4

+61.1

168 317

208975

264 797

+ 5 5 822; +2u.7 , +24.2 „

8 209 603

4 374 946

5 281 515

+ 9 0 0 569 +20.7 „ ! +36.3 „

20.

-0.93 . - 4 . 4 „ ; +9.8 „

19.06

20.93

Aantal ontvangen telegrammen

170 988

215 795

287 957

+ 7 2 162 i +33.1 ., ! +26.2 ...

Gezamenlijk woorden tal . . .

o 231 6S8

4 280 08S

4 914 412

+ 6 6 4 324 | +15.5 ., I +32.2 ,.

Gemiddeld

18.93

,

19.83

17.

—2.83 i —14.:! ,

+4.8 ,

I n 1919 w e r d e n v i a de E a s t e r n 6 6 1 8 4 u i t g e s t e l d e teleH e t aandeel der Nederlandsch-Indische telegraafadminisg r a m r a e n verzonden e n 61 3S2 dergelijke t e l e g r a m m e n o n t t r a t i e in d e o p b r e n g s t v a n h e t b u i t e n l a n d s c h verkeer beliep
over 1919 voor d e t r a n s i t - t e l e g r a m m e n f 304 523 en voor d e
vangen, tegen o n d e r s c h e i d e n l i j k 76 689 en 69 063 in 1918.
o v e r i g e t e l e g r a m m e n f 1 7 1 7 532, t e g e n o n d e r s c h e i d e n l i j k
H e t h i e r o n d e r v o l g e n d e staatje geeft een o v e r z i c h t v a n h e t
f 188 884 en f 1 357 614 in 1918 e n f 125 713 en f 877 008 in I radiotelegrafisch v e r k e e r in 1919
1917.
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 .

Bijlogen.

1920—1921.
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Kuststation.

Saban;

. . . .

c

g e ; | Afkomstig van:

«

w

!
<

401 |6636 | Ned.-Indië.
196 j StiMits-SottliiüoiitM
11
on Mul. Stülon.
2
33 ! Britsch-Indi.'.
92 Nederland.
8

"ris |

9M) IG7:JÜ
204 3 067
17

83

1

1S3
051
143
94
21
30

. . .

422 6857

Te zamel! . . .

1203 179:4

Sitoebondo . . .

104 4120
13
1

Ned.-Indië.
Straits-Sottloments
on Mal. Staten.

390 5Ö77
217
10
5
4
2
2

!
Te zamen

. . .

105 4133
1

Ontvangen

telegrammen.

Kuststation.

10
8
o

Te zamoK

Verzondon telegrammon.

Ontvangen telegrammon.

Verzonden telegrammen.
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Te zamen . . .

90
30
41
20

13

Bestemd voor:

Ned.-Indië.
Straits-SotUements
en Mal. Staten.

BrtUeh-Iadtt.
Overig Azië.
Nedorland.
Oveiig Europa.
Afrika.
Amerika.

Ned.-Indië.
Straits-Settlements
en Mal. Staten.
Overig Azië.
Nederland.
Overig Europa.
Aus-tralie.

AfkoniMtis.' van:

13

Bestomd voor

Koepang

'M

406

Ned.-Indië.

97 j 1426 NeoVIndiö.
1
12 Straits-Sottloments.
on lfal. Staten.

Te zamen

U'l

466

To zamen .

98

Ambon

189 3 902

Ned.Indië.

313 0065
1
12
1
2
3
2
2

Te zamen

189 S 903

T.' zamen .

1438

14
12
90
27
20

Ned.-Indië.
Strnits-SeUlements
en Mal. Staten.
Britsch-Indië.
Overig Atlë.
Nedorland.
Amerik».
Australië.

334 5 240

413 6 484

§ 5. GOUVERNEMENT» TELEFOONDIENST.
Bepalingen, voorwaarden en tarieven. De op 1 Januari
1919 in werking getreden nieuwe bepalingen, voorwaarden
en tarieven betreffende den gouvernements telefoondienst
zijn bij Gouv. Bt. 13 J u n i 1919 n°. 82 (Bijbl. I n d . St.
n°. 9225) aangevuld en gewijzigd, voor zoover betreft de
vaststelling van den plaastelijken kring en den districtsi-elefoondienst. Deze wijzigingen bestaan in hoofdzaak hierin, dat de straal van den kring der bij netten van 3 op 1 K.M.
is teruggebracht, terwijl, wat den districtstelefoondienst
aangaat, in bijzondere omstandigheden van het districtstarief kan worden afgeweken.

Plaatselijke en dl&trietsdienst. Op hei einde van 1919
omvatte de plaatselijke dienst de netten te Krawang, Salatiga, Kendal, Bodjonegoro, Sidoardjo, Probolinggo, Krak•aftn. Soemenep, Benkoelen, Palembaug, Djambi, Pontianak,
Bandjermasin, Singaradja. Ampenan, Gorontalo, Menado en
Amboina en de districtsdienst de districtsnetten te Pandeglang, Serang, Rangka>bitoeng, Weltevreden. Batavia, Poerwakarta, Buitenzorg, Soekaboemi, Tjiandjoer, Bandoeng,
Garoet, Tasikmalaja, Bandjar, Tjilatjap, Cheribon, Tegal,
Pekalongan. Djokjakarta, Soerakarta, Magelanjr. Ambarawa,
Semarang, Demak, Koedoes, P a t i , Rembang, Blora, Tjepoe,
Madioen, Kertasana, Djombang, Modjokerto, Soerabaja,
Kediri, Toeloengagoeng, Blitar, Malang, Bangil, Pasoeroean, Loemadjang, Djember, Bondowoso, Sitoebondo, Banjoewangi, Pamekasan, Den Pasar en Telokbetong.
De telefoonnetten liadden op 31 December 1919 (volgens
voorloopige opgaven) gezamenlijk 665 K.M. ondergrondsche
kabellengte, 14 440 K.M. bovengrondsche lijnlengte, 40 000
K.M. ondergrondsche geleidingslengte, 50 000 K.M. bovengrondsche geleidingslengte, 80 000 K.M. ondergrondsche
draadlengte en 54 500 K.M. bovengrondsche draadlengte.
Een jaar te voren waren deze lengten onderscheidenlijk 555,
14 117, 34 087, 48 091, 68 174 en 50 964 K.M.
De opbrengst dezer netten beliep in 1919 f 3 438 575 (voorloopig cijfer), tegen f 2 907 366 in 1918 en f 2 523 215 in
1917.
Het aantal betalende telefoonposten, dat eind 1917 21873
en eind 1918 24 790 bedroeg, steeg in 1919 tot 28 800 (voorloopig cijfer).

Interlocale dienst. Op J a v a werd in het verslagjaar liet
interlocale geleidingsnet uitgebreid door den aanleg van ge-'
leidingen over de volgende lijnvakken:
a. Tjikampek—Cheribon ;
h. Cheribon—Loewoenggadjah ;
c. Djember—Banjoewangi;
cl. Bandoeng—Poerwakarta:
e. Cheribon—Djatibarang:
/ . Weltevreden—Cheribon;
ij. Rembang—Blora;
h. Kediri—Blitar;
i. Semarang—Koedoes, en
j . Ambarawa—Toentang.
Op 31 December 1919 waren alle plaatselijke en districtsnetten op Java aan het interlocale net aangesloten.
De weglengtc van de op het einde van 1919 in bedrijf
zijnde interlocale lijneu bedroeg 2937,18 K.M., met eene
geleidingslengte van 8864,26 K.M., tegen onderscheidenlijk
2773,48 en 8010,26 K.M. op het einde van 1918.
In 1919 bedroegen de verschuldigde kosten voor interlocale gesprekken in het geheel f 2 074 000 (voorloopig
cijfer), tegen f 1 330 392 in 1918.
Het aantal interlocale gesprekken, dat in 1917 558 027 en
in 1918 751 222 bedroeg, vermeerderde in 1919 tot 1 991 000
(voorloopig cijfer).
Voornaamste buitengewone werkzaamheden. Het plaalselijk net van het bijkantoor Laboean (districtsnet Pandeglang) werd omgebouwd in een dubbeldraadsch net.
Het plaatselijk net te Rangkasbitoeng werd uitgebreid met
1250 M. grondkabel en twee kabelopstijgpalen.
Het net te Weltevreden werd uitgebreid met 6 kabelopstijgpalen en 5600 M. grondkabel, terwijl eene tijdelijke
ondercentrale werd opgericht in de wijk Nieuw-Gondangdia.
Te Batavia (stad) werd de centraalkantoor-inrichting uitgebreid met 210 nummers, terwijl het plaatselijk net aldaar
werd uitgebreid met 2 kabelopstijgpalen en 525 M. grondkabel.
Het plaatselijk net te Meester-Cornelis werd uitgebreid
met 4 kabelopstijgpalen en 1650 M. grondkabel.
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I a het districtsnet te Buitenzorg werden grondkabels gele^fd tot eene lengte vau 16000 M., terwijl 15 kabelopstijgpalen werden geplaatst. Het net werd uitgebreid met een
bijnet te Dtfpok, terwijl eene tweede dubbeldraadsche geleiding werd aangelegd tusschen Buitenzorg en Djasinga.
Het plaatselijk net te ïjiandjoer werd omgebouwd en verbeterd, terwijl een bijnet werd opgericht te Tjikalongkoelon.
H e t plaatselijk net te Bandoeng werd uitgebreid met 3
kabelopstijgpalen en 2000 M. grondkabel, terwijl eene ondercentrale werd opgericht met 260 aansluitingen. In dienst
werden gesteld bij netten te Tandjoengsari en te Nagrek.
Het districtsnet te Garoet werd uitgebreid met 7 bestuursaansluitingen, ter gezamenlijke lengte van 27,5 K.M.
H e t particuliere net te Cherihon, waarvan de concessie 1
J u n i 1919 eindigde, werd overgenomen en uitgebreid.
Aan het eind van 1919 waren in gebruik het hoofdnet met
10 bij netten. Gelegd werd 15400 M. grondkabel.
De lijnen van het districtsnet Pekalongan buiten den
plaatselijken kring kwamen in oostelijke richting geheel, in
andere richtingen bijna gereed, terwijl te Bandarsidajoe een
bij telefoon kantoor werd opengesteld.
Do telefoonnetten der Tegalsche Telefoonmaatschappij
werden overgenomen; het hoofdnet Tegal met 5 bijnetten
werd vernieuwd.
Het plaatselijk net te Semarang werd uitgebreid met 2
kabelopstijgpalen, 1 kabelverdeelhuis en 8,3 K.M. grondkabel, het net van de ondercentrale Tjandi met 1 kabelopstijgpaal en 0,8 K.M. grondkabel, dat van de ondercentrale Heuvel met 3 opstijgpunten en 0,9 K.M. grondkabel.
Voor het districtsverkeer Semarang—Oengaran werd eene
derde geleiding aangelegd, terwijl te Oengai'an een wisselbord met 100 nummers werd opgesteld.
Het locaalnet Salatiga werd uitgebreid met 2 kabel opstijgpunten en 1,3 K.M. grondkabel.
Het nieuwgebouwde kantoor te Parakan (districtsnet Magelang) werd in dienst gesteld.
De districtslijn naar het bijkantoor Wonosari (districtsnet Djokjakarta) werd gedeeltelijk omgebouwd. Het hoofdnet werd uitgebreid met 3 kabelopstijgpalen en 1,6 K.M.
grondkahel.
Eenige lijnen van het districtsnet Soerakarta weiden omgebouwd en enkelilraadsclie aarsluitingen buiten den plaatselijken kring dubbeldraadsch gemaakt.
Te Karauganjar werd een bij telefoonnet in bedrijf genomen.
Het districtsnet Demak met 3 bijkantoren werd in dienst
gesteld.
Te Japara (districtsnet Kosdoes) werd een bij telefoonnet
in dienst gesteld.
Te Lasem (districtsnet Remhang) werd een bijnet aangelegd met 20 hoofdaansluitingen.
De lijn Blora—Koendoeran (districtsnet Blora) werd gedeeltelijk omgebouwd.
Te Ambarawa (districtsnet Ambarawa) werd een hoofdtelefoonnet aangelegd met 2 kabelopstijgpalen en 0,43 K.M.
grondkabel, terwijl te Bandongan een bijtelefoonnet in gebruik word gesteld.
De kantoorinstallatie van het bijnet te Magetan (districtsnet Madioon) werd overgebracht naar het nieuwe kantoor.
De binnenvoering van de geleidingen werd ondergrqndscli
gemaakt, waarvoor 445 M. grondkabel werd gelegd.
Het hoofdnet te Toeloengagoeng en het bijnet te Trenggalok werden van het districtsnet Kediri afgescheiden en
verheven tot een zelfstandig districtsnet Toeloengagoeng.
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Tusschen Toeloengagoeng en Trenggalek werd eene tweede
districtsgeleiding aangelegd.
De ombouw van het bijnet Wlingi (districtsnet Blitar)
werd voortgezet. De tengevolge van de Kloet-uitbarsting vern.'elde telefoonlijnen werden hersteld, terwijl liet op de helling van den Kloet staande, door de uitbarsting weggevaagde bijkantoor Djatilengger werd vervangen door eeno
installatie te Srengat.
Het districtsnet Malang werd uitgebreid met bijnelten te
Poedjon en Ngebroek. De districtslijnen Malang—Boeloelawang—Gondanglegi werden omgebouwd en uitgebreid.
Met den ombouw van het plaatselijk net te Djember werd
tegen het einde van het verslagjaar een aanvang gemaakt,
waarbij 1819 M. grondkabel werd gebruikt.
De aanleg van een net te Banjoewangi werd voltooid, z-oodat op 1 April het net met 5 bijkantoren kon worden opengesteld.
Te Grisee werd een begin gemaakt met den aanleg van een
plaatselijk net, waarvoor 3 kabelopstijgpalen werden geplaatst en 1215 M. grondkabel werd gebruikt.
Het inrichten van de nieuwe centrale Soerabaja-Noord
(districtsnet Soerabaja) werd voortgezet en was vóór het
einde van het jaar beëindigd. De kanalisatie, dienende tot
invoering van de grondkabels in het telefoonkantoor Noord,
werd in gebruik genomen. Oude kabels werden vernieuwd en
nieuwe werden bijgelegd.
I n het districtsnet Telokbetong werden de routes Gedong
Tataiin—Kota Agoeng en Gedong Tataan—Gadingredjo verbeterd, terwijl 3 nieuwe districtsgeleidingen werden aangelegd.
Ten behoeve van den dienst van het binnenlandsch bestuur werd in de residentie Tapanoeli eene telefoonlijn aaugelegd tusschen Sidikalang en Silalahi.
De wisselbord-installatie te Pontianak (lokaalnet Pontianak) werd uitgebreid.
De kantoorinstallatie te Den Pasar (Bali) werd van het
oude naar het nieuw gebouwde kantoor overgebracht. Het
plaatselijk net werd uitgebreid met een kabelopstijgpaal en
690 M. grondkabel.
I n het lokaalnet Bandjemiasin werden de door brand vernielde of zwaar beschadigde installaties en lijnen hersteld.
Bijzondere nipdedeelingon. Evenals in het vorige verslagjaar moest ook in 1919 wegens gebrek aan materialen dikwijls worden overgegaan tot aanwending van primitieve
middelen en het nemen van tijdelijke maatregelen ten einde
te kunnen voorzien in de meest dringende behoeften. Wegens
gebrek aan personeel konden vele bestaande netten niet worden uitgebreid en enkele nieuwe netten niet tot stand worden
gebracht.
Nadat op 20 Mei 1919 's morgens te Soerabaja bericht wa3
ontvangen, dat de telefoonkantoren in het district Blitar,
tengevolge van eene uitbarsting van den Kloet, niet waren
te bereiken, vertrokken nog denzelfden dag ploegen werklieden van Toeloengagoenjr in de richting Blitar en van Malang
in de richting Wlingi. Dank zij de voortvarendheid, welke
aan den dag werd gelegd en niettegenstaande de hevige
aschregen, werd nog denzelfen middag, hoewel op primitieve wijze, de telefoon gemeen schap tusschen Blitar en Soerabaja mogelijk gemaakt. Met uitzondering van het bijkantoor Djatilengger. dat geheel weggevaagd werd, bleven bijna
alle kantoorinstallaties en plaatselijke netten zoo goed als
onbeschadigd. De meeste storingen waren den 22sten weder
opgeheven.

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

Het aantal particuliere spoorwegtelegraafkantoren steeg
in 1919 van 108 tot 114. Hiervan waren er 21 gevestigd in
plaatsen, waar tevens een landstelegraafkantoor bestond.
Omtrent storingen op vreemde in Nederlandsch-Indië
landende kabels zij het volgende vermeld.
De aan het Fransche Gouvernement toebehoorende kabel
Pontianak—Saigon, welke sedert 30 November 1913 gestoord was, bleef gestoord.

De met Nederlandsch-Indië in verbinding staande
van de Duitsch-Nederlandsche Telegraafmaatschappij
buiten werking.
Op de met Nederlandsch-Indië verbonden kabels,
hoorende aan de Eastern Extension Australasia and
Telegraph Company kwamen 18 storingen voor.

kabel
bleef
toebeChina
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8 7. PARTICULIERE TELEFONEN.
Het aantal particuliere telefoonkantoren steeg van 37 tot 39. Vijf
waar tevens een lands telegraafkantoor bestond.

3 8.

1'ARTICULJERE

van deze kantoren waren gevestigd op plaatsen,

TELEFOONVERBINDINGEN.

werden drie particuliere telefoonnetten overgenomen, zoodat
het aantal concessies voor plaatselijke netten einde 1919
vijf bedroeg.
Op hetzelfde tijdstip bedroeg het aantal gealxmneerden
van de plaatselijke telefoonverbindingen 1876, tegen 187G
op einde 1918 en de ruwe opbrengst f 168 470, tegen f 248 384
in 1918, torwij] aan cijns was verschuldigd f 16 847, tegen
f 24 838 in 1918.

Telefoonverbindingen TOOT eigen gebruik. Do directeur
van gouvernementsbedrij ven verleende in 1919 één© vergunning tot den aanleg en het eigen gebruik van een telefoonverbinding.
Wegens aan den lande te betalen jaarlij kseke cijns voor
bet gebruik van openbare wegen en van andere ter vrije
beschikking van de Regeering staande gronden, was in
1919 door do vergunninghouders verschuldigd f2846, togen
f2640 in 1918.

Bij Gouv. Bt. 5 J u l i 1919 n°. 41 (Ind. St. n°. 364) zijn de
bezoldigingen van het personeel der postspaarbank in Nader»
landseh-Indië opnieuw vastgesteld.
Eene regeling van het sparen door gevangenen kwam totstand bij Gouv. Bt. 4 J u n i 1920 n°. 55.
De proefneming met de uitoefening van den postspaarbankdienst op de gouvernements pandhuizen in het gewest
Rembang (zie K. V. 1919, kol. 289) werd in 1919 voortgezet
en met ingang van 1 April 1920 uitgebreid tot de gewesten
Soerabaja en Madoera.
Op 31 December 1919 werd door 184 postkantoren, 10 bijpostkantoren, 292 hulppostkantoren en 29 pandhuizen deelgenomen aan den dienst der postspaarbank.
Het aantal spaarbankboekjes bedroeg einde 1919 182 348
(waarvan 67 018 boekjes van Europeesche inleggers, 104 341
boekjes van inlandsche inleggers en 10 989 boekjes van
vreemde oosterlingen), tegen 166 438 (64 222 boekjes van
Europeesche inleggers, 92 602 boekjes van inlandsche inleggers en 9614 boekjes van vreemde oosterlingen) op eind 1918.
De peveentsgewiize verhouding van de aantallen spaarban kboekjes der verschillende landaarden tot het gezamenlijk aantal blijft zich voortdurend wijzigen, in het bijzonder
ten gunste van de inleggers van inlandscben landaard.
Tot het aantal spaarbankboekjes behoorden 4077 boekjes
van inleggers op den voet der regeling, getroffen bij Gouv.
Bt. 28 Juni 1912 n°. 28 (Bijbl. Ind. St. n°. 7665), die gebruik maken van de gelegenheid tot sparen door middel van
inhoudingen op bezoldigingen, enz., waarvan 532 boekjes
van Europeanen, 3539 boekjes van inlanders en 6 boekjes
van vreemde oosterlingen.
Verder zijn onder het aantal spaarbankboekjes begrepen
599 boekjes, uitgereikt op de gouvernements pandhuizen in
het gewest Rembang (13 boekjes van Europeanen. 576 boekjes van inlanders en 10 hoekjes van 'vreemde oosterlingen).
Het aantal inleggers bedroeg op 31 December 1919 in het
geheel 171755 (59 394 Europeanen, 101 784 inlanders en
10 577 vreemde oosterlingen).
In 1919 hadden plaats 175 251 inlagen op de postkantoren,
bijkantoren en hulppostkantoren, 1691 inlagen op de gouvernements pandhuizen en 31 884 inlagen door middel van

inhoudingen op bezoldigingen, enz. van landsdienaren on
gepensionneerden, te «amen 20S 826 (tegen 183 481 in 1918)
en 113 014 terugbetalingen op de postkantoren, bij- en hulppostkantoren en 602 op de gouvernementspandhuizen, te
samen 113 616 (tegen 101521 in 1918).
Het aantal inleggers, wier tegoed op de Rijkspcstspaarbank in Nederland werd opgedragen en van die instelling
werd overgenomen, bedroeg in 1919 achtereenvolgens 1008 en
293, tegen 90 en 112 in 1918.
Het tegoed der inleggen on 31 December 1919 — globaal
berekend, aangezien de rentebedragen over 1919 bij de opniaking van dit verslag nog niet alle bekend waren — l>edroeg
f 13 930 000, tegen f 13 447 000 op 31 December 1918.
In het tegoed per 31 December 1919 deelden de EuropeeBohe inleggers voor f 10 620 000. de inlanders voor f 2 780 000
en de vreemde oosterlingen voor f 530 000, of achtereenvolgens voor 76,24%, 19,96% en 3,80% van het gezamenlijk
tegoed (in 1918 80.05%, 16.76% en 3.19%). Het tegoed der
Europeesche inleggers verminderde in 1919 — o.a. in verband
mot de overdracht van een aanzienlijk bedrag ( + f 500 000)
op de Rijkspostspaarbnnk in Nederland — met f 145 000, dat
der inleggers van inlandscben landaard vermeerderde met
f 527 000 en dat van de vreemde oosterlingen vermeerderde
met f 101 000.
Wat de beleggingen betreft, werden ook in 1919 alle in
Xederlandech-Indië beschikbaar komende postspaarl>ankgelden in dit land belegd. Voorts werd in het verslagjaar van
de in Nederland op prolongatie uitgezette gelden een bedrag
van f 1 000 000 ter belegging naar Indië overgemaakt.
Op 31 December 1919 was belegd (nominaal) in Staatsscbuld (Nederlandscbe en Indische) f 7 427 500 en in andere
effecten f 6 031 '900.
Op 31 December 1919 was voorts in Nederland uitgezet
op prolongatie f 581 800. in Iudië in beleeningen op effecten
f 205 450, in 's lands kas f 680 000, bij den gouvernements
pandliuisdienst f 15 400. bij de factorij der Nederlandscbe
Handelmaatschappij f 95 000 en bij de Nederlandsch-ïndische Handelsbank f 1400.
Verdere bijzonderheden worden vermeld in bet jaarverslag van de postspaarbank over 1919.

Communale telf-ioouverbitidingcji. lu het afgeloopen jaar
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II. SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Het aan het bedrijf der staatsspoor. en tramwegen verbonden Technisch bureau van voorziening is bij Gouv. Bt.
30 Dec. 1919 n°. 16 onder den naam van „Indische Centrale
Aanschaffingsdienst" onder het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel gebracht (zie hoofdstuk O, kol.
301).
Het algemeen reglement voor de spoorwegdiensten in
Nederlandsch-Indië en het algemeen secundair spoorwegreglement zijn bij Ord. van 23 Juli 1919 (Ind. St. n°. 436)
nader aangevuld met betrekking tot het ten vervoer aannemen van goederen, waarvan de uitvoer uit een gewest of
een deel van een gewest naar elders door den directeur van
Landbouw, Nijverheid en Handel, krachtens art. 70c der
onteigenings-ordonnantie (Ind. St. 1864 n°. 6, juncto 1918
nos. 136 en 164), verboden is.
De regeling inzake het toekennen van buitengewone verhoogingen aan ambtenaren van den dienst der staatsspooren tramwegen, die aan bepaalde examens hebben voldaan
(Ind. St. 1918 n°. 671), zoomede de staat der bezoldigingen
van het personeel der staatsspoor. en tramwegen (Ind. St.
1918 n°. 669), ondergingen eenige aanvullingen (Ind. St.
1919 nos. 810 en 834).
Bij Gouv. Bt. 2 Febr. 1920 n°. 64 is eene commissie ingesteld, aan welke is opgedragen te onderzoeken welke wijzigingen de spoor- en tramwegtoestanden te Djokjakarta behooren te ondergaan en op welke wijze het gebruik van de
stationsinrichtingen aldaar behoort te worden geregeld, opdat de belangen van het reizend publiek en van de verzenders en ontvangers van goederen zooveel mogelijk worden
gediend en zoo weinig mogelijk hinder of schade aan andere
belangen wordt toegebracht.
De bij Gouv. Bt. 23 Dec. 1902 n°. 27 (Bijbl. Ind. St. n°.
5800, zooals het sedert is gewijzigd) vastgestelde instructie
voor de permanente militaire spoorwegcommissie is nader
gewijzigd bij Gouv. Bt. 27 Mei 1920 n°. 49.
A.
1°.

a.

SPOORWEGEN.
STAATSSPOOEWEGEN.

Verkenning,

opneming

en

aanleg.

Java. Door Indramajoesche handelaren werd in April
1919 aan het hoofd van den dienst der staatsspoor- en tramwegen verzocht het door den dienst ingenomen standpunt —
om Djatibarang als uitgangspunt te nemen van de in de
vlakte van Noord-Cheribon te bouwen tramlijnen naar
Eretan (Legok) en Karangainpel— (zie X. V. 1919, kol. 291)
te! verlaten en de gedachte edndpunten langs den, naar
hunne meening, moest rationeelen weg met de afdec»lingslioofdplaats te verbinden. Naar aanleiding van dit verzoele v.erd een hernieuwd onderzoek ingesteld, waarna de
dienst der staatsspcor- en tramwegen nogmaals de wenschelijkheid betoogde om de tramlijnen te Djatibarang aan de
hoofdlijn aan te sluiten. Het opmaken van een bestek voor
den bouw van de tramlijn van Djatibarang naar Eretan en
Karangampel werd in verband met het personeelgebrek aan
een te Bandoeng gevestigd particulier technisch bureau opgedragen. Het terreinwerk kwam gereed; het ontwerpwerk
bleef onderhanden.
De nadere behandeling van het voorloopig vóór-ontwerp
van de lijn Garoet—Tjikadjang leidde tot het plan om in
1921 te beginnen met den aanleg van deze verbinding. Do
wen schel ijkheid eener verdere uitbreiding van de thans in
aanleg zijnde lijn Bandoeng—Bandjaran—Kopo, namelijk
van cene zijlijn van de halte Bandjaran naar Pengalengan en
van de verlenging van het tegenwoordige eindpunt Kopo
naar de districtshoofdplaats Tjiwide (zie t. a. p . ) , werd nader
onderzocht, welk onderzoek leidde tot het plan om met den
aanleg van do:;e verlengingen in 1921 aan te vangen. De
torreinmetingen, noodig voor de uitwerking van het definitieve vóór-ontwerp van deze uitbreiding, werden aangevangen.
naiulelinnpn der Staten-Generaal.

Bijlogen.

Het voorloopig vóór-ontwerp ten behoeve van eene eventueel noodige verbinding van het kolenterrein bij Bodjongmanik ten zuiden van Rangkasbitoeng kwam gereed (zie
t. a. p . ) . Eene nadere behandeling er van moest, in verband
met andere meer op den voorgrond tredende verbindingen,
evenwel voorloopig worden uitgesteld.
Van eene verbinding, iiitgaande van Buitenzorg in westelijke richting naar de desa Penjawoengan (zie t. a. p . ) ,
kwam het voorloopig vóór-ontwerp gereed, hetwelk in nadere
behandeling werd genomen in verband met de bestudeering
van eene doortrekking dezer verbinding in de richting naar
Bantam. Van eene verbinding van Tjiandjoer via Bajabang
naar Tjikadongdong of Rende wordt voorloopig afgezien.
I n verband met een voorstel van den legercommandant voor
do doortrekking van de lijn Rantjaèkek—Tjitali naar Soemedang, over hetwelk door den directeur van Gouvernements.
bedrijven gunstig werd geadviseerd, werden verschillende
tracé-oplossingen in nadere studie genomen. De hiervoor
benoodigde aanvullende terreinmetingen werden verricht,
waarna tot de uitwerking van een tracé werd overgegaan.
Ter hand werd genomen een onderzoek naar eene mogelij ke utbreiding van het bestaande tramwegnet in de vlakte
van Poeger.
Het in vorige jaren aangevangen systematisch onderzoek
naar de levensvatbaarheid van gouvernement» autcmobieldiensten als voedingslijnen voor de staatsspoor - en tramwegen op Java werd regelmatig voortgezet (zie t. a. p . ) . I n
de afdeelingen Bandoeng en Limbangan van de PreangerRegentschappen werden de plaatselijke verkenningen voor
enkele in te stellen 's lands autodiensten beëindigd, waarna
de dienst tusschen Tjimahi—Tjisaroea en Tjimahi—Goenoenghaloe werd geopend. De verkenningen in de afdeeling Soekapoera bleven nog onderhanden.
Doon den dienst der staatsspoor- en tramwegen en do
Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij wordt gezamenlijk een plan uitgewerkt voor den aanleg van eene smalspooi verbinding Solo—Djokja.
Personeelsgebrek en de onvoldoende aanvoer van rails, wissels en bruggen uit Europa oefenden een nadeeligen invloed
uit op den voortgang der aanlegwerkzaamheden.
De aanleg van het gedeelte Kalipoetjang—Parigi van de
lijn Bandjar—Parigi bleef onderhanden (zie K. V. 1919,
kol. 292). De montage der groote kunstwerken, zoomede het
berglijngedeelte kwamen gereed. Met den aanleg der verlenging Parigi—Tjidjoelang werd begonnen. De aanlegrekening van de geheele lijn wees eind 1919 een bedrag aan
van f 8 440 200 (voorloopig cijfer).
Do aanleg van de lijn Ragadjampi—Bentjcoloek (zie
t. a. p.) werd voortgezet: eene tracé-wijzigintj nabij het beginpunt bleek noodig. De aanlegrekening sloot eind 1919
mot een bedrag van f 293 200 (voorloopig cijfer).
De doortrekking van de lijn Rantjaèkek—Djatinangor
naar Tjitali (zie t. a. p.) kwam voor een groot deel gereed.
Twee kunstwerken en het emplacement Tjitali bleven onderhanden. Do aanlegrekening bedroeg eind 1919 f 597 200
(voorloopig cijfer).
Met den aanleg van de lijn Bandoeng—Kopo werd krachtig
vomtgegann: de voorbereiding tot den aanleg van een zijlijn
Tjiteureup—Madjalaja kwam gereed; aan het grondverzet
kon worden begonnen. De aanlegrekening van de Bandoeng—
KopO-Üjn wees eind 1919 een bedrag van f 411 100 (voorloopig cijfer) en van do zijlijn naar Madjalaja van f 7000
(voorloopig cijfer) aan.
De aanleg van de lijn Toeloengagoeng—Trenggalek—•
Toedoe vorderde bevredigend. De aanlegrekening sloot eind
1919 met een bedray van f 210 500 (voorloopig cijfer).
I n liet verslagjaar werd de aanleg van het gedeelte Gempolkorep—Ploso, dat de Babat—Djomhang-tram met de
tramlijn Krian—Gemjxdkerep zal verbinden (zie t. a. p . ) ,
voortgezet. De aanlegrekening sloot eind 1919 met een bedrag van f 139 710.
De smalspoorlijnen van Krawang n a a r Rengasdengklok

1920—1921.

5

Ned.-Indië
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en Lemahabang (Wadas) (zie t. a. p.) konden in bedrijf
"worden genomen. De aanlegrekening wees een eindbedrag
aan van f 5ól 500 (voorloopig cijfer).
De uitvoering van de spoorverdubbeling Meester-Cornelis Tjikampek en Wanakrania—Krian is in gang.
Voor den bouw van de werkplaats te Boekitdoeri (zie
t. a. p.) werd tot einde 1919 uitgegeven een bedrag van
f 1 754 933.
Met betrekking tot de omwerking van bet spoorwegnet in
en om Batavia (zie t. a. p.) zij medegedeeld, dat de volgende werken gereed kwamen: het rangeeremplacement
Tjipinang; de draaischijf van 20 M. te Meester-Cornelis; de
centrale autogarage te Noordwijk en het tijdelijk emplacement on verschillende havensporen te Tandjoengpriok. Onderhauden bleven de volgende werken; het emplacement
en stationsgebouw Tandjoengpriok; liet goederenemplacement H eenira denplein; de nieuwe dubbele lijn Batavia—
Angke; de verdubbeling van de lijn Doeri—Angke; de aanleg van eene nieuwe dubbele lijn Goenoengsahari-kanaal—
Batavia; de aanleg van eene nieuwe dubbel© lijn Batavia.—
Antjol; het nieuwe emplacement en stationsgebouw Paser
Senen; de nieuwe dubbele lijn Ma.nggarai—Tanahabang en
het nieuw goederenemplacement Tanahabang. Tot einde 1919
werd uitgegeven f 4 198 164.
Van de werken tot verbetering der spoorwegtoestanden te
Soerabaja (zie K. V. 1919, kol. 293) kwamen gedurende het
verslagjaar verschillende spoorbundels en havensporen te
Kalimas gereed, terwijl onderhanden bleven de overige sporen
te Kalimas, het emplacement Sidotopo, het nieuwe station
Soerabaja en de hooge baan Goebeng—Missigit. Gedurende
het jaar 1919 werd besteed f 1 607 429.
Ten behoeve van de verbetering der spoorwegtoestanden te
Bandoeng en Tjilatjap werd te Bandoeng het maken van een
laad- en losemplacement op het terrein van het voormalig
koffieëtablissement en van het emplacement Kiaratjongdong
onderhanden genomen, terwijl te Tjilatjap met den aanleg
van verschillende havensporen werd begonnen. Gedurende
het jaar 1919 werd te Bandoeng f 622 821 en te Tjilatjap
f 23 850 besteed.

324

(zie t. a. p.) werden beëindigd. De aanleg van do verbinding
Palembang—Lampongsche districten kan van beide genoemde punten uit worden voortgezet.
De terreinmetingeii tussehen Lahat—Tebingtinggi en
Moearobeliti bleven onderhanden; verkenningen werden aangevangen voor eene verbinding van Moearobeliti in westelijke richting met Padangoelaktanding aan den westelijken
voet van de voor grootlandbouw veel belovende hellingen van
de Kaba en in oostelijke richting naar Moearoklingi, gelegen
aan de Moesi en langs deze rivier door hekwielers bereikbaar.
Verkenningen in de richting van de Djambische bovenlanden
werden voortgezet.
Het opnemingswerk voor de uitbreiding van den ZuidSumatra-spoorweg met de zijlijnen werd aangehouden, totdat de hoofdlijnen in een verder gevorderd stadium gekomen
zullen zijn.
I n studie werd genomen eene verlenging van de Palembang-lijn naar de Banjoeasin-baai aan Straat Banka, in verband met den afscheep van de Boekit Asem-steenkclen en
met de wenschelijkheid en mogelijkheid van eene oceaanhaven aan die baai. Voor die studie is eene door de directe uren van Gouvernementsbedrij ven en der Burgerlijke Openbare Werken benoemde commissie aangewezen.
Eene verkenning met gunstig resultaat werd uitgevoerd
naar de geschiktheid van Moeara Bahar aan de Lalang-rivier
(zijrivier van de Banjoeasin) voor het aanleggen van zeeschepen van de kustvaart en als beginpunt van een spoorweg naar de olie- en ijzerhout-rijke terreinen in ZuidoostDjambi.
Van het onderhanden gedeelte van de verbinding Palembang—Lampongsche districten is in de Lampongs het gereedkomen tot Koto Boemi aan de Way Rarem spoedig
te verwachten; aan de overzijde van de Way Rarem is
met den aanleg begonnen. Aan de Palembang-zijde is het
gedeelte Batoeradja—Martapoera, lang 32 K.M., in voorbereiding. De aanlegrekening bedroeg einde 1919 f 27 138 960
(voorloopig cijfer). Met den aanleg van het zijlijntje naar
Telokbetong werd een aanvang gemaakt: in 1919 is hieraan
verwerkt f 37 300 (voorloopig cijfer). De verbetering van de
Oosthaven, waarvoor reeds vier caissons waren aangebracht,
Buitengewesten. I n de laatste maanden van het versla g- werd door personeel van den dienst der havenwerken te Tanjaar werd met de opneming van het tracé voor de lijn Sibolga djoengpriok onderhanden genomen. De werkzaamheden hadden een geregeld verloop en vorderden tot einde 1919 eene
—Padang Sidimpoean (80 K.M.) (zie t. a. p.) begonnen.
Het t. a. p . vermelde onderzoek voor eene verbinding van uitgave van f 623 500 (voorloopig cijfer).
het spoorwegnet ter Sumatra's Westkust met het ZuidDe lijn Moearoenim—Tandjoeng, bestemd voor den afvoer
Sumatra-net en oen geschikt punit aan de OosHkust van | der Boekit Asem-kolen, kón op 1 September voor het publiek
Sumatra werd voortgezet. In verband met de vele tegenstrij- verkeer worden opgengesteld. De afwerking kwam nagenoeg
dige belangen, die het eindvoorstel beïnvloeden en de moei- gereed. Tot einde 1919 werd in het geheel f 701 200 (voorlijkheden, die het voor een groot deel weinig bekende ter- loopig cijfer) aan den bouw besteed.
rein aan de Oostkust aan een spoorwegaauleg in den weg
Het bestek voor den aanleg van de lijn Moearoenim—Lahat
legt, is de studio nog niet beëindigd. Als voorloopig resul- kwam gereed; begin Februari werd, met gunstigen afloop,
taat kan echter worden medegedeeld, dat, zoowel voor eene eene openbare aanbesteding gehouden.
transversaal verbinding tussehen de West" en de Oostkust
De kolenlaadinrichtingen te Kertapati bleven in aanbouw.
van Sumatra als voor eene verbinding van Sumatra's WestDo aanleg der lijn Pajokoemboeh—Limbanan ter Westkust met de Batang Hari-streken, de Kwantan-kloof de beste kust van Sumatra bleef in uitvoering. De aanlegrekening
weg is. Ter beantwoording van de vraag of technisch een bedroeg tot einde 1919 f 177 200 (voorloopig cijfer).
tracé door die klcof inderdaad mogelijk is, werd een aanvang
Het verslag der spoorwegverkenning in de Westerafdeegemaakt met de opneming van liet ongunstigste (westelijke) ling van Borneo werd gepubliceerd.
gedeelte daarvan. De opneming heeft plaats in aansluiting
Omtrent den aanleg van lijnen, al of niet van staatswege,
met het reeds opgenomen tracé voor de lijn Moearo Kalaban— op Bali en Lombok werd, gelet op vroegere concessie-verleeMoearo, welke lijn t. a. p . werd venneld als reeds dadelijk ningen aan particulieren, nog geen beslissing genomen.
noodig ten behoeve van de ontginning van nieuwe steenkoolHet onderzoek naar het voorkomen van wildhout-comvelden van het Onibilin-kolenareaal en van wildhoutbosschen I plexen, ten behoeve van den spooraanleg in Tapanoeli werd
voor de levering van mijnhout.
voortgezet. Geschikt dwarsliggerhout werd in voldoende hoeVan Zuid-Sumatra strekte het onderzoek zich uit in Noord- veelheid aangetroffen op het eiland Morsala, dicht bij SiPalembang, door Djambi en naar de Batang Hari-districten. I bolga; voor afscheep bestaat goede gelegenheid.
Bij dit onderzoek is de ligging der verschillende lijnge- I
Het vóór-ontwerp voor de lijn Makasser—Maros—Tanete
deelten als gewestelijke verbindingen, die te zamen de inter- (86 K.M.), evenals de plannen voor de verbindingen ter
gewestelijke verbinding tussehen het Zuid-Sumatra-net en i hoofdplaats Makasser kwamen geheel gereed.
het stelsel ter Sumatra's Westkust zullen vormen, op den I
De opneming van tracé's voor de verbinding der hoofdvoorgrond gebracht; belangrijke economische gegevens zijn j plaats met het merengebied in Boni heeft plaats gehad t n
verzameld, die een beeld geven van de ingrijpende verande- j als resultaat opgeleverd, dat eene vlaktelijn over Pare Pare
ringen, welke in sommige der te doorsnijden landsgedeelten thans meer op den voorgrond treedt dan een der zware bergals blijk van den maatschappelijken opbloei en van liet lijnen over de passen in het westelijk gebergte.
particuliere initiatief aan te wijzen zijn. De bewerking dier
Het opmaken van een bestek voor den bouw van de lijn
gegevens is nog onderhanden.
Takalar—Makasser en van de verbindingssporen met het
haventerrein ter hoofdplaats werd opgedragen aan een tc«
De terreinmelingen tussehen Koto Boenii en Batoeradja
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Weltevreden gevestigd particulier ingenieursbureau. Dit
werk nadert zijne voltooiing, waarna tot openbare aanl>estc<ling van de uitvoering zal worden overgegaan. De benoodigde gronden werden intusschen reeds aangekocht.
b.

Bedrijf.

Lengte in bedrijf. I n de lengte van de staatsspoorwegen
beoosten Solo en bewesten Djokja, in 1918 bedragende ondersckeidenlijk 1057 K.M. en 1452 K.M., is in zoover verandering gekomen dat het dubbelsporig baanvak Tamboen—
Tjikaraug in de lijn Meester-Cornelis—Tjikampek 1 December 1919 in exploitatie is genomen, waardoor 9,67 K.M. van
het net bewesten Djokja dubbelspoor geworden is.
Van den staatsspoorweg ter Sumatra's Westkust, die 245
K.M. lang is, kwam gedurende het verslagjaar slechts 238
K.M. in exploitatie, vermits het lijngedeelte Naras—Soengailimau, door overstrooming in den nacht van 18 op 19 J u n i
1915 weggeslagen, nog niet kon worden hersteld. Het in be~
drijf zijnde gedeelte in Zuid-Sumatra, omvattende einde
1919 eene lengte van 78 K.M. in de Lampongsche districten
en 165 K.M. in Palembang, wordt als tramweg geëxploiteerd.
Tarieven.
De bij Gouv. Bt. 1 Maart 1913 n°. 13 (Bijbl.
Ind. St. n°. 7849) vastgestelde bepalingen betreffende het
vervoer van 's lands reizigers en goederen op de staatsspooren tramwegen in Nederlandsch-lndië zijn nader aangevuld
(Bijbl. Ind. St. nos. 9281 en 9367).
Wegens het nijpende gebrek aan voldoende rijtuigmaterieél werd gedurende het verslagjaar geen reductie op de
algemeen geldende tarieven bij het ondernemen van technische of wetenschappelijke excursies of bij het bezoeken van
algemeene vergaderingen ter bespreking van onderwerpen
van wetenschappelijken aard verleend. Kosteloos vervoer
werd toegestaan voor boeken, afkomstig1 van de vereeniging
voor maleisch Christelijke lectuur; voor artikelen, bestemd
voor de slachtoffers van de in Mei 1919 plaats gehad hebbende Kloet-uitbarsting; voor 60 vaarzen, aangekocht voor
het Leger des Heils in Nederlandsch-lndië ten behoeve van
zijne landbouwkolonie Kalawara (Midden-Celebes) en voor
levensmiddelen ten behoeve van het Kinderhuis van het
„Genootschap der in- en uitwendige zending" te Soekaboemi.
Speciale tarieven werden vastgesteld voor het vervoer van
brandhout, bestemd voor de Probolinggo-, de Pasoeroean- en
de Modjokerto-Stoomtrammaatschappij, zoomede voor postduiven in manden, kooien, enz. verzonden door de postduivenvereenigingen „Excelsior", „Akbar K h a n " , ,,Weltevreden"
en „AYoeloeng".
Vervoermiddelen.
Bij het einde van 1919 bestondhet rollend materieel der staatsspoorwegen op Java (met inbegrip
van het restant der tijdelijk in huur van de NederlandsehIndische Spoorwegmaatschappij overgenomen rijtuigen der
lijn Batavia—Buitenzorg en het materieel van de eenvoudige
lijnen, zoomede met inbegrip van het van de Babat—Djombang Stoomtrammaatschappij overgenomen materieel) uit
501 locomotieven, 1757 personen-, restauratie- en postrijtuigen en bagagewagens en 11274 goederenwagens, tegen 481
(verbeterd cijfer) locomotieven, 1658 rijtuigen en 10 687
goederenwagens op eind 1918.
I n 1919 werd verbruikt 225 283 ton steenkolen en 170 786
ton brandhout, tegen onderscheidenlijk 246 945 en 72 903
ton in 1918.
Het rollend materieel van den spoorweg ter Sumatra's
Westkust was einde 1919 samengesteld uit 7l locomotieven.
105 rijtuigen en bagagewagens en 883 goederen- en andere
wagens, tegen onderscheidenlijk 71, 105 en 875 op eind 1918.
Het kolenverbruik bedroeg 51 226 ton (waarvan 120 t'in
kolen voor de watervoorziening), tegen 45 291 ton in 1918.
I n Zuid-Sumatra bestond het rollend materieel op uit.
1919 uit 20 locomotieven, 32 rijtuigen en 442 goederenwagens.
Personeel.
Bij de exploitatie der staatsspoorwegen op
Java waren einde 1919 in het geheel (dus zoowel met als
zonder aanstelling) in dienst 3882 ambtenaren en beambten
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met een maximum bezoldiging van f 135 's maands of meer
en 20 222 beambten niet een maximum bezoldiging van
minder dan f 135 's maands, en bij den staatsspoorweg ter
Sumatra's Westkust 150 Europeanen en 2409 inlanders en
met hen gelijkgestclden.
I n de werkplaatsen te Bandoeng, Meester-Cornelis, Poerworcdjo, Madioen, Soerabaja en Djember waren, ongerekend
de koelies, gemiddeld per dag te zamen werkzaam 4601 werklieden en in die te Padang gemiddeld per dag 570 werklieden.
Uitkomsten
van het vervoer. De ontvangsten van de
staatsspoorwegen op Java, met inbegrip van do met normaalspoor aangelegde stoomtramlij non, bedroegen in 1919
f 51133 585. of f 10151 337 meer dan in 1918. De opbrengst
van het reizigersvervoer vermeerderde met f 4 474 992, of
27,8%. De ontvangsten uit het ijl- en vraehtgoederenverkecr
namen met 10,2% toe.
De ontvangsten van den spoorweg ter Sumatra's Westkust
bedroegen in 1919 ruw f 4 030 799 en zuiver f 1 473 588, tegen
f 3 495 902 en f 1 509 455 in 1918. De opbrengsten onderscheidenlijk van het vervoer van reizigers en ijl- en vrachtgoed bedroegen in 1919 f 1 041 248 en f 2 372 320, tegen
f 809 777 en f 2 151 508 in 1918.
De grootere ontvangst van het goederenvervoer is toe te
schrijven aan de hoogere vracht voor het vervoer van steenkolen, welk vervoer, evenals in vorige jaren, tegen zelfkosten
van den spoorweg plaats had, met bijrekeninjr van 4% rente
en lh% afschrijving.
De ontvangsten van de als tramweg geëxploiteerde gedeelten van den Zuid-Sumatra-spoorweg bedroegen in 1919
f 1 174 314. De exploitatiekosten hebben bedragen f 882 744,
alzoo een overschot van f 291 570.
2°.

PARTICULIERE

SPOORWEGEN*.

Lengte in exploitatie.
I n J a n u a r i 1020 werd aan de
Deli-Spoorweginaatsckappij vergunning verleend voor de ingebruikstelling van de spoorwegen Tebingtinggi—Tandjoengbalai en ïandjoengbalai—Telokniboeng, welke baanvakken onderscheidenlijk reeds op 16 Augustus 1915 en
1 Februari 1918 krachtens voorloopige vergunningen voor
het openbaar vervoer opengesteld waren.
Tarieven.
De yrachtverlagingen, welke in 1918 door de
Nederlandsen-Indische Spoorwegmaatschappij voor verschillende artikelen waren toegestaan bij vervoer gedurende
bepaalde tijdvakken en tusschen bepaalde plaatsen, zijn gedurende dit verslagjaar gehandhaafd. Bovendien is door gencemde maatschappij vrij vervoer verleend voor zendingen
ten behoeve van het Indisch comité voor leniging van den
nood in Weenen.
De Deli-Spoorwegmaatschappij wijzigde, in verband met
hare steeds stijgende exploitatiekosten, met ingang van
16 Februari 1920, enkele tarieven voor het vervoer op hare
spoor- en tramlijnen, in hoofdzaak door de vrachtprijzen voor
liet vervoer van reizigers, in het bijzonder voor zoover betreft do retoui kaarten, van levende dieren, voertuigen en
lijken, on voor het vervoer van bestel - en vrachtgoederen,
tijdelijk te verhoogen. Voor sommige artikelen (o. a. inheeinsche rijst, maïs en padi) zijn de verhoogde vrachtprijzen niet van toepassing verklaard.
Uitkomsten van het vervoer.
Uitvoerige opgaven nopens
don omvang en de geldelijke uitkomsten van het vervoer gedurende 1919 cp den spoorweg Semarang—Vorstenlanden—
Willem I en de Deli-Spoorwegmaatschappij worden aangetroffen in bijlage H H .
Het krachtens de concessie voor den spoorweg Semarang—
Vorstenlandon—Willem I aan den Staat toekomend© aandeel in do winst op die lijn over 1919 beliep f 282 804.
B.

STOOMTRAMWEGEN.

1°.

SlAATSST001ITRAM\VEf;i:N\

Lijnen op Java.
De uitkomsten van het vervoer der
tramlijnen met normaaalspoor zijn begrepen onder die van
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de s]>oorwegen (zie iiiervóór). De ruwe ontvangsten van de
tramlijnen van 0,00 M. spoorwijdte bedroegen over 191!)
f 410318. Met inbegrip van de vernieuwingen en afschiijviugen bedroegen de bedrijfskosten f 284119, zoodat een
overschot werd verkregen van f 126199.

Deli-Spaorwegmaatschappij.
De stoomtramweg Pangkalanbrandan—Besitang (zie K. V. 1919, kol. 297) kwam gereed en ii 29 December 1919 voor het algemeen verkeer opengesbeld.

Lijnen in Atjeh en onderhoorigheden.
De lengte der
lijnen in exploitatie, op 31 December 1918 bedragende 511
K . H . (verbeterd cijfer), bleef ongewijzigd. De ruwe ontvangsten bedroegen in 1919 f 1449 700, tegen f 1 232 984 in
1918 of f 216 716 meer, tot welke vermeerdering zoowel bet
goederen* als liet rcizigersverveer heeft bijgedragen, terwijl
ook de opbrengst van diversen is gestegen. De exploitatiekosten beliepen in 1919 f 1 079 704, tegen f 1 025 606 in
1918. Op eind 1919 waren, met inbegrip van de maandgeldeiis, in dienst 78 Europeanen en 518 inlanders en vreemde
oosterlingen. Het rollend materieel bestond uit 59 locomotieven, 148 rijtuigen en 920 goederenwagens.
Het verbruik van brandhout als brandstof voor de locomotieven bedroeg gedurende 1919 34 382 M 3 .
De iis-productie van de gouvernements ijsfabriek te Koeta
Radja bedroeg in 1919 414 410 K.G., tegen 415 331 K.G. in
1918. Verkocht werd 314 357 K.G., tegen 318 855 K.G. in
1918; aan militaire hospitalen werd 99 296 K.G. verstrekt,
tegen 95 586 K.G. in 1918. Het smeltverlies bedroeg 0,18%,
tegen 0,21% in 1918. H e t brandstofverbruik was 2850 M 3 .
brandhout, of per 100 K.G. geproduceerd ijs f 2,285. Aan
verkocht ijs werd ontvangen f 23 287, tegen f 21147 in 1918.
De exploitatiekosten beliepen f 19 460, tegen f 22 194 (hieronder begrepen f 4 618 aan vervoerkosten van brandnout per
Atjeh-tram) in 1918.

Semarang—Cheribon Stoomtram-maatschappij. Zooals t.a.p.
is medegedeeld, kwam de lijn Balapoelang-—Margasari,
welke laatste naam later in Proepoek gewijzigd werd, in
1918 gereed, op een klein gedeelte, in de onmiddellijke
nabijheid van het eindpunt Proepoek na, waar de bouw van
een eigen brug over de kali Koemisik nog op voltooiing
wachtte. Deze brug werd gedurende het verslagjaar afgebouwd, zoodat het ontbrekende gedeelte met ingang vnn
10 Juli 1919 in gebruik kon worden genomen en dientengevolge niet meer behoefde te worden gebruik gemaakt van
een gedeelte van den staats spoorweg, welke tijdelijke maatregel genomen was, teneinde de maatschappij in de gelegenheid te stellen om het gemeenschappelijk station Proepoek
der staatsspoorwegen te bereiken.
Aan de maatschappij werd eene voorloopige vergunning
verleend om met ingang van 1 Januari 1920 het tot de ombouwing van den stoomtramweg Semarang—Cheribon behoorende, op eigen baan gebouwde nieuwe lijngedeelte tusschen
Brebes en Tandjoeng, voor zoover betreft het gedeelte van
K.M. 172,870 en K.M. 187,500 (oud), voor het algemeen
verkeer open te stellen.
Bij Gouv. Bt. 28 April 1920 n°. 46 is aan de Maatschappij
vergunning verleend voor den aanleg en het gebruik van eene
zijlijn in de residentie Cheribon, uitgaande van K.M. 15 van
den stoomtramweg Cheribon—Kadipaten en eindigende bij
de steengroeven van Goenoeng Giwoer.
Statistieke gegevens betreffende den omvang van het bedrijf der particuliere spoor- en tramwegmaatschappijen zijn
opgenomen in bijlage H ï ï .

2°.

PARTICULIEBE TRAMWEGEN.

Aanleg en

C.

exploitatie.

Lijnen
van de Nedcilandsch-Indische
Spooricegmaatscltappij.
Do lijngedeelten Babat—Ploempang en Ploempang—Tocban van den sleomtramweg Babat—Toeban, zijtak
van de lijn Goendih—Soerabnja, kwamen gereed en werden
achtereenvolgens op 5 October en 1 December 1919 voor het
goederenvervoer opengesteld.
Met den aanleg van de stoomtramlijn Solo—Kakap, aanvangende — in aansluiting' op den tramweg van Bojolali
naar Solo — ter hoofdplaats Soerakarta en loopende over
Wonogiri naar Kakap, is sedert eenigen tijd een aanvang
gemankt, terwijl de voorbereidingen voor den aanleg van
den nieuwen stoomtramweg, loopende van het station der
NederlandBcb-Indiscbe Spoorwegmaatschappij Tawang te
Semarang over Brormboeng en Goeboek naar het station
Gambringan der lijn Goendih—Soerabaja, zoodanig gevorderd zijn dat met den aanleg van het gedeelte tusschen
Broemboenir en Gambringan kan worden begonnen.

KL
8 1.

VEItVOEBKABELS.

De termijn van aanvaarding van de in K. V. 1919 (kol.
298) bedoelde, aan de „Maatschappij tot exploitatie der
ondernemingen nagelaten door mr. W . A. Baron B a u d " verleende vervoerkabelvergunning ten behoeve van de theeonderneming Tjaremang is nader met 1 jaar, derhalve tot 29
September 192Ó, verlengd.
Bij Gouv. Btn. 23 April 1920 n°. 51 en 14 Juli 1920 n°. 13
is onderscheidenlijk aan A. BERTLIXG, hoofdadministrateur
der onderneming Sedep, en de Cultuurmaatschappij Sambawa vergunning verleend voor den aanleg en het gebruik gedurende 50 achtereenvolgende jaren van een veryoerkabel,
onderscheidenlijk ten behoeve van de onderneming Sedep
(afd. Bandoeng, res. Preanger-Piegentschappen), loopende
van een punt nabij de kampong Tjileuleuj naar de theefabriek dier onderneming en ten behoeve van het vervoer
van brandhout van het gouvernements wildhoutbcsch Tjoelabadah-Oost naar de theefabriek der onderneming Sambawa
(afd. Tasikmalaja, res. Preanger-Eegontschappen).

MIJNWEZEN.

DIENST TAN H E T MIJNWEZEN.

Personeel. Einde Juni 1920 bestond de sterkte van het
korps uit 1 hoofdingenieur, hoofd van den dienst, 6 hoofdingenieurs en 41 ingenieurs, zoomede 7 ingenieurs, 4 geolo»
gen en 3 ambtenaren ter beschikking in tijdelij ken dienst,
terwijl 11 ingenieurs in vasten dienst met verlof in het
buitenland vertoefden. Op dat tijdstip waren de mijningenieurs en de geologen ingedeeld als volgt: op het
hoofdkantoor waren (buiten het hoofd van den dienst)
werkzaam gesteld 2 hoofdingenieurs, 11 ingenieurs en 2
geologen, van wie 2 ingenieurs met inspecliewerkzaamheden en 1 ingenieur en 2 geologen met de uitwerking van

verdagen e. d. waren belast, terwijl 1 ingenieur voor den
bouw der kolenbrikettenfabriek te Tandjoengpriok en 2
ingenieurs voor de leiding en het dagelijksch beheer van den
dienst van het grondpeilwezen waren aangewezen. Bij de
Banka-tinwinning waren (buiten den hoofdingenieur, bedrijfaleider) geplaatst 12 ingenieurs, terwijl bij de landskolenontftinning ter Sumatra's Westkust, bij de Poelau
Laoet-steenkolenmijnen, bij de Boekit Asem-steen kolenmijnen in de residentie Palembang (bij elk dezer drie bedrijven buiten den hoofdingenieur, bedrijfsleider), bij de
landa goudontginningen in de residentie Benkoelen en bij het

KOLONIAAL VERSLAG 1 9 2 ® .
329

Hoofdstuk P, afd. III.

de beteekenie van eenigo asf alt-af zettingen, in verband met
de behoefte aan een asfall-hindmiddel van een hoog procent
voor het briketteeren van bepaalde soorten Lematang-kool.
Wat do hoedanigheid betreft, was de uitslag van dit onderzoek gunstig, niet echter wat de hoeveelheden aangaat. Nader
wordt overwogen, of de aanwezige vrij groote hoeveelheden
van een laag procent wellicht voor andere doeleinden kunnen
dienen.
l)e hydrologisch-geologiseh© onderzoekingen op de Ban*
doeugsche hoogvlakte wrerden met kraclit voortgezet.
11 ij het onderzoek naar zwavel werden belangrijke rrsul-

middelbaar onderwijs onderscheidenlijk ó, 1, 2, 2 en 1
ingenieur tijdelijk geplaatst waven.
Do voortzetting der werkzaamheden, verbonden aan het
instellen van een onderzoek naar fossiele brandstoffen en
andere nuttige delfstoffen in het gouvernement Atjeh en
onderhooriftheden, welk onderzoek inmiddels is uitgebreid tot
het gouvernement Oostkust van Sunialra, was opgedragen
aan 4 ingenieurs. Voorts was met de voortzetting van bet
geologisch-mijnbouwkundig onderzoek in de af deelingen
Noo'rd- en Zuid-Nieuw-Guinea 1 ingenieur belast; met de
voortzetting van dergelijke onderzoekingen in liet Verbeekgebergte (Celebes en onderhoorighedon) hielden zich bezig
2 ingenieurs en 1 ambtenaar. "V order was aan 1 ambtenaar
de leiding: opgedragen van de voortzetting van een soortgelijk
onderzoek in do residentie Riouw en onderhoorigheden, terwijl voor de voortzetting van het mijnbouwkundig-geologiseh
onderzoek op hot eiland Timor 1 geoloojr en 1 ingenieur waren
tewerkgesteld. Aan 1 ingenieur werd een geologi'ch-h\dr<)logi.-ch onderzoek van de Bandoengsche hoogvlakte (Preanger-jio.gentsehappeu) opgedragen. Voor het onderzoek naar
net voorkomen en de mogelijke winning van zwavel in
Nederlanclsch-Indië werd aangewezen 1 ingenieur, terwijl
1 geoloog werd belast met een vulcanologisch onderzoek op
J a v a ; 1 ingenieur kreeg de leiding van het werk: ,,liet maken
van eene
tunnel ter afveering van het water in het Kloet~
1

taten bereikt. Ontginbara zv.avolhoudende lagen werden ont-

meer '.

Het verdere vakkundige personeel bestond einde J u n i 1020
uit 1 technisch ambtenaar, 1 conimies-topograai, 4 topografen, 3 teekenaars. 2 hoofdopzieners. 11 opzieners, 2 omderopzit ners, 1 hooidbooimeester en 10 boormeesters, zoomede
1 hoofd van het kaartenkantoor, 2 opzieners, 2 onderopzieners
en 6 boonneesters in tijdelijken dienst.
De staat der bezoldigingen van net personeel bij het mijnwezen (Ind. St. 1919 n°. 57) is, in verband met de instelling
van nieuwe betrekkingen, gewijzigd bij Gouv. Btn. 2 J u l i
1919 n°. 61 (Ind. St. n°. 368) en 20 Maart 1920 n°. 5 (Ind.
St. n°. 186).
Geschriften. Van het ,.Jaarboek van het mijnwezen in
Nederlandech-Indië" verscheen de jaargang 1917. Van de
..Verslagen en mededeeliüiren betreffende Indische delfstofion 'pu hare toepassingen" verschenen de nummers 7, 8,
10 on 11.

Hijnbouwknndlge, geologische en nalaeontologische
onderzoekingen van gouvernementswei?e. De onderzoekingen naar het voorkomen van petroleum in het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden werden voortgezet in de
afdeeling Groot-Atjeh en ter Oostkust; in de afdeeling GrootAtjch met het gevolg dat de aanwezigheid van exploitabele
hoeveelheden olie hier uitgesloten geacht moet worden. Het
detail-geologisch onderzoek ter Oostkust (Langsar) werd
voortgezet A-an de Kroeëng Simpang tot aan de gewestelijke
grens. Verschillende antielinalen en koepels, waarvan de
.samenstelling zeer ingewikkeld was. werden aangetroffen.
Ook olie-indicaties kwamen op verscheidene plaatsen voor.
Een eindverslag over deze onderzoekingen is in bewerking.
Intusschcn wordt het onderzoek voortgezet tot over de grens
van het gouvernement Oostkust vau Sumatra, teneinde na te
gaan, of bier, buiten de reeds geeonccdeerdo terreinen, kans
op looiiendc exploitatie bestaat. Tevens wordt daarbij aandacht geschonken aan eenige van ouds bekende kolenafzettingen, in verband met de nieuw opgekomen vraag voor plaatselijk verbruik. Hot ertsonderzoek ter Westkust van Atjeh
omvatte de stroomgebieden van de Kroeëng Kloeët en de Alasrivier. Aangetroffen werden o.a. magnesiet en loodglans,
benevens kool, alle echter in zulke kleine hoeveelheden, dat
aan exploitatie niet te donken valt.
Een onderzoek betreffende de watervoorziening van ce
hoofdplaats Sibolga (Tapanoeli) had tot gevolg, dat in de
nabijheid geen drinkwater in voldoende hoeveelheid mag
verwacht worden.
I n de residentie Palembang werden de onderzoekingen van
de steenkolenvelden ten zuiden van Moearoenim afgesloten
en aan de ontginninor overgegeven. De eindverslagen zijn
gereed gekomen en zullen eerlang worden openbaar gemaakt.
I n het zelfde gewest werd nog' een onderzoek verricht naai
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

330

I

dekt in den kraterbodem van de Kawah Poetih (een kratermeer van liet Patceha-vulkaaneomplex) en op de Tangkocban
Prahoe. liet onderzoek wordt tot verdere vulkanen, zoowel
op als buiten Java, uitgestrekt.
Naar de uitkomsten van een onderzoek van den vulkaan
Kloet in verband mot vulkanische verschijnselen, zcomede
met de mogelijkheid tot het treffen van maatregelen om
door eene tunnel het water in het Kloot-meer op een zoo laag
mogelijk niveau te houden, werd door de Regeering aan het
mijnwezen opgedragen, bedoelde tunnel Ie graven. Deze zal
eene lengte van ongeveer 1000 M. hebben.
De uitbarsting van den Kloet in Mei 1919 was aanleiding
tot het instellen van een vuikanologischen bewakingsdienst
voor Ncderlandsch-Indië. De vulkanen in de Padangsehe
Bovenlanden en Tapanoeli zijn daarom aan een uitgebreid
onderzoek onderworpen. Wijders werden de Merapi en de
Lamongan in Oost-Java in studie genomen.
Het mijnbouwkundig-geologisch onderzoek op Timor is
voornamelijk gericht op kopererts. Waarschijnlijk is, dat het
koper ia aangebracht door basische eruptiefgesteenten, peiïdotieten. Deze bevatten op vele plaatsen slieren, nesten en
snoeren van pyriet en chalcopyriet. Verder komt koperorts
voor in gangen, samenhangende met terpentijn en in niervormige eonereties in oen kleisteenlaag van ondertriasischen
ouderdom. Ruim 100 vindplaatsen werden reeds bezocht; de
exploratie wordt krachtig voortgezet.
De geologische verkenningen van den Riouw-Linggaarchipel werden voortgezet. Allerwegen werden de ook van
de tineilanden Banka en Bilüton bekende sedimenten en
granieten aangetroffen, eerstgenoemde op Soegi, Tjombol en
Tjiilim, sedimenten zoowel ais graniet op Lingga en Selajar.
Met het booronderzoek werd systematisch voortgegaan.
Op Karimoen komen ook voormalige rivierloopen voor, die
nu door een tot 30 M. dikke alluviale laag bedekt zijn. Daar
zóó diep boren met liet Banka-booi toestel bezwaarlijk is, kon
nog niet Avorden bepaald, of deze valleien exploitabel
zullen zijn.
Op het eiland Boengoeran van de Natoena-groep werden
sedimenten en graniet aangetroffen. Aanwijzingen op kwikzilver, zinkblonde, lcodglans, antimoonglans en chalcopyriet
zijn gevonden. Tinerts wordt wel vermeld, maar is nog niet
voorgekomen.
De verkenning van den z.g. Vogelkop (Nieuw-Guinea) werd
voortgezet en het onderzoek van het noordelijk gedeelte afgesloten. Van nuttige mineralen werden aangetroffen loodertsen en laicrietisoh ijzererts, echter niet in exploitabele
hoeveelheden. Koollagen werden eveneens aangetroffen,
echter van minder goede hoedanigheid dan die van Horria
(zuidoostelijk deel van den Vogelkop). Hel onderzoek werd
daarna verplaatst van Manokoeari naar Kokas (West-NieuwGuinea) ter verkenning van het uit een tertiair bekken bestaande zuidelijke gedeelte van den Vogelkop. De aanweziglieid van olie en gasbronnen werd reeds geconstateerd.
Het onderzoek naar ijzer- en nikkelertsen in het Verbeekgebergte werd regelmatig voortgezet; oen gedeelte «Ier verkregen uitkomsten werd reeds openbaar gemaakt (zie „Verslagen en Mededeelingen" n°. 8 ) . Aanvullende onderzoekin<?on betreffende de mogelijkheid van het winnen van delfstoffen, als kalk en kiezelzuurrijke gesteenten, die als toeslag
moeten dienen bij het ijzersmeltproces, alsmede van magnesiet, chromiet, enz. zijn in uitvoering (zie ,.Verslagen en
Mededeelingen" n°. U)'.
Het nikkelertsonderzoek werd voortgezet voornamelijk bij
Soroaho. Vier ertsafzettingen werden aangetoond. Zij zijn
geheel gelijksoortig, doch vermoedelijk armer dan lie van

1920—192 1.
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Nieuw-Caledonië, I n verband met de ongunstige ligging ten
opzichte van het vervoer werd bet onderzoek bij Sortoaho
ten slotte gestaakt en het gebergte dichter bij de kust onderzocht. Hier zijn bepaalde ertsafzettingen nog niet aangetnond.
Het onderzoek naar ijzerertsen in de omgeving van Poelau
Laoet bepaalde zich in hoofdzaak tot liet Soengei Doea-veld,
op den Borneo-wal. Dit onderzoek werd afgesloten en een
eindverslag samengesteld. Onderzocht werden twee ertsvelden.
De gezamenlijke hoeveelheid erts in die velden (groot
7£ K.M 2 .) wordt op 170 millioen ton geschat.
Eene andere ijzerertsvindplaats van beteekenis, voornamelijk wooens zijne gunstige ligging, is bet eiland Danawan,
van de groep der Moresses-erlanden, ongeveer 40 K.M. ten
zuidwesten van de zuidpunt van Poelau Laoet. Het ijzererts
bedekt het geheele eilandje van 40 H.A. oppervlakte. E r is
hier eene hoeveelheid erts aangetoond van 3 050 000 ton
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stuk-erts (gemiddéfd gehalte 50,1% ijzer) en 3 850 000 ton
klei-erts (gemiddeld gehalte 44,3% ijzer).
Diepe grondpeilingen.
Gedurende het tijdvak 1 J u l i
1910 tot en met eind Juni 1920 zijn de 17 op cerstgenoeniden
datum in gang zijnde artesische boringen beëindigd, wnarvan 3 wegens slechte uitkomsten gedempt werden. Van de
34 nieuw ter hand genomen boringen kwamen er 17 gereed.
Vijf hiervan wei-den ook wegens slechte resultaten godempt.
De 26 voltooide boringen waren over verschillende gewesten
aldus verdeeld; Batavia 7, Preanger-Regentschappen 2, Cheribon 6, Pekalongan 1, Semarang 3, Besoeki 1, Kediri 1, Madioen 1, Oostkust van Sumatra 3 en Atjeh 1. Voorts werden
26 bestaande putten schoongespoeld en hersteld.
Gedurende hetzelfde tijdvak zijn, op den voet van de Ord.
van 10 Aug. 1912 (Ind. St. n°. 430) 16 vergunningen verleend tot bet boren van 31 artesische putten.

GOUVERNEMENTSONTGINNINGEN.

Tiinviiniing op Banka. De tinlevering bedroeg gedurende
bet bedrijfsjaar 1919/1920 200 800 pikol bij eene gemiddelde
sterkte van 18 687 man, tegen 201 925 pikol met 17 812 man
in 1918/1919.
De kosten van het tin in de pakhuizen op Banka kwamen
volgens de commercieele boekhouding' op ruim f 80 per pikol,
tegen f 66,16 in 1918/1919. Deze belangrijke stijging van den
kostprijs is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de hooge rijstprijz'pn en de verhooging van arbeidsloonen en materiaalprijzen.
Bij Gouv. Bt. 3 Juli 1919 n°. 38 (Ind. St. n°. 341) is de
staat der bezoldigingen van bet personeel bij dat bedrijf
(Ind. St, 1919 n°. 57) aangevuld.
" Bij Ord. van 24 Maart 1920 (Ind. St. n°. 222) zijn bet
algemeen reglement voor de tinwinning op Banka (Ind. St.
1891 n°. 134) en het reglement voor die winning, voor zoover
deze in eigen beheer door bet Gouvernement geschiedt (Ind.
St. 1908 n°. 624), buiten werking gesteld en vervangen door
nieuwe bepalingen, terwijl bij Gouv. Bt. van denzelfden
datum n°. G3 (Ind. St. n°.'224), met buiten-werking-stelling
van Gouv. Bt. 31 Mei 1891 n". 2 (Ind. St. n°. 135!) een
algemeen reglement op de uitoefening van bet bedrijf der
gouvenrements tinwinning in het gewest Banka en onderboorigbeden is vastgesteld.

StcenkoJenoiitgmningen nabij Sawahloento (Ombilinmijnen), te Slagen (Poelau Laoet) en te Tandjoeng (bij
Moearoenim). De opbrengst der Ombilin-mijneu bedroeg in
1919 447 894 ton gemengde kolen. 42 906 ton gruis, 19 997 ton
fijnkolen en 24 ton briketten, of to zamen 510821 ton (waaronder 28 329 ton voor eigen gebruik te Sawahloento). Vo.ir
1918 waren deze cijfers onderscheidenlijk 504 201 ton en
27 336 ton. De winst op den verkoop en de verstrekking der
kolen beliep, na aftrek van f 386 798 afschrijving op de
aanlegrekening en van f 208 511 rente over bet aanlegkapitaal, f 1552 091, tegen f 659131 (verbeterd cijfer) in
1918.
Van do nfsreleverde 484 282 ton kolen is aan particulieren
verkocht 226 927 ton, waarvan 15 103 ton (fijnkolen) aan de
Xederlandsch-Indis^he Portland Cement Maatschappij te
Indaroenrr, en 211 824 ton verscheept uit Emmahaven. Aan
bunkerkolen werd aldaar afgenomen door de stoomvaartmnntsehappijen .,Eotterdamscbe Lloyd". „Nederland" en
,.Koninklijke Paketvaartmaatsehappii" te zamen 113 641 ton
(in 1918 87 395 ton), terwijl door andere schepen 11 607 ton
werd ingenomen. Aan den Sumatra-staatsspoorwejr werd veTstrekt 53 243 ton kolen en grais en aan de overige gouvernementsdiensten 204 112 ton.
De sterkte aan dwangarbeiders steeg van 3377 op bet eind
van 1018 tot 3078 on eind 1919; het aantal contractanten
van 2132 (onder wie 21 vrouwen) tot 2920 (onder wie 80
vronwen).
Van de 761 mannelijke contractanten, wier verband eindigde, gingen er 716 eene nieuwe overeenkomst aan en

hieven er 42 als vrije arbeiders bij de ontginning werkzaam.
Bovendien gingen 56 gewezen contractanten, die als vrije
arbeiders gebleven waren, en 23' wegens ommekomst van straf'tijd ontslagen dwangarbeiders eene nieuwe overeenkomst aan
en kwamen 8 tot dwangarbeid veroordeelde contractanten, na
afloop van hun straftijd, bij de ontginning terug.
Ongerekend den voor aanleg gevorderden arbeid zijn in
1919 door dwangarbeiders, contractanten en vrije arbeiders
te zamen verricht 2 013 581 dagdiensten, waardoor 501161
ton kolen werd verkregen, tegen 1 997 477, dagdiensten en
504 201 ton kolen in 1918. De opbrengst per hoofd en per
dag bedroeg dus 254 K.G., tegen 252 K.G. in het vorige
jaar. Berekend over het aantal dagdiensten ten laste van
werkzaamheden in de mijnen en bij de opvulling, bet vervoer
en de verlading, bedroeg de hoofdelijke dagopbrengst 408
K.G., tegen 415 K.G. in 1918.
De werkelijke zelf kosten per ton kolen in den spoorwagen
te Sawahloento bedroegen, met inbegrip van het aandeel der
afschrijvingen en der rente, f 7,76, tegen i' 6,95'5 (verbeterd
cijfer) over het voorafgegane jaar.
Voor werken van aanleg - en uitbreiding is in 1919 uitgegevc-n f' 1127 238, waarmede het eindcijfer der aanlegrekeninj? vermeerderde. Daar van deze rekening, zooals r°eds
vermeld, f 386 79S is afgeschreven, staat de waarde van bet
kolenetablissement te Sawabloent»» on het eind van 1919 te
boek voor f 5 335 493, tegen f 4 595 053 op eind 1918.
De staat der bezoldigingen van het personeel bij de
Ombilin-mijnen (Ind. St. 1919 n°. 57) is aangevuld bij
Gouv. Bt. 11 Juli 1919 n°. 73 (Ind. St. n°. 389).
De opbrengst van de steenkolenmijnen te Stacen (Poelau
Laoet) bedroeg in 1919 1*80100 tori, waarvan 156 981 ton
srofkolen en 23 179 ton fijnkolen. Het eigen verbruik bedroeg
onderschei denlij k 7068 en 22 040 ton. Van de te Stagen door
175 schepen ingenomen 146 864 ton is geleverd aan landsdiensten 534 ton bunker» en 106 325 ton ladingkolen, aan
particulieren 16 811 ton bunker- en 18 726 ton ladingkolen,
terwijl 4148 ton bestemd was voorden verkoop te Soerabaja en
320 ton bestemd voor den verkoop te Makasser.
Het aantal nieuw aangeworven contractanten bedroeg 377,
terwijl van 977 ontslagen mannelijke contractanten 589 eene
nieuwe overeenkomst aangingen; zij die geen nieuw contract
sloten keerden voor bet grootste gedeelte naar Java terug.
De meeste der ontslagen vrouwelijke contractarbeiders
bleven op de onderneming. Op einde 1919 waren 2653 ccntraetanten aanwezig.
Bij het eigenlijke mijnwerk onder den grond zijn door
contractanten en vrije lieden 276 462 datadiensten verricht.
De opbrengst per hoofd en per dae bedroeg 652 K.G.
Voor werken van aanleg is in 1919 uitgegeven f 036 960 r
de boekwaarde van het starnkapitaal bedroeg na de vereisehte
afsebriivimren op einde 1919 f 4 522 422. tegen f 3 718576
op einde 1918.
De staat der bezoldigingen van bet personeel bij de Poelau
Laoet-mijnen (Ind. St. 1917 n°. 517) is nader gewijzigd
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en aangevuld bij Gouv. Btn. 2 Juli 1910 n°. 18 (Iud. St.
n". 333) en 20 Maart 1920 n°. 02 (Ind. St. n°. 182).
De opbrengst der Boekit Asem-sleenkolenmijnen te
Tandjoeng bij Moearoenini (Palembang) bedroeg in 1919
44 039 ton 1ste soort. 44 842 ton 2de soort en 17 929 ton 3de
soort, te zamen 100 810 ton.
Afgeleverd werden 103 122 ton, waarvan aan particulieren
17 156 ton. aan den Zuid-Sumatra-staatsspoorweg 8-165 ton
en aan andere gouveraements-diensttakken 77 501 ton.
De sterkt© aan contractanten steeg van 822 op 1 Januari
1919, waaronder 48 vrouwen, tot 1080 op liet einde van
1919, waaronder 66 vrouwen.
Ontslagen werden wegens het verstrijken van liet contract
18 mannen en 4 vrouwen. Afgekeurd werden 6 mannen, terwijl liet contract van 4 mannen en 14 vrouwen met onderling goedvinden werd ontbonden.
Ongerekend den voor aanleg gevorderden arbeid zijn in
1919 door contractanten en vrije arbeiders verricht 309 815
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dagdiensten, waardoor de bovengenoemde hoeveelheid van
100810 ton kolen werd verkregen. De opbrengst per hoofd
en per dag bedroeg dus 345 K.G.
Berekend over liet aantal dagdiensten ten laste van werkzaamheden in de mijnen en bii het grondverzet, transport en
de verlading, bedroeg de hoofdelijke dagopbrengst 520 K.G.

Goudontginning in Benkoden.

Bij Gouv. Bt. 14 Juli

1919 n°. 35 (Ind. St. n \ 397) werd deze ontginning als een
afzonderlijk bedrijf onder liet departement van gouvernementsbedrijven ingesteld en werd een© regeling van het
bedrijf vastgesteld. Voor de instructie voor den bedrijfsleider
zio men Bijbl. Ind. St. n°. 9259.
De ontginning is nog in voorbereiding. Voor werken van
aanleg is in 1919 f 240144 uitgegeven. Op het eind van
1919 bedroeg liet aantal werklieden 308 (191 inlandsche en
Chinecsche contractanten en 117 inlandsche en Chineesehe
vrij e werk lieden).

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

Het aantal van regeeringswege verleende niijnconcessiën
vermeerderde gedurende het tijdvak 1 Juli 1919—1 Juli
1920 met 13, namelijk de concessiën; Talang Akar en Sebasa
(Palembang), Tremboel, Petak en Trembes (Rembang) voor
de winning van aardolie en de daarmede voorkomende gasT
vorinige zelfstandigheden, Boesang, Sigihan, Loeak Lemas,
Batoe Bebal en Karang I n t a n (Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo) voor de winning van steenkool, Socngei Alai I
en Soengei Poeding I (Sumatra's Westkust) voor de winning
van lood-, zink- en zwavelertsen en Mintoe (Menado) voor
do winning van goud en zilver.
De mijnconcessie Selar voor de winning van petroleum en
andere bitumineuso zelfstandigheden (Palembang) is door
tijdsverloop vervallen.
De in 1918 verleende mijnconcessiën Boeroeng, Bentiala.
en Soeban voor de winning van aardolie en de daarmede voorkomende gasvormige zelfstandigheden (Palembang) werden
op verzoek van de concessionarisse tot één nieuwe concessie,
genaamd Soeban Boeroeng, vereenigd.
Voor de winning van niet in art. 1 der Indische mijnwet
genoemde delfstoffen werden 19 vergunningen verleend en
wel: 1 voor tras in de residentie Preanger-Regentschappen,
2 voor marnier, kalksteen, trachiet en tufsteen in de residentie Kediri, 2 voor graniet (1 in de residentie Billiton en 1
in het gouvernement Oostkust van Sumatra), 2 voor natuurlijk koolzuurhoudend gas en water in de residentie Pasoeroean, 4 voor kalksteen en kalkmergel op het eiland Madoera.
2 voor kalksteen, mergel en tufsteen in do residentie Semarang. 5 voor kalk en marmersteen "in de residentie Kediri en
1 voor andesietgesteenten in de residentie Batavia.
Het aantal door de Regeering" goedgekeurde concessiën,
verleend door de inlandsche zelfbesturen, die hunne mijnrechten nog niet aan het Gouvernement hebben afgestaan,
verminderde met de concessiën Tainam I en I I I (landschap
Landak) in de residentie Westei-afdeeling van Borneo, waarvan afstand werd gedaan.
Op 30 Juni 1920 waren dientengevolge van kracht 164
door de Regecring verleende concessiën, 117 vergunning-en
tot winning en 41 door inlandsche zelfbesturen vei-leende en
door de Regeering goedgekeurde concessiën.
Or> den laatslen Juni 1920 waren 02 aanvragen om concessie
en 93 om vergunning tot winning in behandeling, terwijl de
goedkeuring van 1 door een inlandsen zelfbestuur verleende
concessie nog in overweging was.
Met betrekking tot de op dat tijdstip van kracht zijnde
concessiën en vergunningen tot winning wordt het volgende
medegedeeld.
Tin. Particuliere ontginningen werden gedreven door de
Billiton-Maatschapnij krachtens landsconce»sie, en door de
Singkep-Tinniaatschappij krachtens concessie van het voor-

malig inlandsch zelfbestuur van Lingga-Riouw en krachtens
landsconcessie voor de winning van tinerts in zee.
Gedurende het op eind April geëindigde boekjaar 1919/1920
is op Billiton ingeleverd 122 947 pikol tin (114'270 pikol over
1918/1919) in den vorm van erts, dat gedeeltelijk naar Singapore ter verwerking is gezonden en gedeeltelijk in de smeltinrichting te Lipat-Kadjang versmolten is. Bovendien werd
nog gewonnen 0502 pikol wolframhoudeiul tinerts. De
opbrengst werd verkregen (volgens de gemiddeld aanwezige
sterkte) door 10 215 bij de niijnploegen ingedeelde mijnwerkers en 933-3 zoogenaamde werkzoekenden (in 191S/1919
onderscheidenlijk 10 614 en 5416).
Het aantal der in de ziekeninriciitingen opgenomen zieken
bedroeg 7692, tegen 3S77 in 1918/1919;'het gemiddeld ziekle.
cijfer (gerekend over. de gemiddelde sterkte der aanwezige
mijnwerkers) was 3 9 , 4 % , tegen 24,1 % in 1918/1919.
De sterfte in de mijnen en ziekeninrichtingen te zamen
bedroeg 231 man of 1,17 %. tegen 203 man of 1,26 % in
het voorafgegane jaar. Bij de aderexploitatie waren gemiddeld 1317 lieden werkzaam, tegen 1241 in 1918/1919. Hierbij
werd 9229 pikol tin gewonnen.
De door de maatschappij behaalde winst over 1918/1919
(loopende tot 31 December 1919) beliep f 7 359 727, waarin
de Staat deelt voor |-, zijnde f 4 599 829. Deze cijfers bedroegen over 1917/1918 'f 9 103 260 en f 5 689 537.
De Singkep Tinmaatschappij verkreeg gedurende liet bockjaar 1 Juli 1 9 1 9 - u l t , J u n i 1920 10 228 Straits-pikol tin
(12 066 pikol in 1918/1919), waaronder 6271 pikol afkomstig
van de ontginning van den zeehodem. De gemiddelde sterktö
aan werkvolk (Chineezen) bedroeg" 565 man, van wie g'emiddeld aanwezig waren voor het werk in de groeven 404
man (in 1918/1019 onderscheidenlijk 480 en 369 man). Het
tin werd weder te Singapore verkocht. De opbrengst beliep
f 1958134, terwijl een algemecne middenprijs werd verkretren van f 165,32 per Straits-pikol (60,47 K . G . ) , overeenkomende met f 158,32 per 50 K.G. (in 1918/1919 f 131,72).
De winst" en verliesrekening 1 der maatschappij wee3 over
1919/1920 een voordeelig saldo aan van f 705 207 tegen
f 893 448 over 1918/1919.
Stccn- en bruinkolen.
Het aantal der voor de winning van
kolen verleende concessiën vermeerderde met Boesang, Sigiiian, Loeak Lemas, Batoe Bebal en Karang Intan (in de
residentie Zuider- en Oosterafdeeling' van Borneo), zoodat
einde Juni 1920 39 concessiën van kracht waren.
De Oost-Borneo-Maatschappij won 36 664 ton kolen, tegen
36 365 ton in 1918. De naamlooze vennootschap Steenkolenmaatschappij Parapatan bracht 41 725 ton kolen voort, tegen
47 572 ton in 1918. Or> de concessiën Loa Boekit en Toeajan
werden onderscheidenlijk 21 408 en 4926 ton kolen gewonnen,
tegen 19 172 en 7003 ton in 1918, en op de concessie Goenoeng
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Batoe Besar 1TG8 ton. De Zuid-Borneo-Sleenkolenm:iatftchappij won op hare concessie (Joenoeng Koepang 1 lult)

ton kolen, terwijl eene aan de Handel», land- en nujnbouwmaatsobappij toebehoorende vergunning 5945 ton kolen
leverde.

Do gekeelo opbrengst van de Zuider- en Ooaterafdeeling
van Borneo bedroeg 119960 ton, tegen 110 462 ton in 1918.
In de residentie Sumatra's Westkust werd op de concessie

Boekit Doerian 250 ton kolen voortgebracht, ïen slotte werd

op oen terrein in de residentie Bembang mot voorkennis van

de Rejreering 20 ton kelen gewonnen, in afwachting van oeno

later te sluiten overeenkomst.
Petroleum.
Het aantal van kracht zijnde petrolenm*
conoesgiën vermeerderde met Tremboel, Petak en Trembes in
de residentie Bembang en Talang Akar en Sebasa in de residentie Palembang 1 , terwijl Selaro in de residentie Palembang
door tijdsverloop verviel. Boeroeng, Bentiala en Soeban in de
residentie Palembang werden op verzoek van de concessiona-

riese tot één nieuwe concessie, genaamd Soeban Boeroeng,
vereenigd.
De raffinaderij te Tjepoe (Bembang) verwerkte het ruwe

product der volgende aan de Dordtsehe PetroleummaatBcbapprj toebehoorend© coneessiën, g;elepfen in de residentie
Bembang: Banjoebang, Djepon, Qegoenoeng, Kalipiting,
Panolan. Plantoensan, Tinawoen en Wonosari, onderBcbeidenlrjk 9009, 26 257, 1321, 237, 55 557, 140, 06 754 en 74
ion ruwe olie.
I n de euiveringefabriek te Wonokromo (Soerabaja) werd
verwelkt onderscheidenlijk 7114. 29 589, 18 925, 58 en 1292
ton nnve olie, afkomstig van de in deze residentie gelegen
coneessiën: Lidah Koeion, Made, Twaalf Desa's, Metatoe en
Djabakotta.
Op de in de residentie Semarang gelegen concessie
Klatoeng-Sodjomerto, toebehoorende aan de Algemeene
Petroleum Compagnie te Amsterdam, werd 343 ton ruwe olie
gewonnen, tegen 318 ton in het afgeloopen jaar.
De concessie Papo der Gaboes Petroleummaatschappij in
hetzelfde gewest leverde 0857 ton ruwe olie, tegen 12 i48 ton
in 1918.
Do aan de Nederland sclie Koloniale Petroleummaatschappij
toebehoorende en in de residentie Eombang gelegen eoncessiën Petak en Tremboel leverden 3790 en 879 ton ruwe olie.
Op de op Madoera gelegen concessie Lerpak der Madoera
Petroleummaatschapprj werden 140 ton ruwe olie gewonnen,
tegen 34 ton in 1918.
Op de door haar in de residentie Palembang bewerkte concessiën: Arahan, Babat I, Bandjarsari, Bentiala, Boeroeng,
Karang Ringin, Kloeang, Ladang Pait, Lematang, Moeara
Enim, Eamok, Soeban, Soeban Djerigi, Sumpal, Tandjoeng
Loentar, West-Senabing, Grissik, Kali Berau en Kenawang
won de Bataafsche Petroleummaatschappij onderscheidenlijk
5331, 70 698, 4722, 59. 43 027, 379, 3602. 6978, 88, 235, 10 236,
9910, 78 843, 10161, 991, 1665. 12T5, 1758 en 2488 ton ruwe
olie, die verwerkt werd in de zuiveringsfabrieken te Pladjoe
en Bagoes Koening. De Nederlandsche Koloniale Petroleummnatscnapprj Verkreeg van bare in lietzelfde gewest gelegen
vergunningen Mambang en Talang Akar onderscheidenlijk
63 en 552 ton ruwe olie.
In het gouvernement Oostkust van Sumatra won de Bataaf*
sche Petroleummaatschappij op have coneessiën: Arocbaai,

Boekit Lintang en Telaga Said onderscheidenlijk 10 626,

492 en 5514 ton ruwe olie, terwijl het tevens door haar
ontvangen ruwe product der aan de Maatschappij tot exploitatie van mijn-, bosch* en landbouwzaken toebehoorende concessie Boeloe Telang 11 908 ton bedroeg.
I n liet gouvernement Atjeh en onderhooriglieden won de

Bataafsche Petroleummaatschappij op hare concessie Oost-

Pendawa 330 ton ruwe olie. De concessie Peureula der Perlak
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Petroleummaatschappij bracht 132 500 ton voort en de conoossie Zuid-Perlak 8992 ton ruwe olie.
In de residentie Zuider- en Oosto-rai'deeling van Bomeo verkreeg de Bataatsche Petroleummaatschappij van hare r p
Borneo gelegen coneessiën Louise, Moeara en Nonny onderscheidenlijk 488 359, 0Ü981 en 212 359 ton ruwe olie en van
hare op bet eiland Tarakan gelegen coneessiën Tarakan I ,
I I , I I I en I V onderscheidenlijk 325 829, 273 648, 2101 en 699
ton. totaal 602 277 ton, tegen 333 692 ton in 1918. Do Nederlandsche Koloniale Petroleummaatschappij verkreeg van hare

vergunningsterreinen Sadjau en Koetei 1 onderscheidenlijk

99 en 65, totaal 164 ton ruwe olie, tegen 252 ton in 1918.
In de residentie Amboina werd van bet vergunningsterrein
Boela (Ceram) van de Bataatsche Petroleuinmaatscuappij
7311 ton ruwe olie, tegen 3574 ton in 1918, verkregen.
Goud en zilver.
Het aantal op eind J u n i 1919 van kracht
zijnde» coneessiën voor de winning van goud en zilver vermeerderde gedurende bet tijdvak 1 Juli 1919—30 J u n i 1920
met de concessie Mintoe (res. Menado) en verminderde met
de door het inlandsch zelfbestuur verleende coneessiën Tainam I en I I I in de residentie Westerafdeeling van Borneo,
waarvan afstand werd gedaan, zoodat op eind J u n i 1920 61
coneessiën van kracht waren.
I n de residentie Benkoelen verkregen de mijnbouwmaatsohappijen Bedjang Lebong en Simau onderscheidenlijk 659
en 1111 K.G. « m d en 3859 en SS36 K.G, zdlvor. In bet
gouvernement Oostkust van Sumatra won de inijnbouwmaatschappij Aequator 75,930 K.G. goud en 11 638,680 K.G.
zilver, en de Kinandam Sumatra Mijnbouwmaatschappij op
hare concessie Salida 223,549 K.G. goud en 6409 K.G. zilver.
In de residentie Menado verkreeg de concessie Paleleh
287,750 K.G. goud en 286,483 K.G. zilver en de concessie
Totok 157,352 K.G. goud en 72,690 K.G. zilver.
De Exploratie- en Exploitatie-Maatschappij Bolang Mongondou won 359 K.G. goud en 215 K.G. zilver.
I n de residentie Westerafdeeling van Borneo werd op de
concesssie Bani voor eene waarde van f 1000 aan goud voort-

gebracht.

Diamant.
Het aantal verleende coneessiën voor diamant
blcsf onveranderd, zoodat op einde J u n i 1920 5 coneessiën
bestonden. Tot nog toe leverden deze coneessiën geen
diamanten.
Andere delfstoffen.
Het aantal van de voor de winning
van andere dan de bovengenoemde delfstoffen verleende concessiën vermeerderde met de coneessiën Soengei Alai I en
Socngei Poeding I (res. Sumatra's Westkust;, welke ^erleend zijn voor de winning van lood-, zink- en zwavelertsen.
I n de residentie Djokjakarta verkreeg de Algemeene
Industrieele Mijnbouw- en Exploitatie-Maatschappij op hare
coneessiën Kliripan en Penggoeng 2915 ton bruinsteen (mangaanerts).
Het aantal vergunningen tot het winnen van niet-gereserveerde delfstoffen vermeerderde in het tijdvak Juli 1919 tot
einde 1920 met 19, zoodat bij het einde van bet verslagjaar
117 vergunningen van kracht waren.
I n de residentie Semarang won de Moeria-tras-exploitatiemnatschappij 18 000 ton tras, tegen 21000 ton in 1L»18.
In dezelfde residentie won de naamlooze vennootschap
Gembong en Bc-ntar iu de afdeeling Eendal 2367 M 3 . en in
de residentie Pasoeroean 1500 M'. kalksteen. Door do Poegersche Marmerkalkbranderij werd uit hare ontginning te
Poefcerkoelon in de residentie Besoeki 5-5 000 pikol ougebluscbte kalk voortgebracht. Door den heer A. J . VEOSSINK
werd o p e e n terrein nabij Tjibadak m de residentie Prean<jevRegentschappen 250 M 3 . zandsteen en door den heer J . F .
3
BOTII.UA op een terrein nabij Lembang 400 M . tras gewonnen.

INLANRSHIE ONTGINNINGEN.

Tn de afdeeling Loeboeksikaping der resi ientie Sumatra's
Westkust werd door de bevolking langs de Bataban-rivier en
haar zijriviertje uit het aangevoerde zand, goud gewasschen,

evenals in de negari Simpang Tonang van de onderafdeeling
Ophir, doch de opbrengst was niet noemenswaard.
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Tinerts werd door de bevolking van Lipai (onderafd.
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De opbrengst der inlandsche goudwasscherüen in Murtapoera en Pleihari bedroeg 110 tkail, ter waarde van f 9360.
D^or de inlanders werden in hetzelfde gewest gewonnen in
de onderafdeeling Martapoera 893 ton kolen, tegen 675C ton
in 1918; in de Doesoenlanden 28 646 ton, tegen 85 279 ton in
1918; in de onderafdeeling Pasir 1080 ton en in West-Koetei

Pangkinang der afd. L Koto) gewonnen en bij het bestuur

13 pi kol ingeleverd.

I n de residentie Westerafdeeling van Borneo waren de
uitkomsten van het wassohen van goudhoudend zand weer
gering te noemen. De opbrengst bedroeg ongeveer 14 thail.
Da gohoele opbrengst der diamantgraverijen in Ifartapoera
<?n Pleihari der residentie Znider- en Oosterafdeeling van
Bomeo hedineg 966 karaat, ter waarde van f 129 600, tegen
1762 karaat, ter waarde van £ 116 360, in 1918.

7000 ton.
In Lemalang Oeloe (afd. Palembangtche Bovenlanden,

res. Palembang) werd door de bevolking hier en daar wat
bruinkolen voor eigen gebruik gewonnen.

§ 5. VOOBBEHOUMNfl VOOR 0P8P0BIN GEN EN ONTGINNINGEN VAN LANB8WEGE.
Bij Gouv. Bt. 12 J u n i 1920 n". 26 (Jav. Ct. n°. 52) is
l;epaal< dat ontginningen van steenkolen van regeeringswege
in eigen beheer zullen worden ondernomen binnon drie terreinen, gelegen voor wat oen dier terreinen betreft in de

IV.

afdealing Soekaboemi der residentie Preanger-Regeattchap*
pen en voor wat de beide andere belroft in de at'deoling i(em-

bang- der gelijknamige residentie.

ZOUT.

Bij Gouv. Bt. 14 Juli 1919 n°. 48 (Ind. St. n°. 398) is de
betrekking van adjunct-inspecteur bij den dienst der zoutregie ingetrokken en die van onderhoofd bij den tot genoemden dienst behoorenden zoutaaninaak op Madoera ingesteld.
Voorts is bij de fabrieken op Madoera tot briketteering en
verpakking van gouvemementszout ingesteld de betrekking
van hoofdcommies, tegen intrekking van de betrekking van
secretaris (Ind. St. 1919 n°. 754).
Bij Gouv. Bt. 13 Maart. 1920 n°. 5 (Bijbl. Ind. St. n°.
9427) is de verkoop van gebriketteerd en verpakt zout in het
stroomgebied van de Rokan-rivier (Oostkust van Sumatra)
ingevoerd, terwijl bij Gouv. Bt. van denzelfden datum n° 6
(Bijbl. Ind. St. n°. 9446) is bepaald dat, met ingang van
1 April 1920, in eenige gedeelten van genoemd gewest van
landswege zout wordt verkrijgbaar gesteld.
Het verbruik van zout was in 1919 op Java en Madoera
1 695 603,79 pikol en in de buitengewesten 347 541,11 pikol,
tegen onderscheidenlijk 1680 357,20 pikol en 334 575,56
pikol in 1918. Op Java en Madoera is bet zoutverbruik dus
toegenomen met 0,9%, een percentage dat bevredigend moet
worden genoemd, aangezien ook nog in het verslagjaar de
nadeelige gevolgen van do in het laatst van 1918 geheerscht
hebbende influenza-epidemie zich .deden gevoelen, waarbij
nog kwam dat de droge oostmoeson eene zeer gunstige gelegenheid bood tot aanmaak van onwettig zout. E r werden
dan ook vele gevallen van clandestienen zoutaanmaak geconstateerd; waar noodig is tot versterking van de strandpolitie overgegaan. De stijging in de buiten gewesten met

V.

3,9% moet hoofdzakelijk worden toegeschreven aan het meer
en meer inwerken van het briketstelsel. De belangrijke stijging van het verbruik op Banka vindt haar oorzaak tevens
hierin, dat in het verslagjaar naar verhouding aanzienlijke
hoeveelheden consumptiezout zijn aangewend voor bemesting
van peperranken, waardoor enkele pakhuizen geheel geledigd
«orden. Ten einde herhaling hiervan te voorkomen is eene
wijziging gebracht in de instructie van het hoofd van den
dienst der zoutregie (Bijbl. Ind. St. n°. 9403), waardoor bet
mogelijk is geworden om, evenals voor nijverheidsdoeleinden,
zout tegen verminderden prijs voor bemesting beschikbaar
te stellen. Voor eene vergelijking van de uitkomsten van het
debiet per gewest wordt verwezen naar bijlage J J .
De verkoop van het zout (waaronder verkoop tegen verminderden prijs) voor nijverheidsdoeleinden bracht in 1919
op f 16 570 012. tegen f 16 345 428 in 1918.
Voor de uitkomsten van den zoutaanmaak op Madoera
wordt verwezen naar bijlage J J en het afzonderlijk gedrukte
jaarverslag.
Ook in 1919 moest, wegens gebrek aan lederetkarton
— vgl. K. V. 1919, kol. 308 — van Bandjermasinsche matten als noodverpakking worden gebruik gemaakt.
De in de afdeeling Grobogan der residentie Semarang gelegen desa's, aan welker bevolking is toegestaan om uit de
binnen hare grenzen gelegen zoutwaterwellen zout te winnen,
werden in den zoutaccijns aangeslagen tot een bedrag .van
f 20 000.
*

F A B R I E K M A T I G E B E R E I D I N G V A N OPIUM.

I n de opiumfabriek werden in 1919 aangemaakt 169 539 236
tubes tjandoe. Tot tjandoe verwerkt zijn 224 954 kati ruw
Bengaalsch opium en 2499 kati djitjing (overblijfselen van
gerookt opium), of in het geheel 227 453 kati ruwe grondstof. Hieruit is verkregen 140 038 kati tjandoe of 61,6%.
Behalve 1219 verklaringen betreffende 1422 partijen in

Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlogen.

1920—1921.

het regie-gebied aangehaald opium, zijn door den directeur
en den scheikundige der fabriek 376 inlichtingen en 424
processen-verbaal gegeven aangaande 64175 partijtjes djitjing en 27 inlichtingen van anderen aard.
Voor verdere bijzonderheden omtrent de fabriek wordt
naar het jaarverslag verwezen.

5.

Ned.-Indië.

43
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LANDSDRUKKERIJ.

Bij GOUT, Bt. 8 Dec. 1919 n°. 3 ((Ind. St. n°. 783) is eene
regeling van liet bedrijf der landsdrukkerij vastgesteld, terwijl bij Gouv. Bt. van denzelfden datum n°. 4 fBi.ibl. Ind.
St. n°. 9324) eene instructie voor liet hoofd van die instelling
is bekrachtigd.
Door de landsdrukkerij te Batavia zijn in 1919 van modeh
len ten dienste van verschillende landsinstellingen en van
boekwerken in het geheel 149 6-30 413 afdrukken geleverd.

VH.

310

De ontvangsten der inrichting bedroegen over 1919
f 1 059 680 eu de uitgaven (met inbegrip van die in Nedei land gedaan, ten bedrage van f 953 211, voor aauschaffiiig
van materialen) f 2 327 279.
Voor verdere bijzonderheden wordt naar het afzonderlijk
jaarverslag verwezen.

TRANSPORTWEZEN.

Voor de uitkomsten over 1919 van de gouvernement* automobieldiensten en transporten in eigen beheer wordt verwezen naar de desbetreffende jaarverslagen.
De resultaten waren, de tijdsomstandigheden in aanmerking genomen, bevredigend.
Het vervoer in liet gewest Madoera werd in eigen beheer
genomen.

Voor de op 1 Januari 1920 nog in werking zijnde aannemingsovereenkomsten voor het vervoer van landsreizigers,
voortbrengselen, goederen, enz. wordt verwezen naar bijlace
KK.

VIII. DIENST VOOR WATERKRACHT EN ELECTRICITEIT.
Gedurende het verslagjaar werden 5 vergunningen tot dan
aanleg van leidingen voor electrische verlichting en het overbrengen van kracht door middel van electriciteit ten behoeve van een bedrijf tot algemeene stroomdistributie verleend. Voor den aanleg van dergelijke leidingen, uitsluitend
voor eigen gebruik van den aanvrager dienende, werden 4
vergunningen verleend, terwijl 4 dergelijke vergunningen
kwamen Ie vervallen.
Voor een overzicht van de tot de tweede helft van September 1919 verleende, nog van kracht zijnde, vergunningen, zio
men blz. 42S—136 van deel I van den Regeeringsalmanak
voor Xederlandsch-Indië voor 1920.
Tot gebruik van waterkracht voor een bepaald aantal jaren
en meer algemeene doeleinden werd in 12 gevallen concessie
door de Regeering verleend, terwijl in 2 gevallen de concessie
werd ingetrokken.
Een overzicht van de door de Regeering verleende concessiën is opgenomen in deel I van den Begeeringsalmanak voor
Nedeilandseh-Indië 1920, blz. 437—440.
Hydra metrische waarnemingen.
Het stelselmatig onderzoek van de debieten der rivieren, die als krachtbronnen van
belang zijn, werd geregeld voortgezet zoowel op Java als in
de buitengewesten (Sumatra, Celebes). Aan het einde van
1919 waren de volgende waterwaarnemingsposten in werking:
op Java 31, waarvan 12 zelfregistreerend; op Sumatra 11 met
gewone peilschalen voor dagelijksche aflezing; op Celebes 5,
waarvan 1 zelfregistreerend.
Van de in Europa en Amerika bestelde zelfregistreerende
peilschalen werd een gedeelte ontvangen, zoodat thans tot
geleidelijke uitbreiding der zelfregistreerende posten kan
worden overgegaan.

Waterkrachtkadaster
voor Java. Eene stroomgebiedsgewijze registratie van waterkrachten is in voorbereiding. Een
schema voor den werkkring en de organisatie van het waterkrachtkadaster is in bewerking. Voor de samenstelling van
een statistiek van waterkrachtwerken en .vergunningen werden vragenlijsten verzonden.
Waterkraclitotidcrzoek
in de buitengewesten.
Van de in
de Larona-rivier opgespoorde waterkrachten werden voorloopige voorontwerpen en globale ramingen opgemaakt tot
een totaal-vermogen van 144 000 turb. P.K., verdeeld over
4 krachtstations. De topographische opnemingen van de
op waterkracht onderzochte riviervakken in de Poso-, La;len Kalaona-rivier werden in kaart gebracht. Vooral in eerstgenoemde rivier werden groote krachtbronnen aangetroffen.
Op Sumatra werden waterkrachtonderzoekingen verricht
aan de Peusangan (Atjeh); de Asahan (Tapanoeli en Oostkust van S u m a t r a ) ; de Ombilin-, Agam- en Andai-rivieren
(Sumatra's "Westkust); de Moesi-rivier en het Ranau-meer
(Benkoelen en Palcmbang).
Het gezamenlijk vermogen der onderzochte waterkrachten
overschrijdt 500 000 P.K.
Voorbereid in f/ van Staat sicaterkrachtwerken.
Energicvoorzicning van West-Java.
I n het tweede kwartaal 1919 werd
aangevangen met den bouw van een waterkrachtwerk aan de
Tjitjatih (afd. Soekaboemi, res. Preanger-Regentschappen).
welke een constant vermogen zal ontwikkelen van gemiddeld
4500 P . K . aan de turbine-assen. Deze centrale zal samenwerken met het tweede in aanbouw zijnde werk aan de Tjianten in Buitenzorg, dat met een constant gemiddeld vermogen van 3600 P . K., topbelastingen van 28 000 P . K . zal
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I
kunnen opnemen, welke bij de energievoorziening aan de
electrisclie spoor- en tramwegen zullen optreden. De waterbouwkundige werken vorderden bevredigend.
In studie is de bouw van een groot waterkrachtwerk van
meer dan 10 000 P . K . op de Bandoengsche hoogvlakte aan
de Tjisankoei beneden-strooms hot in uitvoering zijnde
krachtstation aan de Tjisaroea, een zijtak van eerstgenoemde
rivier. In verband hiermede werd een uitvoerig geo-hydrologisch en topographisch onderzoek verricht voor een nieuw
stuwbekken. luivenstrooms het onderhanden reservoir Sitoe
Tjileuntja bij Fengalengan.
Energievoorziening
van Midden-Jara.
De detailopneming
van het in studie genomen waterkrachtwerk aan de Toentang
kwam nagenoeg gereed.
Energievoorziening
van Oost-Java. • Het voorontwerp van
het waterkraclitwerk Kali Konto ten behoeve van de energievoorziening van de gewesten Soerabaja, Kediri en Pasoeroean
wordt herzien, ook in vettend met verwachte terreinbezwaren
tengevolge van de jongste Kloet-uitbarsiing.

Voorliclvting op waterkrachtaebied ean andere diensten,
locale gebiedideeten <'n particulieren.
Van de gelegenheid
tot voorlichting op waterkrachtgebied werd ruim gebruik
gemaakt door verschillende gouvernement diensten (Burgerlijke Openbare Werken, Landbouw), gemeenten (Semarang,
Cheribon en Soekahoemi), gewesten (Preang: j r-Regentscha'>pen en Cheribon) en particulieren (cultuurondernemingen,
in studie zijnde nieuwe industrieën o. a. stikstofme*t- on
cement f abrieken).

het Tjatoer-dal nabij Madioen gal' gunstige bed rijfsresul taten ; bedrij f sstoringen hadden niet plaats.
Het waterkrachtwerk aan het meer van Tais in Benkoelen
kwam in het vierde kwartaal 191!) met bevredigend verloop
iu proefbedrijf, evenals de 26 K.M. lange hoogspanningsleiding naar Moearo Aman, alwaar het aftakstation voor
s(loomlevering aan den nabijgelegen particulieren goudmijn
Redjang Lebong en aan de 8 K.M. verder gelegen gouvernemenis goudontginning Taml>ang Sawah zijne voltooiing
nadert. Ook de hoogspanningsoverbrengingsleiding naar
laatstgenoemde goudontginninj; kwam nagenoeg gereed. De
krachtcentrale is einde Januari in bedrijf gesteld.
Het waterkrachtwerk aan de Tjigeureuh, ten behoeve van
'iet rndio-telegraphisch station nabij Bandoeng, werd uitgebreid met een Iweede benedencenlrale, welke gedreven wordt
door het afgewerkte water van de in 1918 gereedgekomen
eerste centrale. Beide werkjes ontwikkelen te zanien aan de
turbine-assen een vermogen van 500 P . K . Voorts is nabij Dajeuhkolot een stoomcentrale van 1000 K . W . vermogen in aannonw, welke, in afwachting' van het tot stand komen van de
waterkrachtwerken ten behoeve van de energievoorziening
der Bandoengsche hoogvlakte, stroom zal leveren aan den
ïadio-telpgrnphischen dienst en daarna als reserve zal dienst
doen gedurende perioden van waterschaarschte of in geval
van natuurrampen.
De twee in aanbouw zijnde waterkrachtwerken nabij de
Bandoengsche hoogvlakte respectievelijk aan de Tjikapoendoeng en aan de Tjisaroea zijn voorloopig ontworpen voor een
vermogen van gezamenlijk 6000 geïnstalleerde paardekrachten, gemeten aan de turbine-assen.

Bouw en bedrijf van waterkrachtwerken van den Staat.
Het sinds 1917 in bedrijf zijnde staatswaterkrachtwerk in
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