KOLONIAAL VERSLAG VAN 1921. I. NEDERLANDSCH (OOST-) INDIË

A.
GRONDGEBIED EN BEVOLKING.
Bij Gouv. Bt. 26 Aug. 1920 n°. 18 (Jav. Ct. n°. 71) zijn
de gedeelten van Nederlandsch-Indië aangewezen, waar vooralsnog' eene regelmatige telling van de inheemsche bevolking
niet mogelijk is, terwijl bij Gouv. Bt. van denzelfden datum
n°. 19 (Jav. Ct. n°. 71) de hoofden van gewestelijk bestuur
zijn gemachtigd om voor liet uitbetalen van geldelijke belooningen aan de volkstellers in hun gewest over bepaalde
sommen te beschikken.

De instructie voor de gewestelijke leiders der algemeene
volkstelling en de daarvoor uitgevaardigde uitvoeringsvoorschriften (Ind. St. 1920 n°. 162) zijn gewijzigd bij Gouv.
Bt. 25 Febr. 1921 n°. 50 (Ind. St. n°.'l20).
Voor de uitkomsten van de in October 1920 plaats gehad
hebbende volkstelling zie men de aan dit verslag als bijlage
A toegevoegde tabellen.

REGEERING EN HOOGE COLLEGES.
Van 24 Juli tot 25 Augustus 1920 maakte de GouverneurGeneraal, mr. P . J . graaf VA» LIMBURG STIRUM eene dienstreis naar Borneo en Sumatra, na voor den duur zijner
afwezigheid van den zetel des bestuur», ingevolge art. 13
van net Eegeeringsreglement, het dagelijksch beleid der
zaken te hebben opgedragen aan den vice-president van den
Baad van Nederlandsch-Indië, den heer H . N. A. SWART
(zie Ind. St. 1920 nos. 543 en 614).
Ingevolge K. Bn. 28 Sept. 1920 nos. 39 en 40 (Ind. St.
1921 nos. 14 on 15) ging don 24sten Maart 1921 (zie Ind.
St. 1921 n°. 172) het bestuur over Nederlandsch-Indië uit
handen van den heer mr. P . J . graaf VAN LIMBURG STIRUM,
die verzocht had van de waardigheid van Gouverneur-Geut , raal ontheven te werden, over op den heer mr. D. FOCK,
laatstelijk Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-

De tijdelijke betrekking van regeeringsgemachtigde voor
alij'cmeene zaken bij den Volksraad (zie K. V. 1919, kol. 2)
is'bij Gouv. Bt. 14'Juni 1920 n°. 44 (Ind. St. n°. 455) vast
ingesteld.
Be bezoldiging van den secretaris van den Volksraad en
het overige bij dien raad aangestelde personeel (Ind. St.
1917 n°. 545) is gewijzigd bij Ordn. van 21 April en 18 Nov.
1920 (Ind. St. nos. 312 en 826).
De commissie tot herziening van de grondslagen der staatsinrichting van Xederlandsch-Indië (zie K. V. 1919, kol. 2)
is bij Gouv. Bt. 3 Sept. 1920 n°. 50 ontbonden.
Door den sedert afgetreden Gouverneur-Generaal werden
bij schrijven van 19 Maart 1921 aan den Volksraad aangeboden de volgende op 1 Maart 1921 afgesloten:

Generaal.

Bij Gouv. Bt. 11 Nov. 1920 n°. 62 (Jav. Ct. n°. 92) is
aangeteekend. dat de ambtstitel ,,intendant der gouverneniems hotels wordt gewijzigd in ,.intendant van het Huis
van den Gouverneur-Generaal".
Voor liet uitoefenen van toezicht op de paleizen met
bijbciioorende gebouwen en terreinen te Weltevreden en
Buitenzorff, soomede op het domein te Tjipanas, is bij Gouv.
Bt. 9 April 1921 n°. 16 (Jav. Ct. n°. 30) het noodige personeel in dienst gesteld, welk personeel door den intendant
van liet Huis van den Gouverneur-Generaal wordt benoemd,
gesehorst en ontslagen.
Aan de leden van den Baad van Nederlandsch-Indië, de
heeren J. HULSIIOFF P O L en mr. J . H . CARPENTIER ALTING
is, onderscheidenlijk met ingang van 2 Maart en 10 April
1921, op hun verzoek, eervol ontslag verleend (K. Bn. 14
J a n . en 15 Maart 1921 nos. 67 en 56). I n de vacaturen is
voorzien door de benoeming van de heeren W. FRÏ.TI.INO,
ouvi'rneur van Celebes en onderhoorigheden, en mr. H. A.
"IXDERMANX, adviseur voor de decentralisatie (K. Bn 11
Febr. en 23 April 1921 nos. 34 en 32).
Aan liet lid der Algemeene Bekenkamer. den heer A. J.
G. A. WzEXAKS is bij K. B. 19 J a n . 1921 n°. 79. op zijn
verzoek, met ingang van 3 Maart 1921, eervol ontslag verleend, terwijl bij K. B. 9 Febr. 1921 n°. 41 in zijne plaatsi
tot lid is benoemd de heer C. P . J . SÜVERKROPP, tot dusver
tijdelijk lid.
De begrooting-siekening over 1916 en over 1917 is door de
Kamer onderscheidenlijk op 20 J a n u a r i 1920 en op 27 April
1921 aan de Indische Begeering ingediend, terwijl het College achtereenvolgens op 11 Maart 1920 en op 23 Maart
1921 zijn jaarverslag over 1919 en over 1920 heeft uitgebracht.
Bij K. B . 11 Oct. 1920 n°. 59 (Ind. St. nos. 776 en 777) is
het aantal leden van den Volksraad van 39 op 49 gebracht.
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Handelingen d( r Sta ten-Generaal.

Bijlagen.

1921

1922.

EDEELÏNGEN OMTRENT ENKELE» ONDERWERPEN
VAN ALGEMEEN BELANG.

„S'troomingen onder do inlandsehe bevolking. Het tijdvak, verloopen sinds de laatst verschenen Mededeelingen,
o liet jaar 1920 en de eerste maanden van het t^ans
Ioopende jaar, was er niet naar om de opbouwende krachten
et politieke gedeelte der beweging meer dan matig1 tot
haar recht te doen komen.
„In de eerste plaats gaf de algemeene loop der gebeurtenissen, die tot nu toe op de politieke actie telkens een overwegi'iiden invloed bleek uit te oefenen, tot verhoogde actie
geen aanleiding; terwijl verschillende vereenigingen alle aandacht noodig hadden voor inwendige hervorming, versterking en bestendiging.
„Toch bracht dit tijdvak in menig opzicht zuivering en
verheldering en deed het vooruitgang of verwording, waar
aanwezig, scherper dan te voren uitkomen.
„In de samenwerking der linksche partijen, waarin in den
aanvantr der Mededeelingen van het vorig jaar reeds melding
kon worden gemaakt, kwam sedert meer teekening, zij het
er dan ook verre van dat een regelmatig samengaan langs
vaste lijnen verkregen werd.
,,AVej werd in het eind van 1919 te Djokjakarta tegelijk met
de oprichting der Vakcentrale als brandpunt van economische aktie, eene poging gedaan om de samenwerking op
politiek gebied te organiseeren, doch voor zoover is na te
gaan heeft dit no<r niet tot daadwerkelijke uitkomsten geleid.
,,Het aanvankelijk voor de Vakcentrale ontworpen, doch
ten slotte blijkbaar voor die vereeniging van actie bij uitnemendheid minder doelmatig geacht schema, is onder den
naam van Politieke Concentratie tot een afzonderlijk afgerond geheel gemaakt, min of meer naar Staatsvorm gemodeb
leerd.
5.
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„Deze politieke concentratie, waartoe alle deelnemers aan
de meer incidenteel ontstane en dan ook als tijdelijk bedoelde
radicale concentratie toetraden, behalve de partij der communisten, dachten de stichters zich als een samenstel van
twee lichamen (kamers), het ééne bestaande uit afgevaardigden van de aangesloten staatkundige partijen, een stem
des volks dus, die zou uitspreken wat voor deze landen nuttig en noodig is, het andere eene belangenvertegenwoordiging, samengesteld uit vertegenwoordigers van vakvereenitringen en boerenbonden, die wenschen en besluiten van het
politieke lichaam aan het sociale volksbelang, dat zij veriegenwoordigt, zou hebben te toetsen. Daarnaast dacht men
zich een Raad van State, een justitieele herder, die over de
technische uitvoerbaarheid der besluiten van eerste en tweede
kamer zou hebben te oordeelen en hunne wettelijke bestaanbaarheid te onderzoeken.
„Een dagelijksch bestuur, met eene uitvoerende taak belast,
bijgestaan door secretarissen, die handelingen zouden uitgeven, gewestelijke comité's en eenige adviseerende comité's
voltooiden de schets van deze organisatie, die echter geen
definitiever vorm dan die van inderdaad schetsmatige voorbereiding heeft gekregen. Bij een dergelijk fantastisch en
overomvangrijk plan, waarvan eene toelaatbare uitvoering
overigens de grootste takt en discipline zou eischen, mag dit
nauwelijks verwonderen.
„Samenwerking is buitendien ook zonder dat zeer goed
mogelijk. De bekende op 28 November 1920 te Semarang
gehouden gecombineerde protestvergadering tegen de belemmeriiitf der volksl>eweging die men in deze kringen in de
handelingen der Regeering - meende te bespeuren, is daarvan
een voorbeeld. De geheele linkerzijde, van Boedi Oetomo
tot en met de extremisten, trad daar weder te zamen op.
„Wel was men het niet in alles eens, zoodat naast een motie
van de leiding der vergadering, door Boedi Oetomo eene verzachte motie werd ingediend, doch men deed elkaar in zooverre concessies, dat beide moties door de vergadering werden
aanvaard. Ook in de Boedi Oetomo-motie komen trouwens
passages voor, die eensdeels wellicht in overgrooten politieken ijver neergeschreven, toch anderdeels onmiskenbaar,
evenals ten vorigen jare, wijzen op „concessies naar l i n k s " .
„Maakte toch de Boedi Oetomo-motie. in tegenstelling met
die van de vergaderingleiding, geen melding van het verbod
aan soldaten om revolutionnaire vergaderingen bij te wonen,
terwijl evenmin de beschuldiging werd overgenomen dat de
Overheid door het (internationaal) kapitalisme zou worden
beïnvloed, noch de bedreiging met volledige ontaarding der
volksactie, daarentegen werd door de vereeniging wel gesproken van eene stelselmatifje belemmering van de volksbeweging door justitieele vervolgingen, politioneele bewaking, preventieve hechtenis en bedreiging met verbanning
of interneering. Verder constateerende, dat bij de behandeling van strafprocessen, waarin volksleiders betrokken waren,
het sentiment van sommige ambtenaren bij het openbaar
ministerie sterk naar voren is getreden, dat vele dier leiders
t» lang in preventieve hechtenis hebben doorgebracht en te^
slotte eenigszins vaag, dat het beperken van het vergader- en
vereen igingsrecht op sommige plaatsen belemmerend werkt
op de ontwikkeling der organisatie, wenschte de vereeniging
tegen deze feiten krachtig te protesteeren en de Regeering
uit te noodigen in liet belang van eene rustige ontwikkeling
dezer gewesten daaraan zoo spoedig mogelijk een eind te
maken, Gemeenschappelijk houden dan nog de beide moties
in eene opwekking aan „het Indische Volk" om mede te
werken aan liet verkrijgen van bewegingsvrijheid in den
ruimsten zin.
„Eene te Medan op 2-5 Januari 1921 door politieke en vakvereenigingen gehouden vergadering, waarop ook Boedi
Oetomo tegenwoordig was, l>etuigde met de beide Semarangsehe moties haar instemming.
„Een ander voorbeeld van samengaan der linksche en inlandsche partijen is de in Februari 1921 te Batavia gehouden
protestvergadering tegen het stelsel der Volksraadverkiezingen, dat naar hare meening oorzaak was van den zeer eeneijdigen uitslag der laatstgehouden verkiezingen.
,,In deze toenemende samenwerking der inlandsche partijen schuilt een diepere heteekenis.
„ E r valt. in de verschillende lagen der inlandsche maat-
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schappij een toenemend besef van saamhoorigheid te onderkennen, het bewustzijn dat alleen dooreene algemeene samenwerking de groeiende in- en uitwendige kracht verkregen zal
kunnen worden, die onafwijsbare voorwaarde is voor eiken
verderen stap op den weg naar zelfbestuur.
„Men leert inzien, dat wie den uitlandschen heerscher om
overdracht van macht en bevoegdheid vraagt, met vragen
alleen niet kan volstaan, doch in zich de kracht getoond
moet hebben, noodicr tot het verrichten van den verantwoordelijken arbeid, dien deze overdracht meebrengt.
„Ieder voor zich blijkt, indien de tcekenen niet bedriegen,
in te zien. dat deze kracht, evenmin als de volksbeweging
zelve, in ééne bevolkingslang alleen schuilt en dat wie zijne
propaganda op een beperkt volksgedeelio richt, noodwendig
zijne algemeene positie verzwakt ziet.
„Hierdoor verklaren zich de pogingen van de Sarekat Islam
om alle richtingen en volkslagen in zich te vereenigen, een
in zich zelf dus niet onlogisch streven, dat echter zonder
voldoende organisatie zoover doorgedreven is dat de yereeniging aan innerlijke stabiliteit en dus aan uiterlijke kracht
veel heeft ingeboet. Ook overigen* nuttige universaliteit
heeft een maximuni-grens, die niet ongestraft overschreden
wordt. Niet alleen de communisten trachtte zij tot voor kort
in haar organisatie te houden, dikwijls werden, vooral in den
laatsten tijd, van Sarekat Islam-zijde stemmen vernomen,
eenerzij ds ten betooge dat toch in de eerste plaats de inlandsche ambtenaar in de rangen der volksstrijders plaats behoorde te nemen, anderzijds de hoop uitsprekende, dat de
I middenstanders, meer nog dan in de laatste jaren het geval
was, de Sarekat Islam-vergaderingen zouden bijwonen. En
dat het ten slotte met de communisten spaak dreigt te loepen,
verschijnt, afgescheiden van de onmiddellijk waarneembare
oorzaken der conflicten, in een ander licht bij de overweging
dat die groep in wezen anti-beter: internationaal is.
„Duidelijker zijn in dit verband ook de pogingen van Boedi
Oetomo om aansluiting te verkrijgen bij het volk zelf, het
streven ook harerzijds om de economisch krachtige groep der
| middenstanders meer dan tot nu toe voor haar zaak te inte| resseeren.
„Verklaarbaar wordt nu ook de toestemming van deze beide
groepen cm, ondanks de overgroote principieele verschillen
| in conceptie en actie, ten aanzien van enkele punten onder*
• ling en met de Nationaal Indische Partij, Sarekat Hindia,
samen te werken.
„Bindmiddel is hier blijkbaar het groeiend, door de ervaring
gesterkt, bev ustzijn, dat er punten zijn waarbij niet ieder
voor zich de noodige kracht kan voortbrengen, maar samengaan noodzakelijk wordt voor het vormen van die voor polii tieke en economische vrijwording onmisbare eenheid, welke.
| alle volbdeelen omvattende, langzamerhand als concsntraticpunt van Indisch-nationale volkskracht, in telkens
meerdere mate den arbeid zal kunnen overnemen, welke
allengs door den vreemden voogd van thans wordt afgewenteld.
„Boedi Oetomo heeft daartoe — zij het niet uitdrukkelijk
en slechts voorloopig — naast de instelling van haar actie
o]) meer linksche politiek, haar karakter als zuiver JavaanschI nationalistische vereeniging in zekeren zin op den achtergrond gesteld. Uitdrukkelijk werd het op haar laatstgehouden congres uitgesproken, dat de vereeniging „om redenen
van praktische politiek" haren wensch naar een federatief
bewind tijdelijk laat sluimeren.
„Daarom ook wordt, behoudens eene enkele uitzondering,
in de inlandsche pers als regel niet dan niet onderlinge waardeering gesproken over de leidende personen van de overige,
ten aanzien van elk ander dan dit zuiver nationalistisch streven, als tegenstanders te beschouwen inlandsche organisaties,
ook al zijn er klaarblijkelijk ergerlijke zaken over deze personen aan den dag gekomen.
„Dit zich langzaam organiseerend, gewoonlijk met nationalisme aangeduid streven is maar niet zoo uit den grond opgewassen. Het is bij ieder volk— zij het veelal onbewi'st —
aanwezig, in wezen niet anders dan het door nieuwere internationale opvattingen in den vorm van het zelfbestemmingsrecht der volkeren, in beginsel als rechtmatig erkend verlangen zich zelf te zijn, eigen zaken te bedisselen, door eigen
mannen geregeerd te worden.
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En feitelijk behoort liet volgens de nieuwere denkbeelden
alleen do eisen te zijn, dat men in staat zij — maar dan ook
inderdaad ten volle in staat — om uit eigen kracht over de
geheele uitgestrektheid van het betrokken gebied eene staatkundige en economische organisatie in stand te houden, d^e
in het internationaal bestel geduid kan worden, welke het
punt aangeeft waar op inwilliging van dat verlangen aanspraak ontstaat; waar dus anderzijds de vreemde bewindvoerder die tot dien tijd voor den gang van zaken de verantwoordelijkheid dreeg, zich daarvan verder ontslagen kan
rekenen.
,,Geen volk of het koestert dien wensch, ook al zou het duidelijk zijn dat de algemeene toestand daardoor minder werd
dan onder vreemd bewind. Men verkiest, ook wijl men ze nog
niet aan den lijve voelde, de nadeelen van eigen bewind
boven de voordeden van het vreemde.
„Latent of' bewust vormt dit verlangen veelal te samen
met den godsdienst, de zuurdeeseni der volksbeweging zelve,
die vooral na den Russisch-Japanschen oorlog geheel Zuidelijk en Oostelijk Azië heeft beroerd.
,,Voor de bewustwording zich manifesteerende als een soms

onbestemd, meestal onbeheersoht verlangen naar verande»

•ring en vrijheid, is het toch ook dan reeds een van de hootdfaetoren, waarmede eene goede bestuursvoering rekening behoort te houden. Onvermoeid in het wegnemen van grieven,
steeds rekening houdende met wat in het volk zelf leeft aan
wensclien en verlangens, zal liet eenerzij ds, voor zooveel met
een goed bewind vereenigbaar, dit gevoel ontzien, anderzijds
steeds waken tegen factoren die smeulend vuur zouden kunuen aanblazen tot een brand die, ontijdig ontgloeid. slechts
vernielend werken en rampspoed en achteruitgang brengen
kan.
..Het hier te lande bij eiken zweem van ontevredenheid, ook
zelfs zonder merkbare aanleiding, telkens weer terugkeerend
volksverhaal van den eigen rechtvaardigen vorst van eigen
landaard, den ratoe-adil die een eigen rijk zal stichten met
verdrijving van alle vreemdelingen, is slechts één voorbeeld
uit de ontelbare, die de geschiedenis te zien geeft.
„Geen harde onderdrukking past tegenover dit verschijnsel,
noch wrevel over den ondank waarmede aldus soms de best
bedoelde bestuursdaden beloond worden: wie voor weldaden,
een volk zonder zijne medewerking bewezen, op dankbaarheid rekent, komt, naar de geschiedenis van eeuwen leert,
bedrogen uit. Slechts een koel hoofd, steeds gericht op objectieve ontleding van de zaak zelf, bereid tot het aanhooren van
'grieven en verlangens, steeds gereed de bevolking te verklaren wat blijkbaar onduidelijk bleef en altijd er op uit baar
overal, waar mogelijk, zelf arbeid te doen verrichten en verantwoordelijkhaid te doen dragen, kan hier den toestand
meester blijven.
„En wel verre van nu bij de. verdere ontwikkeling der verbondingen terug te schrikken voor de blijkbare bewustwording en organisatie van het aanvankelijk onbestemde nationale gevoel, behoort eene koloniale Regcerin;?, die. gelijk db
Nederlandsche, sinds jaren een bewuste ontwikkelingspolitiek
voerde, met vreugde het ontwaken van dit nationale volk-bewustzijn als resultaat van eigen arbeid te l>egroeten. Het
zou integendeel tot moedeloosheid stemmen, indien na zoovele jaren de inheemsche volksgeest geheel onberoerd bleef
door de idealen, waarvoor een groot deel der menschheid den
wereldoorlog heeft gestreden en ook thans nog kamp voert.
„Het spreekt wel vanzelf, dat thans niet te voorspellen valt
hoe dit beginnend nationalisme hier te lande groeien zal. in
liet bijzonder of het streven op een algemeen Indisch nationalisme gericht zal zijn, dan wel of ook hier eene natuurlijke
splitsing zal moeten intreden. Voor het oogenblik wijzen de
teekenen er op, dat binnen het kunstmatige eenheidsverband
dat het Nederlandsch gezag in den Oost-Indischen archipel
tot stand bracht, ondanks den veelal in den o-rond verscheiden
aanleg" der onderdeden, zich de kiem van een soort nationale
eenheid begint te ontwikkelen.
..Of hiermede niet de grondslag gelegd wordt voor groote
onderlinge moeilijkheden in een wellicht niet ver verwijderde toekomst, is in het tegenwoordig aanvangsstadium deizaak nog niet met zekerheid te zeggen. Evenmin of in verband daarmede de Nederlandsche Overheid er niet goed aan
zcu doen, om in het belang der ontwikkeling van zuivere
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nationalistische verhoudingen, daaraan steun en leiding t e
geven. Wel staat vast, dat de Overheid nimmer kan toelaten
dat de werkelijk allereerst urgente belangen van land en
volk of van een deel daarvan, door eenzijdige personen, voor
wie het doel de middelen heiligt, aan dit zelfl>esehikkingsstreven worden opgeofferd. De actie van de vereeniging
Inaulinde in liet Solosehe in liet midden van 1919 is daarvan
een sprekend voorbeeld. Zulke excessen worden dan ook gestreng tegengegaan.
,,Op grond van een en ander is er voorshand voor de Regeermg geen aanleiding om dit belangrijk deel der volksbeweging andeis tegemoet te treden dan die beweging in haar
geheel.
„Ten aanzien van hetgeen de actie der afzonderlijke organisaties te zien gaf. het volgende:
„Sarekat I*lam. Dr werkzaamheid der Sarekat Islam heeft
in liet ai'geioopen jaar weinig', althans weinig naar buiten
blijkende, resultaten geleverd, welks tot versterking van de
volkskracht dienstig mogen heeten.
„Niet alleen werd van bijzonderen arbeid, althans van
eenig belang, niet vernomen, doch zelfs moest het aanvankeliik in October 1920 gesteld jaarlijksch congres dor vcreeniging telkens worden uitgesteld, totdat het eindelijk
eerst eenige dagen vóór het sluiten dezer iledededingen
kon worden uitgeschreven.
,,Ongetwijfeld werd een groot deel der beschikbare arbeidskracht door de zoo noodzakelijke inwendige consolidatie in
beslag genomen. Niet alleen maakte hare stelling als middenpunt der verschillende plaatselijke zoo in aantal als in
verscheidenheid van werkwijze en richting toenemende Sarekat Islam-vereenigingen, zulks op zich zelf reeds nooelzakelijk, wijl herhaaldelijk bleek, dat de kracht der centrale
leiding te wensclien liet, doelt de blijkbare begeerte der eeutrate Sarekat Islam om zich naar buiten in de politieke
concentratie een leidende rol te verzekeren, moet andermaal
de toch reeds schaars beschikbare arbeidskracht verdeden,
dus verzwakken.
.,Echter belemmerden ook moeilijkheden van geheel anderen aard de werkzaamheden der Savekat-Islam-leiding. I n de
Sinar Hindia van G, 7 en 9 October 1920 ver-clieen even
vóór en speciaal met het oog op het aanvankelijk op den
16den dier maand gesteld jaarmksch Sarekat Islam-congres
een felle kritiek cp de beide leidende personen uit het dagelij ksch bestuur der centrale vereeniging.
„Het was vooral de inwendige (geldelijke) administratie,
die onder de loupe genomen werd. speciaal de vraag, hoe
het mogelijk is. dat bij zooveel bijdragen der leden, de eentrale steeds geldgebrek heeft. Verschillende andere beschuldigingen werden daarbij uitgesproken. Ook op het weifelende
in de politieke richting der leiding werd de aandacht geves-

tigd.

„ I n de Neratja van 19 October verscheen eene voorloopige
bestrijding, niet eene toezegging, dat daarop ten congiesse
zou wilden teruggekomen. Op het eenige dagen vóór het
sluiten dezer publicatie te Djokja gehouden congres schijnt
in besloten vergadering deze zaak tot een einde te zijn ge-

bracht.

„Naast al deze moeilijkheden kwam het feit, dat verschillende der in de Sarekat Islam-leiding werkzame personen
zich in hunne actie niet binnen de perken van het geoorloofde
wisten te houden en deswege zich voor de Justitie te verantwoorden hadden. Speciaal met de berechting van de Preanger zoogenaamde afd. B-samenzwering, had de Centrale
Sarekat Islam de handen vol. hetgeen verklaarbaar werd
toen tijdens het onderzoek bleek hoezeer althans een deel der
vereeuigingsleiding hierbij zelf rechtstreeks betrokken was;
zoo zelfs, dat de lste-secretaris der vereeniging Raden Pandji
Sostrokardono bij vonnis van den Baad van Justitie te Batavia van 4 November 1920, wegens het als bestuurder deelnemen aan eene vereeniging, die tot oogmerk heef; het
plegen van misdrijven, werd veroordeeld tot gevangenestraf voor den tijd van vier jaren, onder aftrek van den tijd
der preventieve hechtenis.
„Deze verschillende moeilijkheden stellen in de Centrale
Sarekat Islam-leiding scherp in het licht een element van
uiterst bedenkelij ken aard, dat, indien daaraan geen paal
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en perk wordt gesteld, in de eerste plaats voor den voortgang der volksontwikkeling zelf noodlottig zou worden.
..Reeds ten VOrigen jure bij de bespreking in de ,,Mededeeiiugen" van de anti-Xederlandscke strekking, welke in
de Sarekat Islam-leiding scherper dan te voren uitkwam,
werd opgemerkt dat het denkbeeld, afbreuk te doen aan de
kracht van het Nederlandsch bewind, merkbaar voor een
aantal leiders eene overwegende bekoring bleek te hebben.
„Dit bracht de noodzakelijkheid mee om rekening te houden met de waarschijnlijkheid dat de kracht der voor den
econoniischen strijd gescherpte wapenen tevens zou worden
gebruikt tot het behalen van kwade politieke winst, terwijl
de Regeeriug in de rede tot opening van de eerste gewone
zitting van den Volksraad in het afgeroepen jaar moest mededeelen, dat eenige voormannen zich als volstrekt onbetrouwbaar hadden doen kennen, tot doodslag Jnulden aangezet en
zich aan samenspanning schuldig gemaakt.
..Wat sedert bekend werd. was daartoe slechts bewijs te
meer en kan slechts tot nog scherper uitspraak aanleiding
zijn.
„De hierbedoelde in 1917 door zekeren Hadji Ismael te
Goenoeng Tandjoeng (Manondjaja) opgerichte geheime veieeniging Sarekat Islam kadoea, ook wel afdeeling B geheeten, waarvan blijkens het gerechtelijk onderzoek het oogmerk
was een aanslag te ondernemen om den wettigen regeeringsvorm in Xederlandsch-Indië te vernietigen, is elders in deze
Mededeelingen moer uitvoerig behandeld.
..Kier moge er in het bijzonder op worden gewezen, dat
de leiden dezer niet uit de massa voortgekomen, maar door
enkelen aangestichte, en in beperkten besloten kring _gepropageerde samenwerking daarmee niet alleen hunne plichte:i tegenover hei volk, dat in hen zijn vertrouwen geplaatst
had,
n verzaakt, doch dat zij bovendien de zaak der
staatkundige vrijmaking in liet algemeen ernstig hebben
baad, door den fatalen invloed, dien zij oefenen op de
openbare meening en dezer gezindheid om tegenover de
volksbeweging eene welwillende houding aan te nemen.
,,Hei spreekt echter vanzelf, dat het brandmerken der ontrouwe leiders zich niet ma.u- uitstrekken tot het volksontwaken in ruimen zin, den nieuwen geest, die over Indië,
- over Zuid- en Oost-Azië gevaren is, en waarvan die
lied:':! slechts een gering en dan nog afnemend gedeelte
achter zich hebben.
„Wani het schijnt onjuist om dit volksontwaken, gelijk bet
door sommige leiders zoo gaarne wordt gedaan, met de Sarekaï Islam te vereenzelvigen.
,,De werkelijke kracht der volksbeweging schuilt ook —
zoo niel roornamelijk — elders, onder de stage werkers die
buiten oj slecht* in zeer los verband met de Sarekat Islam
in Staats* of particulieren dienst of in eigen bedrijf ion
arbeid leeren verrichten, die tot voor kort uitsluitend door
anderen werd gedaan: dit ?ijn de lieden die zonder ophef,
in rustige docli zekere scholing arbeiden aan de vorming van
die eigen volkskracht, welke te zijner tijd voor het regelen
var. eigen zaken absolute voorwaarde zal zijn.
..De pogingen van do Sarekat Islam om van deze veelheid
de leiding in handen te krijgen zijn deels mislukt, terwijl,
voor zoover zij slaagden, dit slechts geschiedde ten koste van
het tocli reeds zoo schamel verzorgd innerlijk verband in de
vereeniging.
..In het afgeloopen jaar heeft de Regeering dan ook, telkens
tegen de schuldigen die maatregelen nemend welke ter vernietiging van het kwaad geboden waren, in H a r e welwillende en belangstellende houding tegenover de inlandsche
beweging in liet algemeen geen wijziging 1 gebracht.
„Aan die opleving, gelijk aan de personen die het volk
daarbij als zijne voormannen beschouwt, werd en wordt door
de Regeering nog steeds, zoolang het tegendeel niet door
de gebeurtenissen geboden is, haar vertrouwen geschonken.
,.De stage ontwikkelingsgang van het overgroote goede gedeelte van land en volk, grootendeels de vrucht van de sinds
eenige decenniën hier te lande van Regeeringswege gevoerde
ontwikkelingspolitiek, is het eenige maar dan ook alomvattende grondwerk, waarop de verwachtingen ten aanzien van
den hervormingsarbeid hier te lande berusten kunnen en het
ware een ongerijmde politiek, die in wantrouwen terug zou
schrikken voor de mogelijk niet steeds in vollen omvang
voorziene uitkomsten van eigen moeizamen arbeid.

„Buitendien, de Regeering kan slechts vertrouwen vragen
zoo zij H a r e onderdanen, die voorgeven het goede te willen,
zoolang het tegendeel niet bewezen is, met vertrouwen te
gemoet komt.
„De laatste openingsrede was dan ook een van de vele gelegen heden die de Regeering aangreep om het bestuur, en
niet name het inlandsche, te wijzen op zijn duren plicht om
tusschen de slechte voormannen en de beweging zelf wel te
| onderscheiden, steeds met strikte rechtvaardigheid te handei len, opdat niet met de onbetrouwbare elementen ook de goede
worden bestreden. Waar de bevolking misleid werd zal
speciaal het inlandsth bestuur de verwarring in sommige
gemoederen ontstaan door tactvol optreden kunnen wegnemen
door zich open te stellen voor wenschen en grieven der bevolking en, daadwerkelijk raad en hulp biedend, haar vertrouwen te winnen en te versterken.
„Boedi Oetomo. De vereeniging Boedi Oetomo streefde
voort in de richting bepaald door de vruchten van arbeid van
vroeger jaren, doch met meer kracht dan te voren.
„Vooral de in den loop van het jaar na moeizamen arbeid
geheel voltooide eigen drukkerij Wardi iloeljoe stelde haar
tot meer krachtsontwikkeling in staat.
,,Daardoor kon de ook tevoren reeds versterkte propaganda
nog intensiever ter hand worden genomen. Het beter verzorgde vereenigingsorgaan, thans ter eigen drukkerij in
±\ederlandsch, Maleisch en Javaansch gedrukt, droeg daartoe bij.
„Op de jaarlijksche algemeene bondsvergadering, van 9 tot
12 October van het vorig jaar te Djokjakarta gehouden, kon
de voorzitter dan ook wijzen op eene toeneming van het aanI t:il ai'deeïingen tot 64. waaronder 14 militaire.
„De vorming der leringen ter verbetering van de aanraking
• met de breede massa der bevolking, waartoe, gelijk in de
Mededeelingen van liet vorig jaar reeds werd vermeld, op de
Semarangsche bondsvergadering werd besloten min of meer
als weerslag op anderer actieve propaganda onder de massa,
vond niet dien snellen voortgang, welke de vereenigingsleiding wc] wenschte. Niet alleen, zoo werd ter vergadering
verklaard, begeert zij dit contact om daarmede zich zelf in
den politieken strijd te sterken, docli niet het minst ook wijl
liet intellcctueele deel van het volk door de duurte der tijden
gedrukt en van alle zijden met nieuw© politieke denkbeelden
en leuzen bestormd, in deze verwarring van den reeb ten weg
dreigde te geraken.
„De vereeniging toonde, hiermede alzoo stelling te willen
nomen tegen de revolutionnaire of zelfs zuiver misdadige
propaganda, die vooral in moeilijke tijden van duurte en
schaarschte van verschillende zijden op de bevolking inwerkt.
„ I n dit licht dient ook beschouwd te worden het zeer actieve
aandeel, dat blijkens de inleiding dezer ilededeelingen door
Boedi Oetomo is genomen in de bekende Semarangsche protestmeeting tegen de vervolging van verschillende volksleiders. Bij het Boedi Oetomo-hoofdbestuur moet de wensch
gezocht worden, verklaarbaar uit haar streven tot aansluiting met de bevolking, om te toonen dat de vereeniging,
ondanks hetgeen herhaaldelijk van meer radicale zijde beweerd is. wel degelijk aan dergelijke aktie wil deelnemen,
echter zonder daarbij aan anderer leiband te loopen en zonder
daarmee in taal en handelwijzen te vervallen zooals die van
extremistische zijde gaarne aanstonds als propagandamiddel
in het vuur worden gebracht.
,,De meening dat Boedi Oetomo bij deze aktie geheel onder
invloed van de meer radicale partijen zou hebben gehandeld
schijnt niet juist te zijn, al zal omgekeerd de overweging dat
onthouding door anderen tegen haar zou worden uitgespeeld
als een bewijs van afkeer van de volksbeweging, aan het
bepalen harer houding niet vreemd geweest zijn.
,,Het is overigens deze vereeniging die het dichtst nadert
< tot den voor den werkelijken vooruitgang dezer landen meest
wenschelijken vorm van politieke aktie. Het zal alleen een
| krachtige partij van gematigde inlanders onder eigen inlandj sche leiding moeten zijn, die eenerzijds onafgebroken voorti stuwende naar noodzakelijke hervormingen, doch anderzijds
I ook alle extremistische aktie niet alleen in gedachte schuwende, doch ook metterdaad bestrijdende, het hechte middenstuk der soliede ontvoogdingsaktie zal kunnen worden.
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„Afgescheiden van hare politieke inzichten, sprak ook thans , voorloopige zetel Semarang zou zijn, waar de leidende krachweer deze nationalistische vereeniging het besef uit, dat geen ten allen woonden.
,,l)o nog jeugdige instelling, wier orgaan, de Soeara Berware politieke zelfstandigheid te bereiken is tonder dat die
door eene werkelijke economische onafhankelijkheid wordt kelai, ongeveer geheel door den voorloopigen voorzitter geschreven werd, kwam reeds spoedig in het strijdperk.
geschraagd.
..Door de toenemende duurte van de eerste levensbehoeften
„Deze stroomingen in het streven der vereeniging, versterwas onder het inlandsch drukkers» en zetterspersoneel der
king zoowel der politieke als der economische kracht, t>,n
velschillende drukkersfirma's te Semarang reeds sedert einde
einde aldus tot een eigen nationaal bestaan te komen, vonden
weerspiegeling in de ter bondsvergadering behandelde onder- 1919 ontevredenheid ontstaan over loonen en arbeidsvoorwerpen, waar liet rapport der hersieningscommissie, de woe- waarden.
„Pogingen van de zijde van dit personeel x>m door middel
kerbest rij ding uit een oogpunt van economische weerbaarmakinff van den Javaan en het instituut der coöperatie pun- van hunne mandoers en oudsten de patroons tot verbetering
dier arbeidsvoorwaarden te bewegen leverden óf geen óf naar
ten van bespreking waren.
„Xog werd onder veel voorbehoud besloten dat de afdeelin- I het oordeel der werknemers ten eenenmale onvoldoende uitffen met plaatselijke concentraties zouden hunnen samen- j komsten.
,,Deze weinig aanmoedigende houding der werkgevers, die
werken ter behartiging van locale belangen bij voorbeeld bij
gemeenteraadsverkiezingen; voor alles moest Boedi Oetomo blijkbaar geen volledig juist inzicht hadden in de stemming
echter haar grondgedachte, het Javaansch nationalisme be- van het personeel, deed de drukkers en zetters, vóór dien nog
houden. I n de praktijk wordt, gelijk hiervóór reeds bleek, in zonder organisatie, gaarne de hulp aanvaarden van de plaatselijke Sarekat Islam, waarvan de meesten lid waren en
deze samenwerking verder gegaan.
speciaal van de bij die vereeniging reeds bestaande vakgroep.
„Partij dér Kommunitten.
Tan de oude I . S. D. V., thans
„De firma tot wie deze groep zich het eerst richtte met loon„de Partij der Komniunisten in I n d i ë " , toonde dit jaar eene eischen, werd niet tot onderhandelen bereid bevonden.
fractie zich niet afkeerig van eene voor die vereeniging merk..Zij wenschte niet met outsiders te onderhandelen: weiwaardige aanvulling in het strijd programma.
halve werd op initiatief van het voorloopig bestuur der vak,.Hieid de vereeniging zich in het eind van 1919 bij de centrale op den dag na bet uitbreken van het conflict een
vorming van de zoogenaamde politieke concentratie te Djokja
- pografenbónd opgericht, waartoe ongeveer al bet inlandsch
afzijdig, wijl zij van eene dergelijke aansluiting slechts ver» personeel der Semarangsche drukkerijen als lid toetrad. Deze
troebeling der beginselen en verzwakking van haar directe bond diende hij alle drukkerspatroons looneischen in, die
aktie vreesde, een jaar daarna, op de te Semarang gehouden
door deze. laatsten echter unaniem werden verworpen, omdat
openbare vergaderingen, bleek anderzijds een gedeelte der naar hunne voorstelling die eischen bij ultimatum gesteld en
leden van eigen parlementaire actie niet afkeerig.
blijkbaar daadwerkelijk door outsiders ingegeven waren.
.,Blijkbaar was het de onschendbaarheid van de VoLksraade.,De leiding der werknemers werd daarop uit handen van
leden, welke den voorstanders van dit denkbeeld toelachte, het bestuur der pas opgerichte typogiafenbond overgenomen
wijl liet daardoor mogelijk zou zijn op het maatschappelijk door het voorloopig bestuur der Vakcentrale, waarvan naar
bestel en het regeeringsbeleid kritiek te uiten op eene wijze de stakers verwachtten, meer gezag zou uitgaan ook tegendie buiten het college den betrokkene met den strafrechter \ over de werkgevers. Ook mot de Vakcentrale, naar hunne
in aanraking zou brengen.
opvatting een revolutionnair politiek lichaam, wenschten de
..Daarentegen versmaadde een andere partij in de vereeni- patroons echter niets te doen te hebben, zoodat de staking
ging de Volksraadactie bij voorbaat, omdat die voor d.e al spoedig oversloeg naar de overige Semarangsohe drukdirecte actie tot bewustmaking van arbeiders en landbouwers kerijen.
toch niets te l>etceke!ien heeft.
„Intusschen bleek de geldelijke kracht der stakingsorga„ I n den nieuwen Tolksraad bezet de partij geen zetel.
nisatie al spoedig onvoldoende, zoodat door de werknemers
met verlangen werd uitgezien naar het einde van liet con„Yakactie. Gelijk reeds in de Mededeelingen van het vorig flict, dat overigens een rustig verloop had en waarbij van
jaar weid vermeld, kwam na voorloopige besprekingen op terrorisatie van werkwilligen geen sprake is geweest. Een
het in Mei 1919 te Bandoeng gehouden congres van den behoorlijke weerstandskas bleek echter niet aanwezig te zijn
Paiidhuispersoneel-Bond over het oprichten van een centraal en de plaatselijk en van elders (Batavia, Bandoeng en Soeverbond van vakorganisaties, gevolgd door meer gepreei- rabaia 1 voor de stakers ingezamelde gelden lieten slechts
seerde voorstellen op het laatstgehouden Sarekat Islam-oon- onvoldoende uitkeeringen toe van hoogstens de helft, spoedig
g-res, gedurende de Kerstdagen van 1919 te Djokjakarta de niet meer dan een derde van het gewone loon.
Vakcentrale tot stand.
„Reeds na een maand gaven dan ook de leiders den raad
,.De voorstellen gelijk die aanvankelijk door den Commis- om het werk te hervatten met als eisch uitbetaling - van vijf
saris der Centrale Sarekat Islam B . M. Soerjopranoto waren treken Icon. en nadat nog de staking, die om verschillende
ontworpen en op het congres besproken, getuigden meer van
redenen ook de belangstelling' van de N. I . P . had, langs
des ontwerpers geestdrift en fantasie dan van zijn inzicht in
dezen weg punt van behandeling in den gemeenteraad geworpraktische mogelijkheden. Toch werd dit omvangrijke schema j den was, achtte de resident van Semarang bet oogenblik getoen voorloopig aanvaard.
komen om een beroep op de drukkerspatroons te doen, ten
,,Op het gedurende de Kerstdagen van 1920 te Djokjakarta einde partijen bij eikaar te brengen. Als gevolg- hiervan tragehouden congres der Politieke Concentratie en Vakcentrale den een drietal patroons uit de combinatie van werkgevers,
werd de zaak anders en praktischer opgezet; aan deze laatste toodat bij hen de staking na enkele dagen afliep.
werd een meer eenvoudige en tevens voor het doel der actie
..Bij andere firma's, die alvorens de gestelde eischen in
meer bruikbare vorm gegeven, terwijl de denkbeelden eener nadere overweging te nemen, verlangden dat liet werkvolk
politieke organisatie naar staatsmodel afzonderlijk onder de weer zou binnenkomen, eindigde de staking eerst eenige
Politieke Concentratie zijn ondergebracht.
weken later, toen hst werkvolk binnenkwam zonder eenige
.,De Vakcentrale zal volgens de ontwerp-statuten bestaan
voorwaarden te stellen, doch met de toezegging dal na heruit de vakbonden in Indië als leden. De algemeen*» vergade- vatting van het werk de eischen overwogen zouden worden.
ring' is lievoegd alle zaken te regelen. In spoedeischende ge„Door de oneenigheid welke op een bepaald oogenblik onder
vallen geschiedt zulks door den raad van vertegenwoordigers de werkgevers uitbrak, te samen met het sterk ontwikkeld
der vakbonden, die voor elke 3000 leden een afgevaardigde solidariteitsgevoel der stakers, is in weerwil van de gebreken
mogen zenden en waarbij dan de hoofdregeling der zf.ken
in opzet en organisatie, het met de staking beoogde doel,
berust.
algemeene lotsverhetering - . voor een goed deel bereikt.
„Uit dien vertegenwoordigenden raad wordt een bondsbe- j ..Toorts was in het afgeloopen jaar de suikerindustrie toostuur gevormd, dat de centrale in alle aangelegenheden zal tieel van verhoogde actie en feilen strijd.
vertegenwoordigen en het recht zal bezitten om overeenkom* :
„Wie in de laatste jaren <le ontwikkeling der toestanden
stig de voorschriften namens de centrale te handelen.
on dit gebied met aandacht volgde, leeft dit conflict voor„Ten congresse werd het bestuur der voorloopige Vakcen- j zien.
trale verkozen (het voorloopig bondsbestuur dus), terwijl de i
„Reeds lan<; leefde onder de bevolking, hetzij die als verHandelingen der Staten-Gener-.ini.
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huurder van don grond dan wel als loonarbeider met de
suikercultuur in relatie stond, het Bevoel dat de door haar

getrokken voordeden in geen behoorlijke verhouding stonden
tot de met het bedrijf gemaakte winsten. De aanmerkelijke
prijsstijging van welhaast alle levensbehoeften verscherpte
den toestand, vooral ook door de schrille tegenstelling, welke
zij vormde tegenover de buitengewone winsten, welke juist
in denselfden tijd door de suikercultuur werden gemaakt.
Het zou trouwens welhaast onbegrijpelijk geweest zijn, indien
die winsten, welke tol ver buiten den kring der industrie
prikkelen, den arbeider, die aan het behalen daarvan een
werkzaam aandeel heelt, niet den wensch zouden doen koesteren daarvan mede te genieten, vooral omdat de algemeene
loonstandaard in de industrie in die dagen in verschillende
opzichten bepaald onbevredigend was,
„Niet alleen in het openbaar, rnaar bij elke mogelijke gelegjenheid heelt de Regeering overigens de werkgevers in de
suikerindustrie op hunne moreele verplichtingen tegenover
den inlandschen werknemer gewezen. In den aanvang echter
tevergeefs; de waarschuwingen werden in den wind geslagen
en waar daaraan wol gevolg werd gegeven, geschiedde zulks
in liet algemeen niet dan na, te lange aarzeling.
,,De algemeene strijd ter verkrijging van eene billijke verbetering van arl>eidsvoorwaarden werd door den zoogenaamden
Personeel-Fabrieks-Bond ( P . F . B . ) georganiseerd. Deze bond,
v» aarvan de oprichtingsdatum niet bekend is. werd gesticht
door R. M. Soerjopranoto en is eigenlijk een loot van de
vereeniging Adidarmo, bet Arbeidsleger, die in April 1917
te Djokja onder zijne leiding begon te werken. De taak van
Adidarmo was zoo veelomvattend, dat zij onmogelijk door
één vereeniging te verwezenlijken was en zoo verscheen naast
afdeelingen Financiën, Vblkslectuur, Hulpbehoevenden en
Handelszaken, ook een afdeeling speciaal bestemd voor de
behartiging van do belangen van fabriekspersoneel, waarvan
in Augustus 1918 voor het eerst melding werd gemaakt als
eene instelling, die verschaffing van hulp bij ontslag en steun
van de nagelaten betrekkingen van overleden fabneksarbeiders ten doel had. Aanvankelijk Prawiro Pandojo Bjoebo
geheeten, word haar weldra de bekend geworden naam Personeel-Fabi ieks-Bond gegeven.
,,De actie richtte zich in hoofdzaak op de suikerfabrieken.
Arbeiders van andere fabrieken (olie-, gas-, ijsfabrieken)
wei.Ion aanvankelijk wel als lid aangenomen, doch later is
voor ben eene afzonderlijke organisatie opgezet.
„Waren in December i918 + 700 personen als lid toegetreden, volgens het jaarverslag, uitgebracht ter gelegenheid
van het op 31 December 1919 en 1 en 2 Januari 1920 te
Djokja gehouden eerste congres, waren er toen 800O leden,
waarvan 2000 candidaat-leden, verdeeld over 90 afdeelingen.
1 Augustus werd het ledental gezegd Ie bedragen 31 000, verdeeld over 190 afdeelingen.
„Een aanvankelijk maandelijks, daarna veertiendaags en
thans wekelijks verschijnend orgaan, de Boeroeh bergerak,
behartigt de belangen der vereeniging.
,.Reeds in den loop van 1919 kwam de vereeniging herkaaldelijk niet meer of minder succes bij arbeidsconflicten tusschenbeide, bijvoorbeeld in November 1919 op Djatiroto,
doch hare bemoeienissen hadden toen een moor incidenteel
karakter. Het meer algemeeu optreden dateert vin Maart
1920, toen eene circulaire, inhoudende verschillende bezwaren, speciaal in zake het niet erkennen van den P . F . B . ,
werd verzonden aan directies on administrateurs vt u cultuur*
ondernemingen en aan het Suikersyndicaat.
„De strijd is reeds dadelijk op hot uiterste verscherpt. doorda1 i->: !.>• ' . rete conflict op 9 Maart op eene suikerfabriek
uitgebroken on over oen overigens geheel onbelangrijk geschil loopende, door de directie aan hoi geheele fabriekspersoneel werd aangezegd, aan deze P.F.B.-aktie peen doel
te nemen, aangezien anders <ie fabriek gesloten zou worden
roor allen, die lid van dezen bond wenschten te blijven. Het
gevolg w.i>. <lat unaniem het fabriekspersoneel het empla*
cement verliet en het werk daar werd stopgezet. Achtereenvolgens geschiedde hetzelfde op verschillende andere <uikerfabrieken.
,.De toestand werd acuut, toen omstreeks dienzelfden tijd
van verschillende zijden belichten binnon kwamen over
arbeidsconflicten, welke in den maaltijd te verwachten
zouden zijn.
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„ W a a r d e suikerindustrie een zoo belangrijken factor in het
ec momiscb leven van Java vormt, dal vóór alles ontwricht
ting daarvan verhoed moest worden, achtte de Regeering
zich verplicht harerzijds stappen te doen om storingen tengevolge van arbeidsconflicten gedurende den maaltijd zooveel mogelijk te voorkomen.
„Aangezien de suikerenquêtecommissie met haren arbeid
toen nog niet zoo ver gevorderd was, dat zij de Begeering
voldoende gegevens SOU kunnen verschaffen, werd een onderzoek op korten termijn opgedragen aan de bestuursambtenaren, die tevens bemiddelend zouden hebben op te treden,
ten einde waar noodig redelijke arbeidsvoorwaarden voor de
werknemers te bedingen. Mocht het niet gelukken een over*
eenkomst tot stand te brengen, dan zou de bemiddelaar zich
terugtrekken. De Begeering beschikte in dat geval echter ove:de verzamelde gegevens en zou zich, zoo bij een eventueel
conflict ingrijpen in het algemeen belang noodig mocht
blijken, een oordeel kunnen vormen aan welke zijde het
recht was.
„ I n het bijzonder zou worden nagegaan of in verband met
de belangrijke waardevermindering van liet geld. de loonen,
ook voor taakwerk. op de verschillende suikerondernemingen
in den laatsten tijd naar redelijkheid voldoende waren verhoogd. natuurlijk rekening houdende met de verstrekking
van rijst beneden kostprijs waar zulks plaats had. Verder
zou worden onderzocht of ouder de meerderheid der werk.
nemers redelijke wensohen leefden betreffende de arbeidsvoorwaarden in algemeenen zin.
,.Dit onderzoek werd plaatselijk op de suikerfabriek ingesteld, met uitzondering natuurlijk van die fabrieken, waar
naar het weloverwogen oordeel van het bestuur de toestanden
zoomin ten aanzien van de loonen als van de overige arbeids*
voorwaarden als werktijden, enz., te wensohen overlaten.
„Gehoord werden alle partijen, zoowel de administrateurs
en de Europeesche geëmployeerden, als vertegenwoordigers
van de inlandsche werknemers, zoowel vaklieden als veld*
koelies, waarbij aan de laatste groep vrijheid werd gelaten
zich te uiten bij monde van zelf gekozen woordvoerders.
„De mededeelingen, die gedaan werden, en de voorgebrachte grieven of wenschen werden uitsluitend op hunne
objectieve waarde getoetst.
,,AIs resultaat van het onderzoek bleek, dat, hoewel door
verschillende werkgevers in het begin van hot jaar, mede
tengevolge van verhoogde actie onder het werkvolk, tot verbetering der loonvenhoudingen was overgegaan, toch in hot
; [gemeen de stijging der loonen (daargelaten of die vroeger
alleszins bevredigend mochten boeten) geen gelijken tred
had gehouden met de buitengewone stijging van den levensstandaard.
„ W e l was in sommige gevallen het taakwerk door vermin*
dering van de eischen minder zwaar geworden, teiwijl vrij
algemeen rijst en ouk wel ruw drill tegen verlaagden prijs
voor hot personeel beschikbaar weide!', gesteld, doek don
thans reeds weer verouderden, oehtei ten tijde van liet onder*
roek in vele gevallen nog bruikbaren maatstaf aanleggende,
dal de loonen op zijn allerminst 50 % hooger behoorden te
zijn dan eenige jaren geleden, was bij veel verschil der ondernemingen onderling, tóch vrij algemeen de standaard te laau\
..Waar de toestanden door het verschil der plaatselijke
omstandigheden op elke fabriek weer anders waren en
overigens, gelijk gezegd, de tijdens het onderzoek aan te
leggen normen thans reeds weer verouderd zijn, is het ceven
van cijfers in dezen nutteloos.
„ W a t nu de uitkomsten van de bemiddelingsactie betreffen,
in het algemeen dient opgemerkt dat, de goede niet te na gesproken, de werkgevers van hunne sociale plichten niet doordrongen waren en sterken aandrang van buiten noodig hebben
gehad om tot billijke verbeteringen te komen. De aandrang
der Regcoring bleek daartoe dikwerf niet sterk genoeg en het
is een feit. dat verschillende werkgevers eerst onder drang
van de vrees voor de actie van den P . F . B . , in een enkel geval
perst 'iadat eene staking was uitgebroken, tor liet aanbrengen
van billijke verbeteringen overgingen.
..Dit punt is van te moer belang, omdat in verband met de
zeer sterke, in wezen anti-rTederlandsche strooming in de
leiding der Sarekat Islam althuis ernstio rekening gehouden
worden met de mogelijkheid, dat ook voor de nauw
>niging verband houdende P.F.B.-leidinar eeono-
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miscbe toestanden slechts leuze, politiek-revolutionnaire
agitatie werkelijk doel der actie zou zijn.
,,En vooropgesteld natuurlijk, dat het niet mogelijk is om
tot de verborgen gevoelens en bedoelingen van de betrokkenen door te dringen, staat dan wel vast dat de handelingen
van den P . F . B , in zijn strijd voor ver-betering der arbeidsvoorwaarden in do; suikerindustrie in liet besproken tijdvak,
geen recht geven dien bond als revolutionnair te beschouwen.
„Wel zijn er in dit loonconflict inderdaad herhaaldelijk
fouten gemaakt ook van de zijde van den P . F . B . , terwijl
in verschillende gevallen tlt leiding den betrokkenen geheel
uit de hand bleek geschoten.
„Ten P . F . B.-congresse toch was besloten, dat geen staking
mocht worden begonnen zonder vooikennis van het hoofdbestuur ,dat daaraan eerst zijne sanctie zou moeten geven;
de praktijk echter was daarmede dikwijls niet in overeen*
stemming.
„Hierbij dient uiteraard niet voorbijgezien dat de vakbeweging, in de inlandsche wereld een nieuwe zaak, van de
werklieden tucht ( n zelfbeheersching eischt, eigenschappen,
die nu eenmaal slechts in de school der praktijk worden verkregen. Men kan ook van inlandsche werklieden kwalijk veiwachten dal yi.j zich in een handomdraai zouden eigen maken
wat elders jaren heeft gekost: evenmin van de leiders, dat zi.i
een soort toovermacht over de massa zouden uitoefenen om
volgens alie regelen der kunst te werk te gaan.
„Daartegenover is dan echter voor den arbeidsleider hier
te lande, gezien de groote moeilijkheden die hij ontmoet,
groote voorzichtigheid geboden ook in liet besef, dat hij in
waarheid geen leider is en zijne volgelingen niet steeds in
de hand heeft. En dan maakt, schoon men voor de feiten
de oogen niet beeft te sluiten, een te hunner verontschuldiging docr de leiders zelf gedaan beroep op hun onvermogen
om de immers eerst door, henzelf opgestookte menschen in
bedwang te houden, een even zwakken als onsympathieken

indruk.

„De vereeniging dient inmiddels beoordeeld naar hare handelingen en dan kan slechts erkenning volgen, dat in dit
stadium der actie revolutionnaire bedoelingen niet waren aan
te toonen.
„ D a t niet steeds een eisch tot loonsverhooging onmiddellijk
onderwerp van het geschil was. valt mede te verklaren uit
de weigering van de werkgevers om den P . F . 15. ingevolge
zijn bij brief van 1 ! April l(J'2if uitdrukkelijk aan bet bestuur
van het suikersyndicaat gestelde vraag als vertegenwoordiger
der arbeiders te erkennen, eene houding, welke op zich zelf
aanleiding, althans geldige verontschuldiging lot nieuwe
botsingen werd. Een groot deel der conflicten ging om het
recht om iid te zijn van den bond dan wel om erkenning
daarvan en waar de Begeering zelf -vakvereenigingen van
landsdienaren onder extremistische leiders erkent, was er
voor Haar geen aanleiding de werkgevers te steunen in eene
houding, die meer getuigde van onbedwongen wrevel dan van
koel verstand.
„Anders stond de zaak toen, nadat welhaast overal zeer
aanmerkelijke verbeteringen waren tot stand gekomen, bel
hoofdbestuur van den P . F . 15.. na den breuk met den Suikerbond in nauwe samenwerking met de Semarangsche Vakcentrale, onder dagteekening van 9 Augustus zijn bekend
ultimatum aan het Suikersyndicaat verzond.
„Xiet het bestuur, zoo heette het daarin, doch de duizenden
leden van den bond. verbitterd door de sterk afwijzende
houding van de suikerwerkgevers! tegenover hunne looneiseben
en tegenover den eisch tot erkenning van den P . F . H..
wenschten de algemeene staking indien niet vóór 17 Augustus
in die houding wijziging zou komen, en — althans zoo viel
tusschen de regels te lezen — eene gemengde deputatie van
P . F . 13. en Vakcentrale door het Suikersyndicaat «on worden
ontvangen ter opening van onderhandelingen.
..Het was der Regeering, ook na herhaald speciaal onderzoek, bekend, dat de voorgewende ontstemming der suikerarbeiders met de werkelijkheid niet overeenkwam en dat
integendeel alles rustig en ordelijk was en van eenige neiging
tot staking niets viel te bespeuren. De loontoestanden waren
te voren reeds redelijk bevonden. Ook van elders kwamen
berichten die bevestigden dat eene algemeene staking in de
suikerindustrie zeker niet b a n grondslag zon vinden in den
nitffi sproken wil van de werknemers.

i-t

„ E r bestond dus aanleiding om aan te nemen, dat hier gesn
actie tol verbetering van arbeidsvoorwaarden, doen eene politieke actie werd voorbereid, gericht tegen de suikerindustrie
als zoodanig, met het doel die in ongelegenheid te brengen
en wanorde en onrust te verwekken.
„Toen na de afwijzing van dit ultimatum het P . F . B.bestuur na aanvankelijke, trouwens ook te voren reeds geconstateerde, aarzeling neiging vertoonde toen een — dan
echter ongetwijfeld van buiten aan de betrokken arbeiders
opgedrongen — algemeene staking uit te roepen, heeft de
Begeering. getrouw aan Haar beginsel dat verzet tegen misstanden nimmer dekmantel mocht zijn voor revolutionnaire
woelingen, aan dit bestuur doen weten, dat Zij het voor
eene op uie wijze geprovoceerde massastaking verantwoordeli.ik zou stellen.
„Van de algemeene staking werd daarop door de betrokkenei). definitief afgezien.
„Ten slotte dient tot goed begrip der verhoudingen nog
eenig licht geworpen op de verhouding tusschen deze Suikervakactie en de Vakcentrale. Aanvankelijk niet ongenegen
samen te werken met de Vakcentrale, in welker oprichting
Soerjopranoto een werkzaam Q indeel had gen< men i a wa irbij
de P . F. B. van den aanvang af aangesloten geweest is,
bleek toch al spoedig, dat Soerjopranoto de i'. F . B.-actie
vrijwel geheel naar eigen inzichten bleef besturen. De i demieken in de inlandsche peis doen zien. dal men het hiermede in de communistische kringen der Vakcentrale Ir.nsr
niet eens was.
„Ook persoonlijke verhoudingen lagen hieraan vermoedelijk
ten grondslag.
,,Xa de mislukking van de plannen van den heer Soerjonranoto tot samenwerking met den Suikerbond valt eene
toenadering tot de Vakcentrale te constateeren en het m
Augustus te Semarong gehouden congres dier vereeniging
bracht partijen dan ook tiader tol elkaar. Tech bleef de
P . F. 15. ook daarna zelfstandiger optreden dan mei Je
gebruikelijke tucht in de vakvereeniging organisatie wel te
rijmen leek.
„Eene si beuring ontstond weer na den bekenden aanval van
Darsono op de voornaamste leden van hei dagelijksch bestuur
der Centrale Sarekat Islam. Vrij spoedig na dezen aanval
werd namelijk von P . F . B.-zdjde bekend gemaakt, rl it vermoedelijk de Indische Kommunistische Partij te Semaiang
achter den aanval van Darsono zat, met de bedoeling de
Centrale Sarekat Islam uit elkaar te doen gaan.
,,De P. F . B. wenschte daarom, naar zij zeide, niet langer
samen te werken met de communistische fractie in de vakcentrale, dat zijn juist de leidende krachten uit het bondsbestuur dor vereeniging.
„Half Augustus brak, aanvangende met de wissel- en ,.einhuiswuchters, de rangeerders en remmers op bet station.
Cheribon van de Semarang—Cheribon Stoomtrammaatschapjiij een arbeidsconflict uit.
„Was de onmiddellijke aanleiding, gelijk herhaaldelijk
voorkomt, eene personeel? aangelegenheid van geheel bijkom*
stigen aard. al spoedig bleek dat de werkelijke oorzaken
dieper lagen. Reeds maanden lang bestond toch onder het
personeel een geest van ontevredenheid. I n de eerste plaats
werden van meer groepen de loouen, ofschoon sedert J919
reeds tweemaal verhoogd, toch nog te laag geacht. Op verzoeken om lotsverbetering door de betrokkenen bij de directie
ingediend was door hen geen antwoord ontvangen. Daarbij
kwam, dat door. eene plotselinge groote uitbreiding van het
goederenvervoer tegelijk met de drukte van den suikerafvoer,
zeer veel van bet treinpersoneel werd gevergd. Voor de <laaruit voortvloeiende dikwijls veel te lange werktijden werd geen
ovorwc rkgeld ontvangen.
,,l)e maat liep over door de uitbetaling van den nieuwen
duurtetoeslag aan de Staatsspoorbeambten, die allen in
tegenstelling met hunne collega's bij de tram een flink be*
drag in handen kregen.
„In wezen gold het hier dus andermaal een loonsconf'lict,
dat werkelijk reden van bestaan had.
„De eischen, welke door de Vereeniging van spoor- en
tramwegpersoneel (V. S. T. P . ) , die al spoedig de leiding van
het conflict in handen had, in ultimatumvorm namens het
personeel werden gesteld, klonken geenszins onredelijk; een
duurtetoeslag geheel overeenkomstig de gouvernementsrege-
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ling, invoering van den 8-urigen arbeidsdag met afzonderlijke betaling voor overwerk, instelling van een scheidsgeïtcht ter beslechting van geschillen tusschen werkgever eu
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door de maatschappij was voorkomen door liet afkondigen
eener positieverbetering, die toen echter alleen voor hare
inlandsche beambten gold, terwijl in de loonregeling der
werknemer.
werklieden g-een verbetering werd gebracht,
„De maatschappij was aanvankelijk slechts tot weinig eon,,Legden dus aanvankelijk alleen de werklieden den arbeid
cessies genegen. Het was dan ook alleen door de persoonlijke neer, den volgenden dag werd uit solidariteitsoverwegingen
bemoeienis en invloed van verschillende bestuursambtenaren,
deze min of meer wilde staking in eene georganiseerde stadie wegens de groote nadeelen van eene verkeersstaking zicli
king omgezet, waaraan de hoogere inlandsche beambten deelniet afzijdig konden houden, dat de werknemers aan hun
uamen, terwijl een dag later het conflict zich uitbreidde tot
aanvankelijk voornemen om 18 Augustus het werk neer te de werklieden der Bataafsche Petroleummaatsehappij te
leggen voorloopirr geen gevolg gaven; het bestuur zou daar- Pangkalanbrandan. Deze Maatschappij wist de staking door
tegenover zijn tusschenkomst verleenen om bij de rnaat- toezegging van positieverbetering echter dadelijk weder te
schappij inwilliging van de eischen te verkrijgen.
doen eindigen.
„Geruchten liepen voorts, dat moeite gedaan werd om de
„Het werk werd dus door hen die de staking begonnen herval en voortgezet en de weg van minnelijk overleg inge- arbeiders op de ondernemingen tot neerleggen van het werk
te krijgen.
slagen. Ook het bestuur der V. S. T. P . werkte mede om het
conflict te voorkomen.
„Hoewel, naar aanvankelijk viel te zien, inderdaad van
. Na de conferentie van de betrokken hoofden van geweste» zuiver economischen aard, bracht dezo Oostkust-staking toch
lijk bestuur met den hoofdvertegenwoordiger der maat- al aanstonds meer moeilijkheden mee dan elders, omdat een
schappij verklaarde deze zich bereid om, in overtejr met liet groot deel der deelnemers contractanten van de Deli-Spoorpersoneel, eene regeling te ontwerpen, waardoor het in geheel wegmaatschappij waren, die aldus door hunne arbeidsweigegelijke condities zou komen als liet gelijkstandig staatsspoor- ring eigenlijk straf schuldig waren.
personeel, een en ander gerekend van het begin van het jaar.
„Eene door de maatschappij onmiddellijk na het uitbreken
Tegen het scheidsgerecht bleef echter bezwaar bestaan.
van het conflict ontworpen nieuwe traktementsregeling, die
aanzienlijke positieverbetering inhield, doch eerst met 1
„Intusschen was er van de zijde van het bestuur en ook van
de V. S. T. P . heel wat moeite en beleid toe noodig om, zoo- Januari 1921 in werking zou treden, omdat tot dien datum
lang de nieuwe ontwerp-regeling er nog niet was, de groeiende de maatschappij een contract voor levering van zeer dure
onrust PU wantrouwen onder het personeel te bezweren. "Wel rijst loopende had, werd door de stakers verworpen.
„Hoewel het conflict eenige dagen in dit stadium bleef,
kwam de maatschappij spoedig met een ontwerp voor den
brachten toch de door het gewestelijk bestuur bemiddelde
dag, waarin aan de eischen in hoofdzaak werd voldaan, doch
traineeren in de vaststelling en uitvoering daarvan had, hoe- onderhandelingen de beide partijen langzamerhand bijeen en
zeer het ook diende om het personeel in de gelegenheid te sedert 10 September begonnen meerdere stakers, waaronder
stellen zich terzake uit te spreken, een onrust onder de werk- vrij veel contractanten, do laatsten mede op ernstigen aannemers ten gevolge, die zich in allerlei moeilijkheden uitte. drang van het bestuur, het werk te hervatten, terwijl 5 dagen
..Zoo werd in eene op 23 September door de V. S. T. P . te later de staking als geëindigd kon worden beschouwd.
„De nieuwe loonregeling der Deli-Spoorwegmaatschappij
Semarang gehouden vergadering, waar uit liet personeel van
alle aangesloten trammen personen aanwezig waren, beslo- kan daarmee als aanvaard worden beschouwd.
ten met de nieuw-ontworpen regeling geen genoegen te
„Ten slotte dient nog melding gemaakt van een reeks van
nemen, 60% loonsverhooging, gerekend van 1 J a n u a r i , zoo- arbeidsconflicten in Soerabaja in November en December
mede den achturigen werkdag te eischen en bij niet-inwil- 1920, alle min of meer een uitvloeisel van de actie van één
liging binnen 14 dagen te staken. Voorts brak op 6 Ooiober, persoon, een gewezen propagandist van den Personeeb
zonder goedkeuring van de V. S. T. P., onder het inlandsen Fabrieks-Bond, Jahja.
machinisten* en stokerspersoneel een in het geheim voor,,In de onmiddellijk voorafgaande maanden werden door
bereide staking uit, die zich ondanks het feit, dat zij, naar dezen Jahja achtereenvolgens de kleermakers der Europeesche
een speciaal onderzoek uitwees, economisch niet gerechtvaar- kleermakerijen, de havenarbeiders, de arbeiders der techdigd was, op 7 en 8 Oetober uitbreidde tot het locomotief- nischa bedrijven, bedienden, teekenaars en opnemers in bonpersoneel in Tegal en Pekalongan.
den georganiseerd, terwijl de afdecling Soerabaja van den
„De treinenloop werd daardoor zoodanig beïnvloed, dat Typografenbond hem als haren voorzitter verkoos.
eigenlijk alleen de sneltreinen liepen, terwijl liet goederen„Al deze bonden waren in eene plaatselijke centrale, onder
vervoer geheel stop stond.
leiding van Jahja, vereenigd. Door zijne aktie werden ver..Door vermaningen van het bestuur en van de V. S. T. P. schillende conflicten uitgelokt, waarvan de voornaamste, de
hervatten de stakers echter betrekkelijk spoedig het.werk. actie van de kleermakers, de typografen en het personeel
..Hoewel verder, behalve eenige moeilijkheden ten aanzien der machinefabrieken hierna behandeling vinden.
,,De staking in liet kleedingbedrijf, welke door de werkvan het werkplaatspersoneel, alles rustig bleef, zijn de geruchten niet van de lucht dat plannen tot verdere loonactie, gevers voorzien was, werd den dag na het uitbreken gevolgd
met gebruikmaking van het stakingsmiddel, in voorbereiding door eene algemoene uitsluiting, waartoe de patroons zicli
zijn. Op het congres van de V. S. T. P . , met Kerstmis 1920 eenige dagen tevoren, voor het geval van staking bij één
te Semarang gehouden, werd dit punt dan ook uitvoerig be- hunner, notarieel hadden verbonden. Zij lieten zich voortaan
sproken en eene nieuwe aanzienlijk hooger opgedreven loon- vertegenwoordigen door het „patroonsromité" tegenover het
en werktijdregeling in groote trekken als wenschelijk aan- werkvolk.
Vaard. Den betrokken maatschappijen zou verzocht worden
„De voornaamste eisch van de werklieden was de omzetting
deze regeling 1 Oetober te doen ingaan, terwijl tot 1 Oetober van het stukloon in tijdloon, terwijl nog «Is mief werd aan1921 op haar antwoord zou worden gewacht. Daarna zou dan gevoerd, dat men 's ochtends zeer vroeg al op het atelier
tot staking moeten worden besloten.
moest zijn, doch d.an vaak uren moest wachten alvorens iiet
,,Het verdient in dit verband nog vermelding, dat op voor- stukwerk werd uitgedeeld, zoodat 's avonds thuis laat moest
stel van het bestuur, ter versterking van de weerstandskas, de worden gewerkt om de 's morgens verloren uren in te halen.
contributie voor de V. S. T. P . gebracht werd van 1% v>t
„Vóór het afkondigen van de lockout hadden de patroons,
1 1(Y> van het salaris.
onder afwijzing van den tijdlooneisch ten aanzien van de
„Ook liet spoorwegbedrijf ter Oostkust van Sumatra bleef
bewerkers van wit goed, voor de zwartwerkers een proef met
van den loenst rijd niet vrij. Op 2 September 1920 legde ge- tijdloon genomen. Alleen voor deze laatsten was dit mogelijk.
heel onverwacht het lager technisch personeel van de Deli- wijl op hen door hun gering aantal controle uitvoerbaar
Spoorwegmaatschappij het werk neer en eischte 50 % loons- bleek. Overigens werd door de vereenigde werkgevers «ene
verhooging en twee in plaats van één maand gratificatie per door een scherp boetebeding onderling gewaarborgde aljrejaar.
meene stukloonregeling vastsre=teld, waarbij de beste stuk,,Voor insiders was dit conflict echter geenszins onverklaar- loontarieven. die te Soerabaja in toer>a~sin<* waren, als nitbaar, omdat reeds eerder in het jaar, na afloop van de poeasa, gangspunt werden genomen en die den betrokkenen loonen
eene staking onder bel geheels personeel gedreigd had, doch toezegde, ongeveer gelijk aan die. welke kort te voren te

KOLONIAAL VERSLAG 1 9 2 1 .
17

Hoofdstuk B.

.

18

,,De lockout, die ruim 5000 arbeidersgezinnen met werkloosheid bedreigde, bracht onder de betrokkenen, die den redelij ken grond daarvan allerminst begrepen, eene groote beroering, zonder dat de resultaten die er van verwacht waren,
namelijk dat door den invloed dergenen die de uitsluiting
dreigde de stakers aan liet werk zouden gaan, bereikt werden.
.,Aldus begon de lockout op 30 November, voorloopig voor
een week afgekondigd, met de bedoeling om, indien na afloop
van dien termijn, wanneer alle werkplaatsen zouden worden
opengesteld, overal niet minstens 80 % der werklieden
binnenkwam, daaraan een week verlenging toe te voegen.
,,Van verschillende — ook communistische — zijden gesteund, liet het meerendeel der werknemers den Gden December voorbijgaan zonder binnen te komen. Eene week daarna
was echter een groot gedeelte tot hervatten van den arbeid
geneigd, doch alleen op voorwaarde, dat de fabrikanten
schriftelijk zouden verklaren geen lockout meer af te kondigen, een eisch die door de werkgevers niet werd ingewilligd;
de lockout duurde aldus andermaal een week voort.
„In den loop dezer week besloten de fabrikanten om tot eene
spoedige oplossing van het conflict te komen, den eisch van
S(!",', werkwilligen te laten vallen en de lockout op 20 December op te heffen, indien in alle fabrieken slechts zooveel werk*
volk binnen kwam, dat het werk, zij het ook niet ten volle,
kon worden hervat. Intusschen waren de stakers bij de Droogdok-Maatschappij ook rechtstreeks bewerkt, zoodat op den
gestelden dag in alle fabrieken voldoende werkvolk aanwezig
was om het bedrijf weer te beginnen; toen het eenmaal zoo,,De moeilijkheden in het drukkersbedrij f dateeren van ver was, kwamen langzamerhand allen weer binnen. Slechts
September 1920, toen op eene openbare vergadering w»n den een zeer gering percentage bleek voor de Soerabajasche intypografenbond onder voorzitterschap van Jahja aan grieven dustrie verloren gegaan, terwijl ondanks het feit, dat van
en looneischen van hét personeel van verschillende druk- werkgeverszijde over het algemeen slechts concessies werden
kerijen en aan den wensch om deswege te staken uiting werd gedaan in den vorm van ruimer toekenning der bestaande
gegeven. De hoofdeischen waren 50 % loonsverhooging en periodieke verhoogingen, de stemming onder het werkvolk
niet te wenschen overliet. Objectief gezien is hunne betaling
achturige werkdag.
,,Behoudens een dreigend conflict, dat door inwilliging van trouwens geenszins onbevredigend; globaal kan worden aanden looneisch tot de volle 50 % bezworen werd, bleef de zaak genomen dat het gemiddelde loon van een toekang in de
slepende tot 11 November, toen na eenige voorafgaande Soerabajasche machinefabriek ligt tusschen f 1 en f 1,50.
onderhandeling bijna het geheel e inlandsche personeel bij
,,De aanstichter en leider van de verschillende Soerabaja*
de drukkerij F . het werk neerlegde.
sche arbeidsconflicten, Jahja, heeft intusschen, nadat in de
,,Eene poging tot organisatie van de drukkerspatroons mis- meeste gevallen gebleken was dat er uit de stakingsactie voor
lukte door de weigering van de drukkerij P . om hierin mee de werklieden weinig tastbaar voordeel voortkwam, zijn inte werken. De drukkerij F . handelde toen zelfstandig en vloed verloren.
wist door het geven van eene loonsverhooging. loopende tus„Men heeft in werknemerskringen te Soerabaja leeren inschen 20 en 35 °.ó «n invoering van den achturigen werkdag, zien, dat het stakingsmiddel alleen bij inderdaad onvolhet conflict beëindigd te krijgen.
doende loontoestanden. en dan nog slechts na krachtige
„De loonstrijd sloeg daarna over naar de firma v. D., waar organisatie en onder betrouwbare leiding, bruikbaar is.
eveneens 50 % verhooging en een achturige werkdag geëischt
.,Einde December is dan ook de orde in het Soerabajasche
weiden en na weigering daarvan op 12 December de staking" bedrijfsleven teruggekeerd.
uitbrak. I n tegenstelling met de overige drnkkersfirma's, die
..Een enkel feit. dat in deze verschillende arbeidsconflicten
na het succes der werknemers bij de firma's F , en P . uit
telkens
weer aan den dag kwam. dient nader vermeld. Hereigen beweging1 het sluitingsuur vervroegd en de loonen on baaldelfjk bleek toch. dat niet alleen van werknemers-, doch
,
nieuw neil (minimumloon voor gewone krachten f 1 a f 1.20 l
ook van werkgeverszijde, met verlangen naar eene behoorgebracht hadden, wenschte de firma v. D. boven de gewone lijke arbeidswetgeving werd uitgezien. Velen dezer laatsten
percentsgewfite loonsverhoogingen geen betalingsvermeer- zien voor industrie-centra als Soerabaja in zulk eene wetdering in overweging te nemen voordat het werkvolk weer gevino- eigenlijk de eenige oplossing voor tal van vraagstukbinnengekomen zou zijn. Dit conflict verliep langzamerhand ken. welke door de scherpe concurrentie en het onderling
door concessies van beide zijden.
wantrouwen door de patroons zélf niet tot een bevredigend
resultaat kunnen worden gebracht. Speciaal de wettelijke
,,De arbeidsverwikkelingen in de technische bedrijven vin- regeling van den arbeidsduur. Zondag- en nachtarbeid. overgen aan in de helft van November, toen ongeveer 800 werk- werktijd en betaling, veiligheid in de fabrieken, beperking
lieden van de Droogdok-Maatschappij het werk neerlegden van het leerlingwezen en van vrouwen, en kinderarbeid, zal,
onder het eischen van 50°£ loonsverhooging. een maand grati- naar men te Soerabaja meent, veel moeilijke verhoudingen
ficatie en loonsuitkeering bij ziekte; 17 November lag het uit den weg kunnen ruimen.
bedrijf geheel stil.
.,Toen bovendien naar aanleiding van de afwijzing van
„Reeds bij den aanvang der reeks van economische confliceen verzoek om 15% loonsverhooging op 22 November eene ten, die zich in de laatste jaren hier te lande hebben voorstaking bii de machinefabriek Braat volgde, waar in de gedaan, is het een punt van overweging geweest welk standgieterij ITO toekan es het werk neerlegden, hebben de Soera* punt de Begeering tegenover de toepassing van het stakingsbajasche m:;ehinefahrikanten zich onmiddellijk georganiseerd middel zou hebben in te nemen.
met steun van aanverwante technische bedrijven.
„In de Volksraadzitting van 3 Maart 1920 deed de Eegee,,Door een twaalftal hunner werd tot een algemeene lockout ring Haren gemachtigde Haar standpunt verklaren: "Wanbesloten indien op 29 November de stakers bij de Droogdok- neer het in een conflict ter verbetering van arbeidsvoorwaarMaatschappij en bij Braat het werk niet zouden hebben
den tusschen werknemers en werkgevers tot eene staking
hervat, terwijl verschillende aanverwante bedrijven toezegden
komt. is zulks een kwestie van economischen strijd waar do
voor den duur der uitsluiting geen nieuw personeel in dienst Begeering onzijdig tegenover staat, hoewel zij het haar taak
te nemen.
zal achten om, waar dit noodig blijkt, haar bemiddeling aan
Bandoeng en na do Uctober-staking te Batavia dooi de kleermakerspatroons uniform waren vastgesteld. Bij normale
arbeidsprestatie kon de geoefende arbeider daarbij een
minimumloon van ongeveer f 1,T5 daags verdienen.
„Xaast de nieuwe loonlijst werd no,g in plaats van de
vroeger verleende voorschotten eene werkpremie-regeling ingevoerd. Voorts werd het bezit van een kosteloos door den
patroon te verstrekken werkkaart, naar keuze van den werknian voorzien van portret of duimafdruk, voor ieder werknemer verplichtend gesteld.
„Tegenover de sterke patroonsorganisatie bleken echter aanvankelijk ook de werknemers zeer krachtig aaneengesloten.
Toen na het mislukken van individueeie onderhandelingen
de patioons in December eenige malen hunne werkplaatsen
gedurende eene week openstelden voor kleermaker», die op
de nieuwe toonregeling weer tot werken bereid waren, meldde
niemand zich; evenmin toen na mislukte onderhandelingen
met Jahja op 27 December de lockout werd opgeheven en
de werkplaatsen andermaal voor werkwilligen werden opengesteld op eene in vorm eenigszins gewijzigde loonregeling,
die echter in wezen op handhaving van nel nieuwe stukloon
neerkwam. Wel slaagden de patroons er einde December in
hier en daar in de kamponga werk uit te geven. Eerst toen
daarna in Januari ook door andere omstandigheden, :1e
invloed van Jahja aan het tanen was, kwamen de werklieden
langzamerhand op de patroonsvoorwaarden weer binnen en
kon het conflict als beëindigd worden beschouwd.
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te bieden. "Wordt de staking echter aangewend niet als mid-
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eerste plaats alles moeten doen om aan den werkwilligen
del in den economischen, doch in den politieken strijd, dan arbeider een behoorlijk beslaan te waarborgen.
zal de Rcgeering tegen dergelijke excessen optreden, aange,,De bemoeienis der Overheid met dergelijke conflicten leidt
zien zij tegenover staking als politiek wapen, als misdadige dus rechtstreeks naar de overweging van het vraagstuk der
woeling, met onzijdig staat.
vaststelling van minimum-loonen.
„ H e t spreekt vanzelf' dat hiermede slechts een zeer vage
„De Regeering achtte dit punt van zoo groot belang dat Zij
scheidingslijn pegeven is, doch zulks is niet anders mogelijk, ; in September 1919 tot de commissie, die in Eebruari tevoren
in de eerste plaats wijl de economische en politieke drijf veeren i onder voorzitterschap van mr. \V. 11. H . G. ScHUHAHlf werd
niet steeds te scheiden zijn, anderzijds wijl gevallen demk- i ingesteld, om een onderzoek te houden naar de arbeidstoebaar zijn, dat bij eene overwegend politieke staking om prae- : standen op Java en Madoera, het verzoek richtte om de vasttische redenen, als bijvoorbeeld het demonstratieve karakter stelling van minimum-loonen afzonderlijk in beschouwing
en den korten duur, niet aanstonds zou worden ingegrepen i te nemen.
en dat daartegenover eene economische staking als bijvoor„Blijkens haar in druk verschenen verslag over deze zaak,
beeld eene algemeene vervoersstaking door de Overheid niet stelde de arbeidscommissie ter uitvoering van deze opdracht
zonder meer geduld zou kunnen worden, wijl geheel het allereerst een onderzoek in naar de prijzen van voorname
economische leven daardoor zou worden ontwricht.
levensbehoeften gedurende de laatste 15 jaren, teneinde die
,,Algemeene beginselen als richtsnoer houdende zal dus toch te kunnen vergelijken met de in dat tijdvak uitbetaalde
de Overheid in elk geval opnieuw naar omstandigheden moe- loonen.
ten beslissen in hoeverre ingrijpen Haar in het algemeen
„Met eene ruime marge voor de mogelijke onbetrouwbaar*
belang geboden is.
heid der verkregen gegevens, waarvan eene volledige ver..Daarnaast dient een punt van overweging te zijn op welke werking trouwens door gebrek aan personeele middelen achwijze de Overheid tegen ontoelaatbare stakingen zal hebben terwege moest blijven, kwam de commissie tot de conclusie
oj) te treden.
dat de stijging van de kosten van levensonderhoud van rond
„De ondel-vinding beeft geleerd dat in de allereerste plaats 100 % sinds 1905, als regel niet opgewogen werd door de
verscherping der strafbepalingen op het onrechtmatig uit- verhooging der loonen in dat tijdvak; zelfs constateerde zij
oefenen van pressie van groote urgentie geacht moest wor- een enkel maal loonsverlaging.
den. Was het in Europa reeds noodig daartegen krachtiger
,,De nu betaalde loonen der laagste klasse achtte de commaatregelen te nemen, hier te lande beschikken do voor- missie voor een hygiënisch voldoend bestaansminimum van
mannen over in Nederland onbekende subtiele middelen om den ongeschoolden arbeider in het algemeen te gering. Zij
op de veelal onontwikkelde lieden, die zich aan hunne leiding nam onderbetaling hier te lande als vaststaande aan en achtte
hebben toevertrouwd, eene ontoelaatbare pressie uit te wegens het da.aruit onmiddellijk voortvloeiende gevaar voor
oefenen, die in hun hand uiterst gevaarlijk kunnen worden. ondervoeding - van een groot deel der bevolking, ingrijpen
,,De vele soorten van bijgeloof onder de inlandsche bevol- van overheidswege door de vaststelling van minimumloonen
kiug en de daaruit voortvloeiende angst voor vermeende ver- I voor particuliere en overheidsbedrijven geboden.
schrikkelijke gevolgen van mogelijken ontrouw, de vrees voor I
,,Als voorloopigen grondslag voor de berekening daarvan
boycot oi' bijvoorbeeld voor de bedreiging dat anders bij J beval de commissie aan de werKelijke kosten van hetgeen een
voorkomend sterfgeval geen hulp bij de begrafenis zal wor- volwassen man in de omgeving waar hij leeft aan voeding,
den verleend, zijn even zoovele aangrijpingspunten voor de kleeding, buisvesting. belasting, enz. moet uitgeven om beleiders om hunne volgelingen te dwingen tot meedoen aan hoorlijk te kunnen leven.
of volharden in eene eigenlijk niet gewilde aktie.
,,Na eene spoedshalve dadelijke voorloopige vaststelling van
„Zulks doet zich trouwens niet alleen bij stakingen voor, den minimum loonstandaard zou dan later een meer definidoch evenzeer bij de toetreding tot nolitieke vereenigingen. ! tieve kunnen volgen, waarbij het instituut der loon zetting
„Intusschen dient speciaal bij stakingen de mogelijkheid door of' met medewerking van loonraden verder zou kunnen
te bestaan om tegen de toepassing van dergelijke middelen worden ontwikkeld.
scherper op te treden, wijl deze, naar de ondervinding leert, ;
,,Wel zou naar de commissie eenstemmig van oordeel was,
dikwijls te baat worden genomen om elf de eerste geestdrift consequente doorvoering van de overweging, welke aan het
der aanvankelijk meestal uit vrijen wil tot de beweging toe- | door haar geschetste minimumloonstelsel ten grondslag ligt.
getreden stakers voorbij is. eene verloopende staking kunst- ; namelijk bescherming van de volkskracht, vaststelling van
matig te doen voortduren. En hoezeer onthouding bij sta- een laagste gezinsloon eisenen, waarbij dan eventueele verkingen in het algemeen voor de Overheid geboden is, wordt diensten van vrouw en kinderen als een reserve zouden zijn
ingrijpen plicht, indien de vrije wil der stakers beïnvloed te beschouwen, docb dit uitvloeisel van hare redeneering
wordt door leiders, die mogelijk allerlei aan de staking ' durfde slechts eene minderheid der commissie aan.
vreemde belangen hebben en deze trachten te verwezenlijken j
„De meerderheid vreesde in de eerste plaats van een derdoor misbruik te maken van eeno massa-aktie.
iijk minimum-gezinsloon. dat vermoedelijk on het drie„Ten einde hier de Overheid niet machteloos te doen staan a viervoudige van den hnidigen minimum-loonstandaard '-:ou
is bij het Koninklijk besluit in Indiscb Staatsblad 1920 komen te staan, eene ontwrichting van de <reheele bedrij fsn°. 868. strafbaar gesteld hij die een ander door geweld, door wereld, zoo de Europeesche als de inlandsche. die recht*
eenige andere feitelijkheid, dan wel door eene onaangename streeks ten nadeele van den arbeider zelf zou komen. Daarbejegening of door bedreiging met geweld, met eenige andere naast wees zij op het gevaar dat, naar welhaast overal elders
feitelijkheid, dan wel met eene onaangename bejegening, ge- de ervaring leerde, voor den werknemer aan eene te snelle
richt hetzij tegen dien ander, hetzij tegen derden. wederrecb- vermeerdering zijner gewone inkomsten verbonden is. Vertelijk dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden. Tevens mindering Aan den toch reeds geringen werklust en ver»
werden bij Koninklijk besluit in Indisch Staatsblad 1921 nos. kwisting waren daarvan naar de meerderheid meende te ver2 en -3 maatregelen genomen om de politie een wapen te wachten.
geven cm tegen hen, die ontoelaatbare pressie op de bevol„Doch ook de door haar voorgestane minimum-loonbecijfeking uitoefenen, onmiddellijk daadwerkelijk te kunnen op- ring, berustend op de levensbehoeften van een enkelen
treden, liet wijziging in zooverre van de bestaande straf- arbeider, wenschte de commissie slechts geleidelijk te zien
vorderingswetgeving werd daarbij zoowel op Java als in de nagestreefd, teneinde het bedrijf en de binnenlandsche markt,
buitenbezittingen de mogelijkheid geopend om hen die zich gelijk den werknemer zelf, gelegenheid te bieden zich tonder
aan een van de feiten, in artikel 335 van het strafwetboek schokken aan de gewijiigde omstandigheden aan 'te passen.
bedoeld, schuldig maken, in voorloopige hechtenis te nemen.
,,De meerderheid der commissie dacht zich daarom eene
geleidelijke loonstijging van ongeveer 10 °,', per maand, waar„Indien de Overheid het, gelijk hier te lande, in het alge- door, indien het loon verdubbeld moest worden, zulks gemeen haar taak acht. om door een bemiddelend, desnoodig schiedt over een tijdvak van 10 maanden.
dwingend ingrijpen arbeidsconflicten, die de gemeenschap
„Daarnaast wees de meerderheid dan nog op de mogelij kzouden ontwrichten en haar rustige ontwikkeling in gevaar heid voor de werkgevers om eene nuttige besteding van bet
brengen, zooveel mogelijk te voorkomen, dan zal Zij in de verhoogde loon te bevorderen door de oprichting van bedrij fs-
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Hoofdstuk B.

winkels, waar kunne arbeiden — eventueel tegen inhouding
op liet loon — goede en goedkoope voeding, kleeding en wat
dies meer zij. zouden kunnen koopen.
„ H a r e voorstellen in eene ontwerp-ordonnantie formuleerende, stelde de meerderheid der commissie voor den
Gouverneur-Generaal bevoegd te verklaren, zoo noodiil
districtsgewijze voor mannen, vrouwen en kinderen, telkens
▼oor den tijd van ten hoogste een jaar, minimum dagloonen
vast te stellen op den grondslag van een werkdag van tien
uur, rnst- en schafttijden inbegrepen. Voor mannen zou dit
minimumloon moeien bedragen zooveel als tor plaatse liet
noodzakelijk levensonderhoud kost. voor vrouwen vier-vijfde.
voor kinderen van twaalf tot zestien jaar drie-vijfde en voor
kinderen beneden de twaalf jaar twee-vijfde van dat bedrag,
dat overigens in geval van verminderde arbeidsprestatie door
invaliditeit of anderszins dan wel doordat de gebruikelijke
arbeidstijd minder dan 6 uur bedraagt, nog mag worden
verlaagd. Ook voor den geleidelijken overgang word een voorschrift ontworpen, terwijl eene strafbepaling naleving der
bepalingen zou waarborgen.
,,De minderheid der commissie, die zoonis gezegd bereid was
de grondstelling van de minimum-loonzetting, namelijk de
noodzakelijkheid om de bevolking een mensonwaardig bestaan
te verzekeren en de volkskracht te beschermen, tot in haar
volle consequenties door te voeren, achtte de bezwaren, die
de meerderheid daartegen aanvoerde, ongegrond. Volgens
haar liet deze fractie zich hier meer dan door de belangen
van den werkgever leiden door die van den werknemer. «»n
zulk? naar hare meening grootendeels ten onrechte, wijl op
het stuk van loonsverhooging de meeste — ook inlandsene —
bedrijven hier te lande vooral in de huidige tijden best een
stootje konden velen.
,,De minderheid meende daarom bij de Regeering te moeten
aandringen op het treffen eener regeling, waardoor den
arbeider in afzienb.aren tijd een loon gegarandeerd wordt,
voldoende om hem en zijn srezin een minimum-bestaan te
garandeeren en. mocht voor soodanigen verstrekkenden
maatregel onverhoopt worden teruggeschrokken, toch in elk
geval op het vaststellen van eene minimum-loonregeling. :ierekend op de behoeften van een volwassen mannelijk
individu, zonder eenigen overgangsmaatregel, en dan nog in
ieder geval als voorloopige maatregel bedoeld in afwachting
van eene spoedig vast te stellen toonregeling met de be»
hoeften van het gezin als maatstaf.
.,De voorstellen der arbeidscommissie, gelijk die hierboven
kortelijk werden weergegeven, zijn geenszins onaanvechtbaar.
,,AVel dient hierbij in aanmerking te worden genomen, dat
bij de wisselende toestanden de feiten, waarop do arbeids*
commissic haar betoog grondde, voor een deel reeds weer
verouderd zijn doordat de in het afsreloopen jaar in verschillende belangrijke bedrijven hier te lande gevoerde felle
loonstrijd eene aanmerkelijke verbetering in de levensomstandigheden der betrokken arbeiders heeft gebracht, doch ook
desondanks rijst neg de vraag of het vinden van eene
eénigszins bevredigende oplossing van het moeilijk econo»
misch vraagstuk, waarom het hier gaat. niet meer moeilijkheden inhoudt dan in het advies der commissie onder de
oogen zijn gezien.
,,De indruk wordt verkregen dat in het rapport meer de
theoretische verlangens der commissie dan de practische
mogelijkheid, op grond van de omstandigheden berekend, tot
uiting komen.
..Dat in 1919 zelfs nog over geheel Java zeer veel onderbetaling voorkwam, staat voor hem, die objectief oordeelend
de ontwikkeling der zaken kon volgen, wel vast. Thans moet
na de gewijzigde verhoudingen meer voorzichtigheid in een
dergelijke uitspraak worden betracht, en al mng anderzijds
ook nu nog allerminst de toestand overal bevredigend worden
geacht, wel valt aan te nemen, dat de algemeene noodtoestand die te voren bestond, door de gevoerde loonactie in

zijne algemeenheid althans opgeheven is. De noodzakelijk*

beid van eene onmiddellijke en min of meer algemeene voorloopige regeling, door de commissie juist op grond van dien
noodtoestand bepleit, kan thans eigenlijk niet langer worden
volgehouden, en ook al neemt men aan dat de bevoegdheid
der Overheid om op dit gebied in te grijpen, ten einde den
arbeidersstand voor ondervoeding te bewaren, vrijwel alge-
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meen erkend is, dan rijst toch de vraag, of een algemeen
ingrijpen onder de nieuwe omstandigheden wel aanbeveling
kan verdienen. Want de nadeelen van onjuist of onvoldoende
voorbereide maatregelen van de Overheid in zaken als deze,
mogen niet onderschat worden. Een te hoog opgevoerde loonstandaard bedreigt niet alleen de industrie zelve, doch door
haar ook den werknemer en indirect de geheele gemeenschap.
In den aanvang zal, bij zulk eene overwaardeering van den
arbeid, daaronder eene strenge selectie worden gehouden,
welke de mindere krachten hunne bestaansmiddelen ontneemt; in het volgend stadium zal het bedrijf moeten word.m
ingekrompen of gesloten, met als gevolg toenemende werkeloosheid ook onder de betere krachten, hetgeen uit algemeen
maatschappelijk oogpunt gezien, het omzetten van productieve in parasitaire factoren beteekent.
,,En het moge in theorie geen kwaad kunnen, dat industiieën die tot betaling van een billijk minimumloon niet in
staat zijn te gronde gaan, in de practijk gaat zulks alleen op,
indien de vrijkomende werklieden elders emplooi kunnen
vinden; anders beduidt dit ondergaan een algemeenen achteruitgang.
„De Overheid is dus in haar loonpolitiek aan bepaalde
grenzen gebonden en zal bij de vaststelling van een minimum-loonstandaard rekening hebben te houden met de
rentabiliteit der betrokken bedrijven.
„En nu moge men hopen, gelijk de arbeidscommissie bet
blijkbaar doet, dat de bedrijven bij de door haar voorgestelde
algemeene opvoering van den loonstandaard slechts tijdelijk
ontwricht zullen worden en zich daarna wel aanpassen, doch
de verhoudingen zijn hier te lande nu eenmaal zoo, dat niet
de mogelijkheid van algeheele bedrij fsvernietiging ernstig
rekening moet worden gehouden.
„Want, ondanks enkele uitzonderingen, waartoe dan ook de
in het minderheidsadvies genoemde Solosche batikkerijen
behooren, is het een herhaaldelijk geconstateerd, zij het ook
niet algemeen erkend feit 1), dat de rentabiliteit van inlandsche bedrijven en vooral van het landbouwbedrijf als regel
uiterst gering is.
„Dwong men deze inlandsche werkgevers — gesteld dit ware
praktisch mogelijk — hun werklieden een aanzienlijk hooger
loon te betalen, dan zou dit onbetwistbaar leiden tot liet stopzetten van tal van bedrijfjes, tot vermindering van andere,
en aldus tot werkloosheid der allerarmste klassen der l>evoiking op groote schaal. En waar reeds in 1907 in den landbouw 2 millioen personen werkzaam waren zonder giondhezitterte zijn, een getal dat thans veilig op aanzienlijk meer
kan worden gesteld, terwijl het aantal werklieden in inlandsclie bedrijven, ongeacht liet vrij groote aantal dergenen die
om niet werkzaam zijn, ruim 300 000 bedraagt, is uiterste
voorzichtigheid geboden.
.,Ook ware de regeling zelve voor inlandsche arbeidsverhoudingen met de thans beschikbare controlemiddelen praktisch
onuitvoerbaar, omdat daarbij noch van de werknemers noch
van de werkgevers eenige medewerking te verwachten :.ou
zijn, terwijl het afdwingen daarvan, bij behoorlijk ingerichte
bedrijven mogelijk, hier onmogelijk is.
„liassa-overtroding van de volkomen onbegrepen loonshepalingen zou dan ook vrijwel met zekerheid kunnen worden
verwacht; zij mag, beschouwd in het licht der primitieve
economische verhoudingen in de inlandsche maatschappij,
welhaast onvermijdelijk heeten. E n de bij de geringe oeschikbare middelen moeilijk te bedenken maatregelen, die
hier opvolging van de wet zouden moeten afdwingen, zoudon
eer een bron van onrust dan van maatschappelijk heil worden. Moet op grond van een en ander eene algemeene minimum-loonregeling even theoretisch onverdedigbaar als practisch onuitvoerbaar worden geacht, dat neemt niet weg, dat
indien een deel der arbeiders in eene bepaalde industrie onder
onvoldoende omstandigheden leeft, de Regeering daarbij niet
lijdelijk kan toezien wanneer naar hare meening daarin verbetering kan worden gebracht. Xeg minder kan zij lijdelijk
1) Zio het versla? der welvaartcommissie; Sollewijn Gelpke, Naar aanleiding van Staatsblad 1878 n°. 40; Van Deventer, Overzicht van den economisehen toestand; Ncytzell do Wi'.de, Een en ander omtrent den welvaarttoestond der inlandsche. bevolking in do gouvcmomontslanden van Java en
Madoera; Pleyte, Do Inlandsche Nijverheid in Wcst-Java als scciaal ethnologisch verschijnsel.
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aanzien dat van arbeiders wier levensstandaard toch reeds
bedenkelijk laan was, de levensomstandigheden worden neergedrukt door dezelfde duurte die voor hunne werkgevers voordeel iy is.
„Deze gedachtengang leidt vanzelf tot het denkbeeld van
minimumloon-fixatie voor bepaalde bedrij ven voorziening,
die min oï meer te beschouwen ware als het sluitstuk op de
in het afgeloopen jaar gevoerde bemiddelingspolifiek in belangrijke economische conflicten, als een middel om. den
werkgever, die hoewel in staat tot toch nalatig blijft in eene
iraede verzorging zijner arbeiden, daartoe te kunnen dwingen
en aldus een einde te maken aan de onbillijkheid, dat de
slechte werkgever bevoordeeld wordt boven zijn collega, die
zijn werkvolk behoorlijk beloont.
„Dat de Overheid, zoowel de algemeene als de plaatselijke,
in eene behoorlijke belooning van hare arbeiders behoort voor
te «aan, behoeft niet nader te worden aangetoond.
„Het is duidelijk, dat de Overheid van particulier beheerde
b. drijven ten behoeve van hunne werknemers niet soa kunnen
eischen wat zij zelve haren eigen arbeiders niet geeft.
„Eene behoorlijke overlieidsloonzettint» is dus voor verder
ingrijpen in particuliere arbeidsverhoudingen allereerste
voorwaarde.
..Aldus zelve voorgaande, zou de Begeering dan met de
noodige voorzichtigheid en geleidelijkheid de bedrijven oï
ondernemingen, die daarvoor Haars inziens in aanmerking
komen en die zij daartoe levens in staat acht, onder eene door
of namens baar vaat te stellen minimum-loonregeling kunnen
brengen, daarbij) tevens, door de overweging van eik bijzon d. r
geval de beswaren, tegen eene algemeene loonsetting gerezen.
ontgaande. In de eerste plaats zijn het dan wel. gelijk ook
elders geschiedde, de bedrijven, die met de Overheid in
nauw contact staan en op een monopolie berusten, zobals
spoorwegen, welke onder eene minimum-loonregeling zullen
moeten worden gebracht. Daarna kunnen, waar volyens de
hooger uiteengezette beginselen noodig, de andereu op dit
stuk worden gereglementeerd.
„ H e t zullen echter zeer vermoedelijk in beginsel alleen de
grootbedrijven zijn. die voor loonsetting in aanmerking
moeten komen. Het grootbedrij f toch, op zich zelf reeds van
groot maatschappelijk belang, neemt zoo absoluut als relatief
snel in beteekenis toe. Het is rationeel, dat de Overheid juist
daar ingrijpt, om te zorgen, dat de arbeidsverhoudingen
behoorlijk zijn en blijven.
„Voor Indië speciaal is clan nog een belangrijk argument,
dat de grootbedrijven in handen zijn van niet-inlanders. De
afstand tusschen werkgever en werknemer is daarom juist
daar veelal bet grootst, terwijl de positie van het grootbedrijf in een kolonie van zoo bijzonderen aard is. dat het
scheppen van bijzondere regelingen daarvoor alleszins
gemotiveerd is.
„Het is welhaast een eisch van moderne koloniale politiek
om van grootbedrijven te vorderen, dat zij hun arbeiders
voldoende betalen. Dit zou niet zoozeer zijn te beschouwen
als eene navolging van minimum-loonsettingen elders, doch
meer als een uitbouw van de bier reeds bestaande sociale
Wi tgeving, gelijk de fabrieken, en de grondhuurordonnantie. Beschermt deze laatste reeds een groot deel der
bevolking wegens bare onbekwaamheid om eigenbelangen voldoende te handhaven, de hier bepleite maatregel
zou een ander deel der bevolking soortgelijke bescherming
verlet IK-n. Alle deze maatregelen zijn er op gericht te waarborgen, dat de inlandsche bevolking niet te kort komt.
„Overigens zullen, gelijk hiervóór reeds betoogd, bij alle
ingrijpen schokken zijn te vermijden. De grootbedrijven, die
thans in deze lauden werken, zijn onontbeerlijk. Ondergang
van een aantal daal van zou een ramp kunnen hoteekenen,
niet a l l e n wegens de daarmee gepaard gaande kapitaalvernietiging, maar ook wegens de verdere kapitaalonttrekking, die er al spoediy het gevolg van zou kunnen zijn.
Vooral voor Indië, dat tot nu toe nog voornamelijk op
aitlandsch kapitaal drijft, is dit laatste van groot belang.
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komen, noodzakelijk blijkt om naar bijzondere middelen om
te zien.

„Speciaal zoodra het erom gaat bemiddelingsvoorstellen te

i ontwerpen en aan partijen of voor te leggen of op andere
| wijze de partijen tot elkaar te brengen, wordt het gemis
gevoeld van een orgaan dat, in /.aken als deze speciaal deskundig, met gezag en kennis van zaken eene oplossing zal
• kunnen geven, die ieder bereid is te aanvaarden.
„ W e l is het Binnenlandsch Bestuur tot nu toe in het bijzoni der in de suikerindustrie met veel succes in die richting
werkzaam geweest, doch op dit Overheidsorgaan kan hierj voor niet steeds een beroep worden gedaan, in de eerste plaats
wijl zijne taak in hoofdzaak elders ligt en ook behoort te

liggen, voorts omdat liet geenszins zeker is of dezelfde gunsture omstandigheden, die thans het welslagen der bemid-

! delingsactie in de hand werkten, het later ook steeds mogelijk
I zullen doen zijn om zonder veel speciale studie op dit gebied
j iets waardevols tot stand te brengen.
„Aangewezen is om voor het optreden in dergelijke belangenconflicten een collegiaal instituut in het leven te roepen, wijl
hei daardoor mogelijk zal zijn de betrokkenen zelf hunne
eigen belangen te doen bebartigen en verdedigen en hen zelf
aan het vinden van eene oplossing te doen medewerken.
„Zoo werd bij de behandeling der mogelijke strafbaarstellinof van stakingen in bedrijven, die van meer algemeen belang zijn, reeds melding gemaakt van het denkbeeld om naar
I Canadeesch voorbeeld zoo'n staking als uitsluiting te verbieden zoolang het geschil nog niet aan een soogenaamdeii
verzoeningsraad is voorgelegd,
„Ook bij beschouwing van het vraagstuk der minimumloonen dringt zich telkens de onmisbaarheid op van een
tijdelijk of permanent orgaan, waaraan in bepaalde omstandigheden het aangeven van eene oplossing zou xijr. toe te
| vertrouwen.
„Een en ander en de overweging voorts dat de te verwachten
conflicten er hij de in gang zijnde aaneensluiting en organiseering van werknemers en werkgevers onderling zeker niet
minder of onbelangrijker op zullen worden, heeft het denkbeeld doen rijzen van de instelling van permanente raden,
bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers onder voorzitterschap van een neutraal persoon. Dezen
organen zou dan tot taak kunnen worden gesteld om bij
arbeidsconflicten binnen hun ressort bemiddeling te verleenen om botsingen te voorkomen en om eigener beweging
een oordeel uit te spreken over de arbeidsvoorwaarden, die,
gezien de plaatselijke toestanden en verhoudingen in de verschillende bedrijven, in billijkheid gesteld zouden kunnen
worden. Aan deze colleges zou dan tevens bij de vaststelling
van minimumloonen een rol kunnen worden toebedeeld.
„Een en ander is thans nog bij de arbeidscommissie in overweging.

„Samenstelling van den Volksraad.

Het aanvankelijk

aantal leden van den Volksraad, zonder den Voorzitter acht
en dertig, is al spoedig onvoldoende gebleken om de verschillende politieke richtingen en denkstreomingen tot uiting te
doen komen. Het aantal door benoeming te vervullen plaateen
gaf der Begeering daartoe geen voldoende ruimte.
„Werd dit bezwaar in het begin niet al te zeer gevoeld
omdat de eerste verkiezingen niet op bepaalden partij-grondslag zijn gehouden en er bij den middengroep een streven
- merkbaar was om tot vertegenwoordiging van verschillende
stroomingen te komen, het was al spoedig te voorzien dat de
volgende verkiezingen eenzijdiger zouden uitvallen. In dat
geval zou het bij het beperkt aantal door benoeming te vervullen plaatsen welhaast ondoenlijk zijn om alle yroepen,
dio in het kiezerscorps geen voldoenden steun konden vinden,
een of meer zetels in het college te geven. Buitendien kon
het niet anders dan den vlotten gang van zaken bevorderen
indien aan do meer belangrijke partijen meerdere zetels zouden kunnen worden toegewezen.
„ I n verband hiermede werd bij Koninklijk besluit van 11
October 1920 n°. 59 (Ind. St. n°. 7TG) het "aantal leden van
„Gelijk in de vorenstaande beschouwingen reeds bleek, zijn den Volksraad met tien uitgebreid en alzoo op 49 gebracht.
er speciaal in de ontwarring en regeling der ingewikkelde Hiervan worden er 21 (van wie 8 inlanders en 16 Europeanen
verhoud Ineen tnss •hen werkgever en werknemer verschillende of vreemde oosterlingen) door den Gouverneur-Generaal begevallen waarin het, .urn tot eene dragelijke oplossing te noemd, terwijl van de 24 door verkiezing te vervullen zetels
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de helft door inlanders en «Ie helft door Europeanen eu
vreemde oosterlingen moet worden ingenomen.

„l'redietverscliafiing aan locale ressorten. Het crediet

2G

1919 aangegane verplichtingen en voor de behoeften van 1920
voldoende geacht. Het werd daarvoor op de voorloopige aaavullingsbegrooting voor 1920 opgenomen met de bedoeling
daaruit aan de ressorten 6 % rentende voorschotten te geven,
terug ie betalen zoodra men tegen aannemelijke voorwaarden
op de open markt terecht zou kunnen.
„Voordat deze begrooting door den wetgever aangenomen
en bekrachtigd was, rezen er echter wegens de vrij plotseling
opgekomen belangrijke toeneming van 's Lands vlottende
schuld ernstige bezwaren tegen meer vrijgevigheid tegenover
de locale ressorten dan absoluut noodig was. Zou dus in de
beschikbaarstelling van de 14i millioen ter voorloopige atdoening van do in 1919 aangegane verplichtingen moeten
worden berust, het was, gezien den toestand, aan ernstige bedenking onderhevig om op dien weg' verder te gaan en tevens
nieuwe credietbehoei'ten.hoe urgent overigens ook,uit 's Lands
middelen te voldoen.
,,De 2-3 millioen-post werd trouwens, gelijk bekend, door den
Minister van Koloniën van de begrooting afgevoerd, zoodat
consolideering ten laste van den Lande van de vlottende
schuld der betrokken locale ressorten daardoor op zich zelf
reeds onmogelijk werd.
„Voorloopig werd thans met instemming van de Javasche
Bank besloten om de door de locale ressorten uitgegeven
promessen die thans alle in handen van die bankinstelling
zijn, te doen verlengden. Daarnaast zal den ressorten dan alleen
crediet worden toegestaan voor onderhanden werken, welke
grootendeels voltooid zijn. Ook hiervoor aanvaardt de
Javasche Bank, binnen de grenzen van het van den aanvang
af als maximum gesteld totaal crediet van 2ö millioen, prom< isen van de locale ressorten, eveneens van Landswege gegarandeerd.
„Op deze wijze zullen de aan de locale ressorten verleende
en nog ie verleenen credieten. evenals tot nog toe, in afwachting van meer helderheid in den toestand der geldmarkt,
buiten de landsbegrooting om blijven gaan, zij het dan ook
dat voor het land door de verleende garantie wel eene aansprakelijkheid ontstaat.

der locale ressorten üad in liet afgeioopen jaar de voort- j
durende aandacht der Regeering; reeds tevoren was daarover
trouwens van allerlei te doen geweest.
„Het was in liet begin van 1919 dat door de veranderingen
Aveike de toestand der geldmarkt onderging, de locale ressorten tegen den tot dusver gehandhaafden rentevoet van 5 %
met 'J-3 % minimumkoers niet langer crediet bleken te kunnen
krijgen.
„Zou dit voor velen hunner alleen een onaangenaam, doch
overigens niet onoverkomenlijk uitstel van gemaakte plannen
beteekenen, verschillende ressorten kwamen voor groote moei1 ij kneden te staan, omdat hun het crediet waarop zij voor
reeds aangevangen bedrijven en werken meenden te mogen
rekenen, plotseling onthouden werd.
,,Verhooging van den rentevoet voor locale leeningen of ver- I
laging van den uitgiftekoers weid in die dagen van financieel ;
deskundige zijde ten sterkste ontraden, zoowel in verband met '
de voorbereiding des Indische leening als omdat er nog geen j
aanwijzingen waren die eeue blijvende verhooging van den
i
rentevoet als zeker mochten doen veronderstellen.
„Er werd daarom gezocht naar eene voorloopige voorziening, welke tot het aannemen van eene afwachtende houding I
|
in staat zou stellen.
„Hoeviel het natuurlijk op zich zelf geenszins onmogelijk
was in de cogenbiikkelijke locale crediet behoefte ten laste
van 's Lands vlottende schuld te voorzien, werd daartoe voor- i
lcopig niet besloten, wijl daarmede feitelijk liet zoo moe:zaam verkregen en verzorgd locaal crediet weer geheel zou
verdwijnen.
„Daarom werd er de voorkeur aan gegeven de ressorten zelve \
vlottende schuld te doen aangaan, waartoe de gelegenheid
bestond omdat juist in dien tijd de particuliere banken over |
zeer ruime, voor Europa bestemde, doch niet dadelijk over te
maken, kasmiddelen beschikten, waarvoor dus belegging op
korten termijn tegen redelijke zelfs lage rente, niet onwelkom
was. Het Land had daarbij evenwel de toezegging te doen om
„Geldelijke verhouding tussehen het Land en de Zelfindien bij afloop van den leeningsteimijn de ressorten niet i besturen. De verschillende hervormingsmaatregelen, n
dadelijk tot terugbetaling in staat zouden zijn, voor de ver- ! tengevolge van het overal in gang zijnde reorganisatieproces,
schuldigde bedragen op te komen, in verband waai mede de in de verschillende zelfbesturen zijn tot stand gekomen, voeRegeering het gewenscht achtte de onderhandelingen met de reii overal telkens Weer terug naar het alle3 beheersehend
betrokken banken in eigen hand te houden.
belang der fiiiancieelo ordening.
„Het bleek toen mogelijk om bij deze banken met ingang
„Hierin vooral lag ook de oorzaak van den welhaast algevan uiterlijk 1 Juli 1919 een éénjarig crediet te verkrijgen
meenen tegenzin van de zelf bestuurders in welk hervormingstot een bedrag van aanvankelijk tien later twaalf en een half
werk dan ook. Welhaast zonder uitzondering was toch overal
millioen tegen eene rente van 'i^ %. De Javasche Bank, die liet allereerst noodige dat deze bestuurders in het algemeen
zelf' op gelijke voorwaarden nog twee millioen verschafte, belang beperking brachten, die althans duldden, in de verzorverklaarde zich bereid de aan de banken afgegeven promessen ging van hunne eigen belangen en van die van hunne faniiliën
tot eenzelfde rente in disconto te nemen, terwijl voorts van I e n gunstelingen.
Landswege werd toegezegd, dat indien en voor zoover zulks in
„Stonden te voren namelijk naar oud gebruik overal alle
den loop van het jaar mocht worden gewenscht, de gemeente- ! inkomsten van het landschap ter beschikking van den selfbelij ke promessen door schatkistpromessen zouden worden ver- I stuurder, die naar welbehagen besliste of en hoeveel hij daarvangt n.
i voor Land en volk wenschte te besteden, thans was het
„Waren hiermede vooi hei oogenblik de moeilijkheden rer- geboden de bestuurders te wennen aan het juister begrip dat
holpen, het was al spoedig duidelijk dat de banken tot ver- alle inkomsten pincipieel ten voordeele van de gemeenschap,
lenging van den termijn van een jaar niet bereid zouden
in casu het landschap behoorden te komen en dat hun uit
blijken, zoodat al dadelijk de vraag aan de orde kwam of
die landschapsgeldei] slechts zooveel toekwam als voor betegen den vervaldatum van locale zijde een beroep op de vrije looning van hunne diensten als bestuurder billijk, en voor
geldmarkt ZOU kunnen worden gedaan.
hei ophouden van een passeuden staat noodig geoordeeld zou
,,De omstandigheden bleken echter allesbehalve verbeterd.
worden.
In Nederland bleek de animo voor dit soort beleggingen
„Scheiding weid dus gemaakt tussehen de inkomsten van
uiterst gering, terwijl hier te lande feitelijk tot dusver geen
markt voor locale fondsen had bestaan. Ook de groote bank- den bestuurder als zoodanig en de landschapsinkomsten, die
instellingon die zich vroeger van tijd tot tijd voor deze be- ' in eene landschapakas werden vereenigd en verwerkt op grond
leggingen interesseerden, hielden zich thans afzijdig, zoodat van eene begrooting, waarop de inkomsten van den bestuurte voorzien was dat d<> ressorten die <'en kort crediet van oiige- tier als een vast bedrag, de civiele lijst, worden uitgetrokken,
v •'•• 1") millioen zouden hebben af te lossen niet dan tegen : terwijl dan meestal te zijnen behoeve tevens wordt gerekend
zeer onvoordcelige voorwaarden de noodige gelden in leen . op een zeker percentage van de opbrengst van concessiën en
dergelijke (e. q. tot een zeker maximum) ten einde hem oij
zouden kunnen krijgen.
„ W a a r verhooging van den rentevoet boven G" , en verlaging liet tot ontwikkeling brengen van de natuurlijke hulpbronnen
van de uitgiftekoers beneden 95 % bepaald ongewensc-ht ge- van het landschap geïnteresseerd te doen blijven.
„Deze toestand U (hans overal bereikt, doch in verschillende
acht werd, bleef er niet anders over dan in de locale credietbehoeften, voor zoover door de Regeering als urgent erkend, zelfbesturen zijn de inkomsten der bestuurders nog abnormaal
hoog. Voor het heizien van deze bedragen dienen echter om
ten lasie van 's Lande middelen te voorzien.
..Een bedrag van 28 millioen werd voor de afdoening der in voor de hand liggende redenen persoonswisselingen in de
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regeeringsposten of andere geschikte gelegenheden te worden

afgewacht.
,,Xaast deze inwendige ordening wordt bij den toenemenden
omvang der verschillende hervormingen ook de regeling der
financieele verhouding tusschen het zelfbestuur en liet Land
van het grootste belang.
„ I n de eerste plaats behooren natuurlijk de Zelfbesturen als
onderdeel van het geheel bij te dragen in de algemeene bestuurskosten van Nederlandsch-Indië, in de uitgaven dus
voor het geheele centrale organisme van Regeering en Departementen, voor leger en vloot, enz.
„Deae bijdrage gcsrhiedt thans indirect; eene bij zonderlijk
daarvan gemaakte becijfering heeft toch een tiental jaren
terug uitgewezen, dat de algemeene bestuurskosten geacht
kunnen worden gedekt te zijn door hetgeen geheel Nederlandsch-Indië netto opbrengt aan in- en uitvoerrechten en
accijnzen, aan inkomsten uit opiumregie. zoutregie, mijnbouwconcessies en winning van zeeprodueten (parels, tripa ng, sponsen).
„Waar deze middelen reeds in den loop der tijden, al of niet
tegen schadeloosstelling, van de zelfbesturen weiden overgenomen, wordt door die gebieden indirect van het benoodigd
bedrag een evenredig deel geleverd. Het is uiteraard practiseh niet doenlijk en met het oog op het algemeen karakter
dezer bestuurskosten in principe ook niet juist, om voor elk
landschap afzonderlijk te eischen dat tusschen het billijk
aandeel in die bestuurskosten en de opbrengst dezer centrale
middelen evenwicht besta. Het beginsel is en moet noo<lwendig zijn allen voor één en één voor allen.
„Naast deze indirecte bijdrage wordt echter van de zelfbesturen. voor zoover de stand hunner financiën dat toelaat,
jaarlijks geheele of gedeeltelijke terugbetaling gevorderd
van uitgaven die geheel of gedeeltelijk te hunnen behoeve
zijn gedaan.
„Deze restitutie ia tweeledig. Eendeels omvat zij de in beginsel volledige teruggave van uitgaven die door het Land
uitsluitend zijn gedaan ten einde de zelfbesturen, die daartoe door personeele en technische bezwaren dikwijls niet in
staat zijn, in de volvoering van hunne zuivere landschapstaak behulpzaam te zijn. Anderdeels omvat zij de gedeeltelij ke teruggave van de kosten, welke het Land zich getroostte
voor maatregelen die naast de vervulling van eigen taak ook
het landschapsbelang beoogden en dienden.
„lhvzc> eigenlijke restitutie, in tegenstelling met de zuivere
bttlpverschaf fing in landschapszaken, behoort in beginsel een
aan het landschapsbelang evenredig gedeelte van de totaalkosten te bedragen : in het algemeen geldt, behoudens op de
practijk of de billijkheid berustende uitzonderingen, daarvoor thans als maatstaf de verhouding van het aantal zelfbestuursonderhoorigen tct het geheele zielental, ten behoeve
waarvan de maatregel in het leven is geroepen.
„Het is er verre van dat thans van de zelfbesturen teruggevorderd wordt, waarop volgens dit stelsel het Land aanspraak zou hebben. Herhaaldelijk wordt bij de bepaling van
hetgeen terugbetaald zal moeten worden, waarvoor thans ee:><
in de drie jaar gewestgewijze een door het betrokken hoofd
van gewestelijk bestuur onder te verdeelen totaal bedrag
wordt vastgesteld, wegens de ongunstige financieele omstai>digheden der betrokken landschappen met een aanzienlijk
minder hedratr genoegen genomen. Pereentsgewijze is deze
restitutie in de laatste jaren zelfs achteruitgaande.
..De oorzaken daarvan zijn niet alleen het aanleggen van
een milderen maatstaf, maar tevens de noodzakelijke hervormingen ooi in tetfbeslureud gebied, waarvan de uitgaven in
liet algemeen niet opgewogen worden door vermeerdering
van ontvangsten.
,,Hierbij komt nog de afschaffing der onbetaalde heerendiensten voor de groote doorgaande verharde verkeerswegen,
de ook in de zelfbesturen door te voeren belastingunificatie,
die zonder opdrijjring van den aanslag eene sterke daling der
ontvangsten zal veroorzaken en ten slotte de noodzakelijkheid <ot verhooging der bezoldigingen, die bijna algemeen
nog belangrijk beneden die in het rechtstreeks bestuurd gebied gebleven ziin.
..Hot bedrag dat bet Land op deze wijze aan opvorderbare
restitutie derft is op de landsbegrooting niet terug te vinden.
In het algemeen is de thans gevolgde restitutie-regeling
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trouwens uiterst weinig overzichtelijk, zoowel voor het Land
all voor de zelfbesturen. Voor deze laatsten heeft dit onmiskenbaar ten gevolge, dat dikwijls uitgaven worden gevoteerd
zonder dat grondig is nagegaan of daar inkomsten tegenover
staan.
,,De fout schuilt dan ook in den opzet der l>egrootingen. De
door het Land gedane uitgaven, die voor restitutie in aanmerking komen worden thans nog onvoldoende begrepen als
in wezen tot den eigenlijken landschapsdienst behooiende,
hetgeen in de hand wordt gewerkt door de wijze van behandeling van den restitutiepost. De door het Land betaalde uitgaven worden namelijk niet direct volledig op de landschapsbegrooting gebracht op dezelfde wijze als de door het landschap zelf rechtstreeks bekostigde uitgaven, doch eerst in
een afzonderlijken buiten de begrootingen vallenden restitutiestaat becijferd, terwijl van het totaal dier uitgaven op
artikel 1 der begrooting van uitgaven slachts zooveel wordt
overgenomen als blijkt mogelijk te zijn nadat aan de eigen

landschapsuitgaven is voldaan.

,,Op deze wijze heeft noch het Land noch het zelfbestuur
een overzicht van de geldelijke gevolgen van nieuwe maatregelen ; verschuiving van de réstitutiegrens ontzet alle berekeningen.
„Om hieraan tegemoet te komen zal het, naast scheiding
van gewonen en buitengewonen dienst, noodig zijn dat de
restitutiepost telkens onbesnoeid al* uitgave op de zelfbestuursbegrootino' komt te staan, terwijl daartegenover voor die
zelfbesturen die deze terugstorting nog niet geheel kunnen
betalen onder de ontvangsten eene periodiek — liefst jaarlij ks — door de Regeering vast te stellen tegemoetkoming uit
's lands schatkist zal zijn op te nemen.
..De groote voordeden van deze wijze van werken zijn duidelijk.
„Het tekort op den landschapsdienst wordt thans gevonden
in eene eenzijdige prijsgeving door het Gouvernement van
hetgeen het van het landschap te vorderen heeft. Daardoor
is men geneigd de landschapsbegrooting op te zetten eigenlijk alleen op de hasis van hetgeen het landschap zelf rechtstreeks te bekostigen heeft of bekostigen kan, de gouvernementsuitgaven daarbij beschouwende als biikomstig en als
het ware staande buiten het directe geldelijke landschapsbeheer.
..Wanneer nu na invoering der nieuwe methode de gouverneir.entsuitgaven, voor zoover ze in het rechtstreeksch belang
van het landschap strekken, een integreerend deel van de
landschapsbegrootincr zullen zijn geworden, zal bij ongunstige financieele vooruitzichten vanzelf gestreefd worden naar
bezuiniging naar beide kanten, zoowel op uitbreiding dus van
de gouvernementsmaatregel en als op uitzetting van de bemoeienis van het landschap zelf.
..Ook ten aanzien van de Landsbegrooting is er een aanmerkelijk verschil ten goede.
„ I n zelfbesturend gebied geschieden thans de landsuitgaven
wanneer daarbij rechtstreeks landschapsbelang is betrokken,
met de vooropstelling dat zij door de landsehap-dcassen zullen
worden gerestitueerd. Doch hierop mist de hegrootingswetgever thans alle controle en elk ovorz'cht, wijl op de lambliegrooting slechts verschijnt een middelenpost, aangevende
hetgeen de zelfbesturen werkelijk restitueeeren, doch niet
hetgeen zij niet terugbetalen.
„Wel is hieraan reeds gedeeltelijk tegemoet gekomen door
de sedert enkele jaren begonnen publicatie der landsohapsbegrootingen, waaruit dan kan worden nagegaan welk deel
van het vorderbare restitutiebedrag de zelfbesturen schuldig
zijn gebleven, doch behalve dat deze publicatie voor den begrootinerswetgever onvermijdelijk steeds twee jaar te laat
komt. blijft toch het feit dat het nadeelig verschil tusschen
vnrderhaar bedrag en het werkelijk betaalde op de landschapsbegrooting zelf niet tot uiting komt.
..Zulks zal wel bet geval zijn wanneer op de landsbegrooting
een middelenpost voorkomt tot het totaal van het vorderbare
bedrag, met daarnaast een post op de uitgavenbegrooting,
waaruit de tekorten op den landschapsdienst (aan restitutie)
zullen kunnen worden gedekt.
..Deze bijdragen welke door het land ten behoeve van de
financieel minder krnehtice zelfbesturen beschikbaar worden
gehouden, zullen dan tevens naar nieuwere begrippen in ge-
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woon en buitengewoon zijn te onderscheiden. Desgewenscht
zal daarbij kunnen worden overwogen om de dekking van de
tekorten op den buitengewonen dienst in tegenstelling met
die op den gewonen dienst welke als het ware a fonds perdu
geschiedt, den vorm van al dan niet rentende leeningen of
voorschotten te geven.
„Aanvankelijk in verband met den historischen groei der
verhoudingen gedurende jaren ten aanzien van het inwendig
bewind vrijwel aan zich zelf overgelaten, zijn toch in de
latere jaren ook de vier zelfbesturen op J a v a door den algemeenen drang naar hervorming voortgestuwd.
„ W a a r de staatkundige verhouding dezer Javaansche Vorstenlanden tegenover het Gouvernement in beginsel met
enkele verschillen vrijwel dezelfde is als die der overige zelfbesturen, is het verklaarbaar, dat met eenige nuanceering
hier dezelfde soort hervormingen als elders aan de orde
kwamen.
„Ook hier dus eene toenemende bemoeienis van de zijde der
centrale bestuursorganen, ten einde een menigte noodzakelijke voorzieningen ten aanzien van belastingwezen, rechtspraak, heerendiensten en financieele ordening te kunnen
doorzetten.
„Intusschen zijn deze hervormingen voor belangrijke landstreken als de Vbntenlanden, met een eigen verleden, dat in
velerlei opzichl- reeds geregelde — zij bet dan juist daarom
geheel verouderde — toestanden deed ontstaan, natuurlijk
veel meer omvattend en ingrijpend. Speciaal ook de
agrarische hervormingen nemen eene zeer belangrijke
plaats in.
„De aanzienlijke intensiveering, welke in het belang van
land en volk de bemoeienis van de centrale Regeerinjr met
liet inwendig beheer der Vorstenlanden onderging, "weerspiegelt zich — om een actueel voorbeeld te kiezen - in d
onlangs tot stand gekomen uitwerking der verhouding van
den nieuw opgetreden Sultan van Djokjakarta tot liet Gouvernement van Nederlandsch-Indië.
..Bevatten de politieke verklaring en de akte van verband,
die in lSTTdcor den onlangs afgetreden Sultan Hamangkoe
Boewono V I I werden geteekend, slechts onderscheidenlijk
een drietal en een negental punten, die behalve een enkele
clausule over liet onderhoud van openbare werken en iver
den landhuur eigenlijk alle betrekking hadden op de politieke
verhoudingen in die gewesten, zoomede op rechtspraak en
politie, de onlangs door den achtsten Sultan van dien naam
afgelegde zeer uitgebreide politieke verklaring en de door
hem ge teek en de akte van verband omvatten in een reeks van
duidelijk omlijnde clausules ongeveer het geheele terrein dej
moderne overheidsbemoeienis.
„Ook de financieele verhouding van deze Zelfbesturen tot
het land heeft een punt van diepgaande overweging! uitgemaakt, in Bekeren zin tegengesteld aan die tot de Zelfbesturen in de buitenbezittingen, omdat, waar d'oz^ met
enkele uitzonderingen met hunne financiën feitelijk geheel
op den steun van het Land dreven, gene juist de later niet
ongegrond gebleken grief hadden van geldelijk door het Land
te kort te worden gedaan.
„Op den grondslag van de hoofdbeginselen der resititutie,
zooals die biervóór zijn uiteengezet, is toen eene becijfering
gemaakt, die uitwees dat inderdaad de Vbntenlanden ongeveer f iOOOOO ' s j a a n op deze rekening te kort kwamen.
..Ton einde hieraan tegemoet te komen, zijn thans de noodige
begiootingsvoorstellen gedaan om het bedrag der nettonntvangsten van de rundslachtbelasting en de pnndhuizen.
te samen op f 540 000 's jaar? geraamd, aan de Javaansche
zelfbesturen te doen uitkeeren.
„Daarmede zal voor het oogenblik de financieele verhouding
ze"'- bevredigend geregeld zijn. want nie f alleen it> bij den
onzet der berekening een zoo ruim mogelijk standpunt ingenomen. doch. boven deze nieuwe aitkeering blijft het Land
eene tegemoetkoming verlecnen in de kosten van roorbereidin<r
van de algemeene hervorm in «• der maatschappelijke en
f>grnrisohe toestanden en in de inlromstenverminderinsf. v-elke
dp zelfbesturen tengevohre van die hervonnintr speciaal on
bela«tinpterrein sullen liiden.
..Overigens zal. wat nieuwe maatregelen betreft, de kostenverdeelinr? als gebruikelijk geschieden in gemeen overleg met

30 •

de zelfbesturen, waarbij het niet in de bedoeling ligt om
aan de algemeene restitutiebeginselen, zooals die hiervóór
zijn omschreven, angstvallig vast te houden.

„Algemeene hervorming van do maatschappelijke en
agrarische toestanden in de Yorstciilandeii. Werd in de
laatstverschenen Mededeelingon over deze algemeene Vorstenlandsche hervorming reeds het een en ander medegedeeld,
sedert werd daaraan niet groote voortvarendheid voortgewerkt.
Gezien de moeilijke omstandigheden waaronder niet zelden
gearbeid moest worden, is de voortgang niet onbevredigend.
Het kan voor de vorming van een juist oordeel over deze
reorganisatie zijn n u t hebben ten aanzien van de belangrijkste
punten den toestand van voorheen te stellen naast dien welke
door de reorganisatie verkregen is of althans in de naaste
toekomst bereikt zal worden.
„Het uitgangspunt van het oude agrarische stelsel was, dat
tegenover den vorst, onbeperkt eigenaar van allen grond, ae
bevolking op de bouwvelden geen ander recht uitoefende dan
dat van pachter in halfbouw van de sawahs en — tegen verrichting van heerendiensten — van houder van een gebruiks*
recht op hare woonerven.
„Uit kracht van hunne hoogheidsrechten droegen de inlandsche Zelfbestuurders aan een aantal hunner familieleden en
dienaren, ter tegemoetkoming in hun levensonderhoud of bij
wijze van bezoldiging, het genot over van de door beuzelt'
uitgeoefende rechten op bepaalde stukken grond en van de
daaraan verbonden rechten op den arbeid van de opwonende
inlandsohe bevolking (apanages).
..Op hun beurt droegen de aldus geapanageerden, aanvankelijk bij uitzondering, allengs in toenemend aantal, u-gen
vaste pacht in geld, hunne rechten op de helft (c.q. een derde)
der opbrengst van de eigenlijke bevolking-gronden over aan
Europeesche huurders.
„De landverhuur aan Europeanen, oorspronkelijk een uitvloeisel van de gunst der Zeli"bestuurders, bestaai sinds één
en een kwart eeuw. Zij heeft moeilijke tijden doorgemaakt,
is vaak aangevcchen en werd onder den Gouverneur-Generaal
VAX DER CAFELLEN als strijdig met de belangen van e
gezonde staatkunde zelfs opgeheven. Daarna hersteld, breidde
zij zich gestadig uit. De landbouwondernemingen, die onder
bet landhuurstelsel zijn ontstaan, beleefden sedert de laatste
tientallen van jaren een tijdperk van ongekenden bloei. De
eigenaardige rechtsverhoudingen, die uit dit stelsel voortvloeien, kwamen echter in hotsing met de zich baanbrekende
beginselen van ons tegenwoordig Staatsbeleid. De bijzondere
grondslag, waarop de landhuur is gevestigd, gaf meermalen
aanleiding lot twistvragen over bevoegdheid, terwijl de aan>; raken, die de ondernemers in het bijzonder deden golden
op het gebruik van bevloeiingswater, de Begeering ten slotte
tol ingrijpen noopten. I n 1907 kwam voor Soera kart a en in
1910 voor Djokjakarta eene algemeene waterregeling tot
stand, die ten doel had de beschikking over het bevloeiingswater, de levensbron voor den troïischen landbouw, terug te
brengen in handen van liet openbaar gezag. Ongeveer
tegelijkertijd werd in Soerakarts eene regeling getroffen ter
beperking van de beschikking over den arbeid der opgezetenen. De onderzoekingen die daarmede gepaard gingen. brachten echter ook op de onvei huurde gronden zoodanige mis*
standen aan het licht, dat tot algeheele hervorming der
Vorstentandsche toestanden werd besloten.
„ I n de eerste plaats richtten de maatregelen zich tegen het
apanagestelsel. I n alle vier zelfbesturen is— waar no dijtegen passende schadeloosstelling — aan dit volkomen verouderd stebel thans een einde gemaakt. Voor Soerakarta
kwam dit onderdeel der hervorming in 191S gereed. In het
iMnngkoonegorosche gebied, waar in 1870 reeds bet meerendeel der apanages was afgeschaft, zijn de overblijivende in
1912 reeds irovohrd. Tn Djokjakarta werd begin 191T door
de intrekking van persoonlijke diensten en leveringen onder
den naam van „bahoesoekoe-diensten". .Lpesoembang" en
.lesan'jon" en het betalen van eene compensatie in geld. de
laatste band tusschen apanogehouders en bevolking verbroken.
..Het tweede onderdeel der hervorming gold de organiseelïng der bevolking in dorp-sverhand. Een inlandsch gemeente,
wezen als in de gouvernementslanden bestond vroeger in de
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Vorstenlanden niet. Doordat de iulandsche bevolking1 van
oudsher geheel afhankelijk was van de Rijksgrooten en dezer
gunstelingen, ontbrak bij haar elke organisatie. De desa was
niets meer dan Jii 1 complex woonerven, waar de bekels (pachters) en hunne onderhoorigen (koelies) woonden; de kabekelans waren gronden, staande onder een door den Vorst of den
apanagehouder aangestelden bekel (pachter), die er voor had
te zorgen, dat zijn chef zooveel mogelijk voordeel van den
grond trok.
„Van eene dorpsinrichting was geen sprake, en daar zulk
eene organisatie voor een landbouwvolk eene onmisbare voorwaarde voor vooruitgang is, moest in de allereerste plaats
aangestuurd worden op de vorming daarvan.
„Vooropgesteld werd dat alle ,,bekels" zouden worden ontslagen en dat daarna de gronden, na terugname door den
Vorst, door dezen met het inlandsen bezitsrecht aan de gevormde gemeenten zouden worden afgestaan.
„De volgende beginselen zouden daarbij in acht worden genomen:
1°. een desa of kaloerahan moet zooveel mogelijk worden
begrensd door natuurlijke grenzen;
2°. het aantal bouwgrondbezitters zal als regel minstens
80 en hoogstens 150 bedragen, omdat te groote desa's voorloopig ongewenscht zijn, wijl voor de nieuwe desabesturen
minder overzichtelijk;
3°. de bouwgrondaandeelen moeten zijn gelegen in de
desa, waar de bezitters woonachtig zijn;
4°. de uitgestrektheid der voor den onderneniingsaauplant
beschikbare wisselgronden in een desa zal zijn te berekenen
naar den eisch dat op deze gronden elk jaar een even groote
aanplant zal worden tot stand gebracht;
5°. de ambtsvelden voor de desabestuurders, alsmede de
pensioensgronden voor de ontslagen „bekels" moeten binnen
de grenzen van de kaloerahan zijn gelegen;
G°. de pensioensgronden worden verstrekt in de desa, waar
de ontslagen „bekel" woonachtig is.
..Honderden desa's of kaloerahans werden met toepassing
van deze beginselen in de eerste plaats op de onverhuurde
landen tot stand gebracht. Eind 1919 en begin 1920 werd
bovendien in eenige districten in Klaten op verhuurde grouden die invoering volvoerd. Bovendien zijn eenige honderden desa's op de verhuurde gronden in ontwerp gereed,
waarvan de instelling zal plaats hbben, zoodra de betrokken
ondernemers zich op hun beurt bereid verklaard zullen
hebben tot overgang tot de nieuwe grondhuurbepalingen,
waarover hierna.
„Ook in het Mangkoenegorosche werd met de desavorming
zoo snel mogelijk voortgegaan, terwijl ook in Djokjakarta behalvo op de onverhuurde g r o n d e n op een aantal onder de
algemeene hervorming gebrachte ondernemingen tot desainrichting werd overgegaan.
„In deze richting wordt voortgewerkt.
,,In aansluiting aan de uitlichting der apanageiechten en
de vorming van een desaverband stond als derde zeer A-OOInaam punt op het hervormingsprogramma de toekenning van
selfbestuurswege van grondrechten aan de iulandsche bevolking, die daarvan tot dien tijd zoo goed als geheel verstoken
was; daarmee hing verder nauw samen de verdere ordening
der verschillende agrarische verhoudingen.
„Voordat hiertoe kon worden overgegaan was echter allereer.st noodig de betrokken gronden behoorlijk in kaart te
brengen. Noch van het ondernemingsgebied noch van de nietverhuurde gronden bestonden behoorlijke kaarten. Als voorbereidende maatregel werd daarom in 1914 onder deskundige
leiding <"en meetbureau ingesteld dat volgens een vast w e n plan in de vier zelfbesturen de opname en kaarteering zou
hebben te verrichten en dat tevens zou hebben te zorgen voor
het vervaardigen van de kaarten, welke de landbouwondernemers te zijner tijd zouden behoeven om hunne ondernemingen onder de nieuwe grondhuurwetgeving te brengen. Deze
werkzaamheden naderen thans hare voltooiing. De kosten
worden, voor zoover het Soenansgebied en de beide zelfbe-
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stuursgebieden in het gewest Djokjakarta betreft, bestreden
uit van gouvernementswege beschikbaar gestelde fondsen voor
de technische voorbereiding der hervormingen. I n de Mangkot'iH'garan. financieel krachtiger, komen zij ten laste van
het zelfbestuur.
„Bij de toekenning van grondrechten door de zelfbesturen
aan de bevolking werd als hoofdbeginsel aanvaard, dat de
gronden met het inlandsen bezitsrecht aan de iulandsche
gemeenten (kaloerahans) worden afgestaan en dan weer door
de gemeenten aan de daarvoor in aanmerking komende gemeentenaren in vaste aandeelen in erfelijk individueel gebruik worden gegeven.
„ I n verband met den af wij kenden vorm van het vroegere
grondbezit op de verschillende hoofdplaatsen in de Solosche
zelfbesturen werd bij de invoering der hei-vormingen op die
plaatsen het grondbezit der ingezetenen niet geregeld door
tuschenkomst van de iulandsche gemeenten, maar direct door
het Rijk zelf, dat zich de bevoegdheid voorbehield om over
vrijkomende of vrij zijnde gronden op de hoofdplaatsen naar
behoefte te beschikken. Voor de hoofdplaats Djokjakarta be' staat zulk eene regeling nog niet. Zij zal eerst in werking
kunnen worden gebracht, nadat daar een einde zal zijn gemaakt aan den ingewikkelden toestand dat vele woonerven
ter hoof plaats ambtshalve aan Kratonpersoneel toebehooren.
De rechten van die geapanageerden zullen eerst moeten worden afgekocht om den grond tot vrij zelfbestuursdomein te
maken.
,,De grondregelingen voor de inlandsche gemeenten zijn
vastgelegd in zelfbestuursverordeningen, waarin onder meer
voor die gemeenten de verplichting is opgenomen om telken
jare die gronden ter beschikking van het zelfbestuur te stellen, welke ingevolge zelfbcstuursbescbikking bij afwisseling
moeten worden afgestaan aan de landhuurders, die tot de hervormingen toegetreden zijn. Na den oogst van het ondernemingsgewa.s keeren de wisselgronden door tusschenkornst
van het zelfbestuur weder tot de gemeente terug.
„Als vierde punt vond thans ook de verhuur van gronden
aan de Europeesche landbouwnij verheid nieuwe regeling,
te belangrijker omdat deze buurlanden een zeer aanzienlijk
stuk der Vorstenlanden beslaan en de Overheid binnen dat
gebied niet vrij was in Hare regelingsbevoegdheid wijl Zij
'aarbij de Europeesche landhuurders met hunne in overeeukomsten wortelende rechten tegenover zich bevond.
„Volgens het oude land huurstelsel (landhuurreglement in
Ind. St, 1857 n°. HG, 1884 n°. 9, 1906 n°. 93) was de praktische beteekenis van de verhuring aan landbouwondernemingen, dat de landhuurder de pacht, welke de bevolking
hem opbiengeii moest, niet vorderde in den vorm van een
aandeel (de helft of een derde) in het geteelde product, doch
in plaats daarvan het gebruik verkreeg van een evenredig
gedeelte van den grond met en benevens denzelfden arbeid,
welken de deel bouwers aan dat stuk grond zouden hebben
moeten besteden, indien zij er hunne eigen gewassen op
verbouwden. De meerdere arbeid, welken de aanplant van
suikerriet e. d. vorderde boven den aanplant van inlandsche
gewassen, werd dan ten deele in vrijen arbeid, ten deele
in betaalden gedwongen arbeid (den z. g. bijslag) verricht.
„ W a a r de gekweekte gewassen, zooals suikerriet, tabak en
indigo, wisselboaw behoefden, werd van de l>evolkingsgronden (4/5 der dorpsgronden) telken jare afwisselend de
: helft (of 1/3) door den landhuurder in gebruik genomen
! (glebagan-stelsel), terwijl voor de z.g. bergcultures (koffie,
j cacao, rubber, enz.) tusschen landhuurder en l>evolking op
! denzelfden grondslag eene vaste verdeeling der gronden
plaats vond (bengkok-stelsel).
„Het behoeft wel geen nader betoog dat in deze punten
vooral het groote bezwaar lag tegen deze regeling; zij is door
ileze gedwongen arbeidsprestatie ten behoeve ven partJ
lieren met een l>ehcorlijk staatsbeheer onvereenigbaar.
„De nieuwe regeling, vervat in het grondhuurreglement voor
de rosidentiën Soerakarta en Djokjakarta (Staatsblad 1918
n°. '20) komt op het volgende neer. Aan den landbouwonderaemer. die blijkens eene bij het hoofd van gewestelijk bestuur
— vóór een door den Gouverneur-Generaal vastgesteld tijdstip — ingediende schriftelijke verklaring afstand doet van
alle voor hem uit de bestaande huurovereenkomsten voortyloeiende rechten, zal voor een tijdvak van ten hoogste 50
jaren het genot van de tegenwoordig jaarlijks tot voortzet-
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ting van, zijn l>edrijf benoodigdo gronden, worden verzekerd
bij eene schriftelijke beschikking van den zelfbestuurder (conversiebeschikking). Aan die beschikking zal de landbouwondernenier voorts het recht ontleenen oin, tegen betaling
van een nader te bepalen loon, gedurende de eerste 5 kalenderjaren na de conversie, voor cultuurwerkzaamheden de beschikking te verkrijgen over den arbeid van de inlandsche
Iwvolking in dezelfde mate als te voren ten behoeve van de
betrokken onderneming in verplichten dienst werd .verricht.
„Aan bestaande rechten wordt aldus niet te kort gedaan.
Het gekiend landhuurregkment (Ind. St. 1906 n°: 93), hetwelk die rechten beheerscht, blijft in stand voor die ondernemingen, welke niet tot de conversie der loopende landbouwovoreenkomsten toetreden tot aan het tijdstip', waarop die
huurovereenkomsten expireeren. Het landhuuneglement
wordt dus niet geleidelijk door het grondhuurreglement vervangen, doch blijft voor bepaalde ondernemingen tijdelijk
in zijn geheel van kracht. Wel ia aan de landhuurders de gelegenheid benomen(Ind. St. 1918 n°. 19) om tot nieuwen
inhuur van gronden of tot verlenging van huur op den bestaanden voet over te gaan voor langer dan tot een door het
hoofd van gewestelijk bestuur te bepalen tijdstip.
„ E e n even moeilijk als belangrijk punt in deze herziening
der landhuurregelen, dat al sinds eenige jaren onderwerp van
geschil uitmaakt tusschen de landhuurders en het Solosohe
bestuur, dient afzonderlijk besproken. Het geldt.de toepassing
van de zoogenaamde reductiebepaling van § 23 van de uitvoeringsvoorschriften van Bijbl. Ind. St. n°. 9029, luidende:
..Voor te voren onbevloeide gronden, welke door of op
kosten van den ondernemer van eene geregelde bevloeiing zijn
voorzien, zal de minimumprijs gedurende een tormijn van
twintig jaren na de totstandkoming der bevloeiing de helft
van den genomen minimumprijs zijn. Hetzelfde beginsel
geldt voor gronden, welke door of op kosten van den ondernemer naar het oordeel van het hoofd van gewestelijk bestuur, middels dijken of anderszins voor verzanding zijn
gevrijwaard."
,,Aan de afwikkeling van dit onderdeel is door de landhuurders steeds veel waarde gehecht. Aanvankelijk er on
aandringend, dat het vo'orschrift in de ordonnantie zelf zou
worden opgenomen, stelden zij, nadat aan dit verhingen niet
was tegemoet gekomen, als voorwaarde voor toetreding lot de
conversie, dot ten aanzien van de uitlegging der reductiebepaling voomf overeenstemming zou zijn verkregen. Ten
slotte werd er door hen in toegestemd, dat na voorafgaande
schriftelijke gedachtenwisseling tusschen alle partijen, van
Regeeringswege eene nadere toelichting zou worden verstrekt
omtrent de wijze, waarop de bepaling moet worden uitgelegd
en dat dan aan de hand van die interpretatie door een van
Regeeringswege aan te wijzen hoofdingenieur plaatselijk zal
worden nagegaan, welke gronden geacht moeten worden onder
het voorschrift te vallen.
„Verschil van inzicht bleek te bestaan voornamelijk ten aanzien van hetgeen moet worden verstaan onder ..te voren onbevlooide gronden", onder „gronden van eene geregelde bevloeiing ïoorsien" on onder ..de totstandkoming van de
bevloeiing of de vrijwaring voor verzanding", zoomede ten
aanzien der begrenzing zoowel van den groep van werken, die
tot grondhuurvermindering aanleiding zouden kunnen geven,
als van de uitgestrektheid der terreinen, die geacht kunnen
worden door een bepaald werk voor verzanding gevrijwaard
te zijn. Ten slotte werd van nndememerszijde volgehouden,
dat de J>epr.ling hun on reductie gedurende de volle 20 jaren
aanspraak gaf ook als daardoor meer zou worden gerestitueerd
dan voor het betrokken werk was uitgesreven.
.,Door den resident van Solo werd zijne zienswijze in al
deze punten neergelegd in het volgend schema.
A.

Reductie wegens bevloeiing.

1. Onder te voren onbevloeide gronden worden verstaan
die gronden, welke van huis uit onbevloeid zijn geweest
Oegallans en absoluut van regen afhankelijke snwal.s). dus
niet gronden, welke te voren reeds bevloeid waren, doch door
bijzondere omstandigheden tijdelijk onbevloeid geworden en
evenmin gronden, alleen in den we=tmoeso;i bevloeid pn door
bijzondere maatregelen ook in den oo=tmoeson bevloeibanr
gemankt.
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2. Onder gronden van eene geregelde bevloeiiiig voorzien
worden verstaan die gronden, welke middels irrigatiewerken
niet eeno voldoende hoeveelheid water voortdurend, bevloeid
kunnen worden, onafhankelijk van den plaatselijken regenval, en waarvan dus het bevloeiingsoppervlak in overeenstemniing is met de gemiddelde debieten in de waterloopen, waaruit het bevloeiingswater betrokken wordt, terwijl bovendien
door den aanleg van de noodige verdeelwerken de distributie
regelmatig kan geschieden in het bevloeiingsgebied.
•'S. Voor de toepassing van deze reductiebepaling dienen
alleen kostbare werken in aanmerking gebracht te worden,
waaronder te verstaan die werken welke als regel niet door
de bevolking met eigen middelen kunnen worden uitgevoerd.
B. Reductie wegens vrijwaring voor verzanding
middels dijken of anderszins door of op kosten
van den ondernemer aangelegd.
1. Voor de toepassing van deze bepaling dient te worden
uitgegaan van den tegenwoordigen toestand der rivierbedijking daar niet uitgemaakt kan worden welke streken verzand zouden zijn indien in het geheel geen dijken aangelegd
waren.
2. Alleen die gronden mogen ten deze in aanmerking worden gebracht, waaromtrent geen twijfel bestaat dat zij zonder
bescherming door die dijken verzand zouden zijn.
3. Ter bepaling van dezen invloedsfeer der dijken dienen
de vertikale gesteldheid van het aangrenzend terrein en de
aanwezige terreinhindernissen als grondslag genomen te
worden.
4. Voor het vaststellen van den termijn waarover de
reductie in zake bescherming tegen verzanding zal loopen
dient aangenomen te worden dat die bescherming een voldongen feit is g*eworden van het tijdstip af dat de bedijking
is aangebracht.
Latere versterking en verbetering van de dijken worden
beschouwd als te behooren tot het gewoon onderhoud der
dijken, derhalve tot het behoud van den bestaanden toestand.
C. De toe te kennen vermindering van huurprijs zal,
berekend over een tijdvak van twintig jaren, nooit meer
mogen bedragen dan de werkelijke kosten, aan die werken
besteed tot op het tijdstip van inwerkingtreding' der onderwerpelijke reductie-bepalingen A-oor het betrokken gebiedsdeel en wel in overeenstemming met de bedoeling dezer bepaling, welke beoogt het toekennen eener tegemoetkoming
in de kosten dier werken.
„Hoe ook in deze verschillende punten zal worden beslist,
steeds zal daarbij moeten worden uitgegaan van de overwegingen. welke aan de vaststelling van deze reductiebepaling
oorspronkelijk ten grondslag lagen. E n die overwegingen
komen daarop neer, dat in de gevallen, waarin op den Vorstenlandschen ondernemer bijzondere kosten drukten van
aanleg en onderhoud l ) van groote waterwerken, het redelijk
werd geacht bij de bepaling van den minimum-grondhuurprijs deze in rekening te brengen, echter alleen wat aanleg
betreft, en slechts voor zooveel deze geacht kan worden zich
door tijdsverloop nog niet te hebben geamortiseerd.
„Grondgedachte was hierbij, dat de ondernemer, die het
werk aanlegde, het recht had om van het opgevoerde water
ten volle partij te trekken voor de ontwikkeling van zijn
bedrijf in verband waarmede de pacht der gronden gedurende dien tijd geacht werd niet beteekenend te zullen veranderen, wijl het watergebruik niet aan den grondbezitter,
maar aan den ondernemer toekwam. Deze. toenmaals voor
de gouvernementslanden bij particulieren aanleg van bo>
langrijke waterwerken in beginsel aanvaarde gedachtengang
werd aldus mede gevolgd bij de bereddering der Vorstenlandsche conversieregeling, waarin de bevloeiings- en waterwerkenquaeetie eene zeer belangrijke plaats bekleedde.
..De amortisatie-termijn werd voor de Vorslenlanden, wnar
\) De quaestio van onderhoud is al spoedij hier blijven rusten om te worden
OVKfélmcht naar liet terrein der Vorstenlandsehe waterschapsrejjeling.
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de ondernemen ook bij den aanleg van waterwerken ruimschoots gebruik maakten van de hun wettelijk toekomende
onbetaalde verplichte diensten der opgezetenen, gesteld op
twintig jaren, welke termijn een aanvang neemt na de totttandkoming der bevloeiing, zoodat, indien de conversie
bijv. plaats vindt in het tiende jaar, de aanlegger-ondernemer ook slechts gedurende de tien overblijvende jaren
recht kan doen gelden op eene verlaging van den minimumgrondhuurprijs.
,,Op grond van een en ander mag wel worden aangenomen,
dat nimmer bedoeld is eene volledige vergoeding van die
aanlegkosten, maar alleen eene tegemoetkoming. Voorts dat
daarin niet mag worden gezien eene compensatie voor de
prijsgeving der werken, wijl geen prijsgeving daarvan plaats
vond. En eindelijk, dat die reductie alleen steunt op de billijkheidsoverweging, dat voortaan een geheel andere pachtsom
zou worden berekend en het dus niet aanging om alsdan bij
de vaststelling van het verplichte minimum^ geheel te verwaarloozen, dat die nieuwe pacht zich regelde naar de productiviteit van den grond, welke juist belangrijk was verhoogd door den aanleg van werken, waarvan de kapitaalsuitgaaf nog niet als geamortiseerd kon worden beschouwd.
, . ï e n slotte — en hierop komt het bijzonder aan — is deze
voorziening niet algemeen getroffen, maar alleen voor groote
of belangrijke, d. i. kostbare werken, en de vraag rijst, of
dit begrip kostbare werken, in het vorenstaande schema
omschreven door te spreken van werken, welke als regel
niet door de bevolking met eigen middelen kunnen worden
uitgevoerd, daarmee wel voldoende juist en volgens de bedoeling der bepaling is weergegeven en of niet veeleer daar
het oog gericht was op werken van zoodanigen omvang en
kostbaarheid, dat klaarblijkelijk eene zoo beteekenende tegemoetkoming als de halveering van den minimum <rrondhuurprijs gerechtvaardigd zou zijn. In verband met het amortisatiebegrip zou hier wellicht alleen gedacht moeten worden
aan belangrijke werken, waarvan de amortisatie door de
voorgestelde jaarlijksche reducties niet zou zijn afgeloopen
binnen een tijdvak van 20 jaren, gerekend van de totstandkoming der bevloeiing of beveiliging, — werken dus, die
evenveel of meer gekost hebben dan twintigmaal liet l>edrag
der te verleenen jaarlijksche reductie.
,,In dezen gedachtengang is er geen sprake van dat o verschrijding van het aanlegkapitaal zou kunnen plaats grijpen;
de definitie onder C. nopens den omvang der toe te kennen
reductie, zou dan kunnen vervallen, terwijl aan de aanduiding der kostbare werken een beperkend karakter zou behooren te worden gegeven in dien zin, dat daaronder alleen vallen de werken waarvoor de ondernemer zich zoodanige uitgaven heeft getroost dat het billijk moet worden geacht hem
ter zake bijzondere reductie te verleenen.
„In dit punt is intusschen nog geen beslissing genomen.
..Het nieuwe grondhuurreglement vond met de bijbehoorende uitvoeringsvoorschriften voor het eerst toepassing bij
de voorbereiding in 1918 van de conversie op T landhuurondernemingen. uitmakende het geheele district Prambanan
en een deel van het district Bajat van het Soenansrijk, en op
f) ondernemingen uitmakende het geheele district Prambanan
en een deel van het district Xgemplnk van het Sultanaat
Djokjakarta.
,,Hoewel het in de bedoeling heeft gelegen de hervormingen
op deze ondernemingen te doen ingaan op 1 April 1919, is
door verschillende omstandigheden de invoering dier hervormingen uitgesteld moeten worden tot 1 April 1920, op
welken datum de conversie tegelijkertijd verder werd ingevoerd op 6 landlnuironderneiningen in het gewest Soerakarta
en 8 landbouwondernemingen in het gewest Djokjakarta. Op
dat tijdstip werden de hervormingen dus ingevoerd in de
drie aaneengelegen, tot het Soenansrijk behoorende districten Prambanan, Bajat en Klaten der afdeeling Klaten, en de
drie eveneens aan elkaar grenzende districten Prambanan,
Xgemplak en Kota Gedé van het regentschap Kalasan van
het rijk Djokjakarta.
,,Op het einde van 1919 en in do eerste helft van 1920 werd
voorbereid de conversie van 11 landhuurondernemingen, uitmakende de districten Karangnongko en Ponggok in het gewest Soerakarta, en van 6 landbouwondernemingen en <%en
gioot grondencomplex, uitmakende het geheele district Kle-

B.

36

goeng en een deel van het district Mlati van het regentschap
Sleman, afdeeling Djokjakarta.
„De invoering der hervorming op deze 17 ondernemingen
zal, indien de ondernemers zich tijdig bereid verklaren tot
den nieuwen toestand toe te treden, plaats hebben op 1 April
1921.
,,In het Mangkoenegaransche gebied komen slechts weinige
landhuurondernemingen voor; deze zijn nog niet aan de
beurt voor invoering der hervorming op den voet van de
nieuwe grondhuurwetgeving.
,,De eenige in het regentschap Adikarto, van het Pakoe
Alamsch gebied voorkomende suikeronderneming Sewoe
Galoer komt eerst in 1923 aan de beurt.
,,Ook ten aanzien van verdere grondrechten is in de latere
jaren ordening gebracht.
,,Als uitvloeisel van het Koninklijk besluit in Ind. Staats^
blad 1915 n°. 474 is bij het besluit in Bijblad Ind. St. n°. 9005
voor de Vorstenlandsche zelfbesturen eene nieuwe regeling
getroffen voor de uitgifte van grond in eigendom en met liet
recht van opstal.
,, Af gescheiden van die regeling is in de beide zelfbestuursgebieden in Soerakarta in 1918 en 1919 bij zelfbestuursverordening voor niet-inlanders de mogelijkheid geschapen om
gionden met een persoonlijk tijdelijk gebruiksrecht te occupeeren.
,,Voor de zelfbestuursgebieden in Djokjakarta bestaan verordeningen van gelijke strekking.
,,In aansluiting aan deze zuiver agrarische hervormingen
dienen nog beschouwd te worden de daarmee samenhangende
i hervormingen in het belastingstelsel, speciaal ten aanzien
van de grondbelasting.
,,De landrenteregeling, waarvan reeds in de Mededeelingen
j van 1917 melding werd gemaakt, is thans bij zelfbestuursj verordening ingevoerd in de gebieden waar de gemeentevor! nïing voltooid is. Gelijk toen reeds werd medegedeeld komt
i deze regeling vrijwel overeen met de in de ffouvernementslanden vigeereude landrentevoorschriften, behalve dat in de
; zelfbestuursgebieden de ambtsvelden en de z.g. pensioen; gronden vrijgesteld zijn van de betaling van landrente.
,,De inning van de landrente en andere belastingen is opgej dragen aan speciaal aangestelde ambtenaren, belastinggaarders, die ieder een ressort hebben van G tot 20 desa's, in elk
waarvan zij tweemalen, soms eenmaal per maand zitting
houden. De eenige bemoeienis van het desahoofd met de be; lastinginnino- bestaat in de zorg, dat de belastingschuldigen
' geregeld op de bedoelde zittingsdagen aanwezig zijn, en
j verder in de aanhouding van contraboeken. Geldelijke verantwoordelijkheid hebben zij ten deze niet. Kwesties in zake
; belastingbetaling doen zich practisch niet voor, tgrwijl er
zoo goed als geen achterstand is.
,,Op de hoofdplaatsen in beide zelfbestuursgebieden in het
! gewest Soerakarta is de landrenteregeling niet van toepassing. Voor die plaatsen is, ter vervanging van de vroeger geheven betalingen, die in karakter eenigszins overeenkwamen
met eene ervenbelasting, een soort inlandsche verpondingsbelasting ingevoerd.
,,Op de hoofdplaats Djokjakarta wordt van iederen grondbenttor hoofdgeld geheven in compensatie van de vroegere
overheidsdiensten.
,,Door de Regeering is beslist, dat het landrentepercentage
niet hooger zal zijn dan dat in de omliggende gouvernementslanden ( ± 13 %) en dat de vermindering welke de inkomsten
tlvv zelfbesturen dientengevolge zullen ondergaan voor reke1
uing van den Lande zullen komen.
„De nieuwe bedrij f sbelasting is thans in de vier zelfbestu: ren ingevoerd, voor Djokjakarta en de Pakoe Alaman onder, scheidenlijk met ingang van 1 Januari 1916 en 1 Januari
; 1918 en voor de beide zelfbestuursgebieden in het gewest
Soerakarta op 1 Januari 1920. Voor Solo is deze belastingj regeling echter in verband met de invoering der gemeentej vorming voorloopijr alleen op de hoofdplaatsen toepasselijk
j met de bedoeling om haar zoo spoedig mogelijk ook uit te
breiden over hervormd gebied buiten de hoofdplaatsen. Voorts
;1 is voorloopig voor Solo in verband met de buitengewone tijdsomstandigheden het mimimum belastbaar inkomen op f 30
i of meer per maand gesteld.
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„Al deze hervormingen en speciaal die van de toestanden
op de buurlanden hebben te zamen met de overige door het
bestuur nieer incidenteel genomen maatregelen, in de Vorstenlanden in den vóórdien inderdaad slechten toestand der bevolking reeds merkbare verbetering gebracht.
„Niet alleen toch wordt, zooals hierboven reeds bleek, aan
die hervorming - met kracht voortgewerkt doch bovendien
wordt er op toegezien dat de nog niet tot den nieuwen toestand toegetreden landhuurder green verkeerd gebruik maakt
van zijne, op pachtbrief en adatrecht steunende rechten op
den arbeid zijner opgezetenen; er wordt meer en meer naar
gestreefd de scherpte in de verhouding tusschen ondernemer
en cultuurdienstplichtige zooveel mogelijk te verzachten en
weg te nemen.
„Zoo is op een groot aantal van de no^r niet geconverteerde
ondernemingen, op aandrang van het hoofd van gewestelijk
bestuur, vrijwillig overgegaan tot opheffing van de verplichting der opgezetenen om onbetaalde wachtdiensten ten behoeve van den landhuurder te verrichten (maximum 1 dienst
in de 10 dagen, duur 12 uur van 's avonds 6 tot 's morgens
6), terwijl midden 1920 krachtens machtiging van de Regeering door den resident op de overige ondernemingen tot afschaffing van die diensten werd overgegaan.
„Verder valt te wijzen op eene vermindering, bij zelfbestuursverordening, van de Jesadiensten in het nog niet gereorganiseerd gebied, doordat het maximum teruggebracht is
op 1 dag in de 10 dagen. Naar schatting werd hierdoor de
desadienstplicht niet 2/5 verminderd.
„Dan werden in het hervormd gebied van het Rijk Soerakarta de heerendiensten, welke in de Mangkoenegaran al
eenige jaren tegen aequivalent van een hoofdgeld waren afgeschaft, teruggebracht van 52 halve dagen op 26 halve dagen.
„Is dus de dienstplicht der bevolking zoo in hervormd als
niet-liei vornid gebied door de werkzaamheid van het bestuur
aanmerkelijk verlicht, ook in de loonen is eene belangrijke
verbetering gekomen.
„ I n 1919 was bij de vaststelling der loonstaten voor de hervormde ondernemingen reeds het voorbehoud gemaakt, dat,
ingeval in den loop van de 5 jaar waarin gedwongen arbeid
kan worden gevorderd, voor eenige onderneming' de loonen
volgens den door den resident vastgestelden loonstaat lager
zouden blijken dan die welke voor dezelfde werkzaamheden
bij vrijwillige overeenkomst worden betaald, deze laatste op
die onderneming ook voor verplichten arbeid zouden gelden.
Van den aanvang af is dus getracht aan dezen loondienst de
noodige soepelheid te geven, teneinde daardoor ook bij de snel
wisselende tijdsomstandigheden steeds een behoorlijk loon te
verzekeren.
„ I n 1920 is als grondslag ook voor de ondernemingen die
het jaar te voren tot de hervorming toetraden een dagloon
van f 0,40 genomen, doch daarnaast is de nieuwe voorwaarde
gesteld dat ingeval de in den loonstaat vastgestelde betalingen
minder dan gemiddeld 40 cent voor een achturigen werkdag
blijken te bedragen, deze loonstaat niet langer zal gelden,
doch door den resident nadere looncijfers zullen worden vastgésteld waarbij een gemiddeld dagloon als bovenbedoeld verdiend kan worden. Mede ia daarin bepaald dat — indien in
den loop van het vijfjarig tijdvak de levensstandaard mocht
stijgen — genoemd dagloon naar evenredigheid verhoogd zal
worgen.
„Bij een in 1920 van bestuurswege gehouden onderzoek naar
de arbeids- en loonsverhoudingen voor het eigenlijke fahriekspersoneel ook op het stuk van vrije dagen, ziekte, pensioenen,
ongevallen, ontslag, woningen, enz., is gebleken dat deze
thans in het algemeen door de werknemers minstens bevredigend worden geacht.
„De toeslag voor meer arbeid welke op de nog niet hervormde ondernemingen aan de opgezetenen toekomt, is voor
de suikerondernemingen gebracht (van f 26 tot f 50 per bouw)
op een minimum van f 55 benevens f 5 voor het terugbrengen
van den grond in den staat waarin deze verkeerde op het
oogenblik van ingebruikneming.
„Voor het aanhouden van den grond gedurende langer dan
12 maanden werd tot nu toe hoogstens f 45 per bouw betaald
met dien verstande, dat in den regel gedurende de eerste 3
maanden een evenredig deel van dat bedrag werd vergoed.
Thans is dit voor de nog niet hervormde suikerondernemingen

algemeen gebracht op f 72 voor ooatmoesonpadigronden. Op
de nog niet geconverteerde tabaksondernemingen komt dit
langer aanhouden van den grond niet voor.
„Voor tabak zijn op de geconverteerde ondernemingen
onder drang van het bestuur arbeidsovereenkomsten gesloten,
welke de bevolking zonder oogstloon eene betaling verzekerden van ongeveer f 140 a f 150 per bouw (met oogstloon ±
f 200), welk bedrag ten volle in overeenstemming te achten
is met den tegenwoordigen loon- en levensstandaard.
„Voor nog niet geconverteerde tabaksondernemingen is de
toeslag voor meer arbeid, naar gelang het lichten, middel•waren of zwaren grond betreft, gebracht op f 20, f 25 of
f oO per bouw, exclusief het graven van groote goten; vroeger
werd hiervoor veelal niet meer dan f 12 te goed gedaan.
„Bovendien zijn deze tabaksonderneniers overgehaald tot
het geven van een garantie voor het oostmoesonproduct van
den grondbezitter, voor liet geval de oogst buiten dien> schuld
mocht mislukken.
„Deze garantie, te voren zeer ongelijk of in 't geheel niet
gevogeld, is thans eenvormig gesteld per bouw op een minimum van f 50 voor een padi-oogst en f 25 voor een polo\vidjooogst.
„Uit het vorenstaande blijkt wel voldoende dat het bestuur
telkens wanneer het daartoe gelegenheid ziet of den tijd
gekomen acht, ingrijpt om den toestand der bevolking te
verbeteren en dat met deze werkwijze reeds belangrijke uitkomsten zijn behaald.
„Desondanks rijst toch bij den objectieven beschouwer der
feiten telkens de vraag of bij den ontzaglijken achterstand
die op dit gebied in te halen valt, te zamen met de groote
versnelling welke in de ontwikkeling der omliggende landen
gekomen is, niet boven het vele dat thans reeds in de Vorstenlanden geschiedt, nog bijzondere maatregelen moeten worden
genomen wil men althans binnen afzienbaren tijd een werkelijk bevredigenden toestand krijgen.
„Voor bespoediging van den gang der hervorming zelf wordt
door de Eegeering binnen de grenzen van de beschikbare
personeele en geldelijke middelen het mogelijke gedaan, doch
het is anderzijds niet te ontkennen, dat de aan de reorganisaiie verbonden overgangsmaatregelen elementen inhouden,
die in den tijd, waarin zij ontworpen en overeengekomen
werden, in hun karakter van overgangsbepalingen op zichzelf
geen overwegend bezwaar opleverden, doch die thans als
volkomen verouderd zijn te beschouwen.
„Bedoeld zijn hier in het bijzonder de cultuurdiensten, die
gedurende een vijftal jaren na de conversie nog ten diensteder geconverteerde cultuurondcinemingen moeten worden gepresteerd, zoomede de termijn van 50 jaar gedurende welken
aan de culluurondernemingen na de conversie de beschikking
over den noodigen grond wordt gegarandeerd.
„Aanvankelijk kwam hier nog bij dat de hum schat, die
gedurende deze 50 jaren voor den gegarandeerd en grond
werd betaald, ten bate van de rijksschatkist kwam, terwijl
de bevolking zelve, die zich toch voor dien termijn haar
natuurlijk gebruiksrecht op die gronden onthouden zag. daarvan niets ontving. Wel is waar was zij daartegenover van
landrente vrijgesteld, hetgeen oorspronkelijk bij het hooge
percentage dier belasting een voordeel was. dat tegen de
onthouding der pachtsommen opwoog, doch na de verlaging
dier belasting in verband met de reorganisatie is hier een
aannieikeiijk verschil ontstaan, dat bij vergelijking met vrijverhuurden grond scherp naar voren komt.
„Tot bet wegnemen van deze onbillijkheid is reeds besloten.
De jaarlijksche pachtvergoeding zal aan de bevolking worden
uitgekeerd, die daartegenover in de landrente zal worden
aangeslagen. Het Land getroost zich daarvoor eene zeer aanzienlijke uitgave, wijl het bedrag, dat de zelfbesturen derven
door het belangrijk verschil der vroeger »enoten pacbtschat
en de thans te ontvangen landrente uit de algemeene middelen wordt bijgepast. Voor 1921 is voor dit doel gerekend
op een bedrag van ongeveer acht ton. Met veel opofferingvan Landswege is dus deze onbillijkheid in het reorganisatieschema recht gezet.
„De beide andere hierboven genoemde bezwaren zijn daarmee echter nos niet ondervangen en kunnen door het Land
ook niet eenzijdig worden verholpen.
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,,Zulks is te meer te betreuren wijl, hoe ook beschouwd, deze
beide punten een zeer zwakke en aanvechtbare plek zijn in
de onder ons npperbeheer in de Vorstenlanden vigeerende
&taatftinstellingen. En nu moge men volhouden dat (leze toestanden historisch gegroeid en als zoodanig verklaarbaar en
te rechtvaardigen en tevens dat ze op zich zelf beschouwd,

vergeleken bij eenige jaren terug, al een heek verbetering
zijn, zulks neemt niet weg dat het denkbeeld, hetwelk er aan
ten grondslag ligt, naast hetgeen tegenwoordig in de gouvernententslnuden en vrijwel overal elders ter wereld als behoorlijk beschouwd wordt, schril afsteekt.
„Intusschen staat de Overheid in Hare hervormingsplannen
tegenover rechten, die den landhuurders na jarenlange — te
langdurige— onderhandelingen worden gewaarborgd. Zonder
medewei'king van die zijde kan wijziging" van den toestand
niet worden verkregen en voor het oogenblik ziet het er niet
naar uit of die medewerking in de naaste toekomst ook maar
eenigszins mag worden gehoopt.
,,Nu valt wel eenigszins te erkennen, dat de urgentie tot
nadere wijziging van den toestand wellicht meer in den
theoretischen kern dan in den practischen vorm der zaak
ligt, omdat voor het oogenblik in de praktijk von de beide
aangevochten wetsregelen weinig of geen nadeel door de bevolking wordt ondervonden. Want over het gegarandeerd
vijftigjarige beschikkingsrecht zijn tot nu toe nog geen werkelijke klachten vernomen, terwijl zelfs niet te ontkennen is,
dat tegenover de vele nu eenmaal niet steeds te verhelpen
misstanden, welke aan de vrije grondhuurovereenkomsten in
de gouvernementslnnden verbonden zijn, het tijdelijk gedwongen A7orstenlandsche stelsel van een gegarandeerd plantareaal met een door de Overheid gefixeerden huurprijs, voor
de onontwikkelde inlandsche bevolking directe waarborgen
inhoudt.
„Ook de vijfjarige gedwongen cultuurdiensten zijn tot nu
toe slechts terloops ter sprake gekomen: de daarop gestelde
strafsanctie heeft zoo goed als geen toepassing gevonden en
zou in geval van eene uitgebreide staking' onder de cultuurarbeidera van een of ander cultuurgebied feitelijk practisch
ook zeer moeilijk toe te passen zijn, omdat men geen geheel e
streken kan straffen. De ondernemer zal dus toch in <xcen
geval de eischen van eene behoorlijke betaling ook van zijne
verplichte arbeiders kunnen ontgaan, zonder het govaar te
loopen van schade in eigen bedrijf, al werkt natuurlijk het
straf voorschrift tot op zekere hoogte preventief.
,,Doch dan rijst anderzijds toch juist om dezelfde redenen
de vraag of de beide voorrechten waarom het hier gaat. voor
de landhuurders van zooveel werkelijk belang zijn, dat zii
deze abnormale elementen in den grondslag van hun bedrijf
onmogelijk kunnen ontberen, vooral wijl dit krampachtig
vasthouden aan alles, waarop men naar den letter der wet
aanspraak heeft, in dit geval toch slechts uitstel van executie
beduidt.
„Daarbij dient niet over het hoofd gezien, dat het zeer de
vraag is of op een ander in de toekomst nelegen tijdstip van
overgang naar normale toestanden de omstandigheden voor
de landbouwindustrie niet ongunstiger zouden kunnen ziin
dan thans het geval is. I n de eerste plaats voor de landhuurders zelf is na het tijdstip van overgang" eene gunstige
stemming onder de bevolking- een levensbelang en die kan
kwalijk bevorderd worden wanneer de Vorstenlandsche Javaan
eerst jarenlang ondervonden heeft dat de Landhuurders te
zijnen behoeve geen stukje wenschen prijs te geven van hunne
wel is waar wettelijk vastgelegde, doch niettemin naai' algemoenc erkenning geheel verouderde rechten. Naar algemeene
erkenning, want niet alleen van Begeerings- of bestuurszijde
wordt deze zienswijze gehuldigd, doch van geheel andere
zijde werd in het Soerahajasehe Handelsblad in September
van het vorig jaar ongeveer hetzelfde betoogd.
,,Wie in het tegenwoordig tijdsgewricht van snelle ontwikkeling in de afwikkeling van verhoudingen als waarom het
hier graat, zich slecht? beijvert om binnen de grenzen eener
verouderde wet alles op te eischen wat hem toekomt, speelt

gevaarlijk spel.

..Voedselvoorziening. De bemoeienissen van de Regeering
met de voedselvoorzienin»' weiden onverzwakt vonvttrezet.
,.Tn den aanvang van 1920 (Tnd.St. n°. 24) werd als controle-
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maatregel tijdelijk de uitvoer verboden van maïs uit Java en
Madoera naar de overige deelen van Nederlandsch-Indië. Van
den toenemenden maïsopkoop in de produceerende streken
van Java, speciaal ten behoeve van de buitengewesten, werd
namelijk prijsopdrijving' gevreesd die ten nadeele zou strekken van de consumenten in de productiegebieden. De zeer
hooge rijstprijzen maakten het bovendien noodzakelijk de
maïs zoo goedkoop mogelijk te houden, terwijl verder alleen
door het uitschakelen van den particulieren opkoop eene
juiste verdeeling der voorraden kon worden verkregen. Teneinde voorts verschillende gewesten welke een tekort aan
voedingsmiddelen hadden zooveel mogelijk van djagoeng te
voorzien, werd besloten het surplus van den maïsoogst in
den Oosthoek van gouvernementswege op te koopen. Naast
strenge handhaving van het reeds bestaande speciale uitvoerverbod uit de gewesten Pasoeroean en Besoeki, werd in die
residenties de opkoop van Landswege gemonopoliseerd, waarbij voor het Gouvernement optrad de firma Mirandolle &
Voute, aan wie met uitsluiting van anderen uitvoerlicenties
werden verstrekt.
„Ook Madoera, dat van ouds zijn maïs zelf uit deze streken
betrok, werd in het belang van eene behoorlijke controle in
dien tijd van Landswejge uit den opgekochten voorrraad
voorzien.
„Begin 1921 was de toestand geheel veranderd. De rijstprijzen kwamen, gelijk bekend, op aanzienlijk lager niveau
en de consumptie van maïs verminderde daardoor overal aanzienlijk. Aangezien daarbij een zeer overvloedige maïsoogst
afkwam zijn ook de maïsprijzen aanzienlijk gedaald. De
kooplust is desondanks uiterst gering.
„ W a a r onder deze omstandigheden het handhaven van het
uitvoerverbod geen nut kon hebben, werd dit bij Staatsblad
19/21 n°. 43 ingetrokken, te gelijk met het in 1918 uitgevaardigd algemeen uitvoerverbod van maïs uit NederlandschIndië (Ind. St. n°. 42).
„Naast de maatregelen ten aanzien van de maïs werd in
den aanvang van 1920, meer omdat het niet verantwoord werd
geacht tegenover de dreigende voedselschaarschte ook maar
één middel onl>eproefd te laten dan omdat daarvan belangrijk
nut werd verwacht, een verbod uitgevaardigd om behalve
indien daartoe door den Gouverneur-Generaal bij algemeene
of door den directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel
bij bijzondere vergunning toestemming wordt verleend, rijst
of mais in welken vorm ook. als veevoeder aan te wenden.
Daarmee ging, teneinde nu niet door dezen maatregel in
eene veevoedselschaarschte te vervallen, samen een verbod
tot uitvoer van zemelen (dedek), waarvan toen juist eene
toenemende hoeveelheid uaar het buitenland werd verscheept.
„Van een tegelijkertijd overwogen verbod om rijst in arakstokerijen aan te wenden werd afgezien omdat op Java slechts
als gistingsmiddel een te verwaarloozen hoeveelheid rijst in
de arakfabrikatie wordt gebruikt, terwijl in de enkele gewesten der Buitenbezittingen waar de arak uit rijst gestookt
werd, de aldus verbruikte hoeveelheid ook zoo betrekkelijk
gering was, dat door het verbod, zonder evenredige winst
aan voedingsmiddelen, een einde zou zijn gemaakt aan een
bedrijf, dat aan vele menschen een bestaan verschaft.
,,Het verbod om maïs en rijst als veevoer te gebruiken heeft
in de praktijk veel last veroorzaakt en vermoedelijk betrekkeiijk weinig gewin in den voedselvoorraad opgeleveid.
.,Nadat al spoedig na de inwerkingtreding bij wege van
algemeene vergunning eene algeheele uitzondering was gemaakt voor de legerpaarden en eene gedeeltelijke, namelijk
alleen ten aaniien van maïs, ten behoeve van de voeding van
melkvee, werd zoodra de algemeene voedselvoorraad weer
geheel voldoende was om in alle behoeften te voorzien, liet
geliefde verbod met het daarmee samenhangend uitvoerverbod van zemelen ingetrokken CInd. St. 1920. n°. 742^.
..Werd in 1919, gelijk in de laatstverschenen Mededeelingen
reeds is uiteengezet, om ook in de eerste maanden na den
oogst de bevolking de uiterste suinigheid in het rijst verbruik
te doen betrachten en tevens overschotten ten goede te doen
komen aan gewesten met een tekort, door middel van onderhu ndsclieii opkoop door het Gouvernement eene zoo groot
mogelijke hoeveelheid padi tijdelijk aan de consumptie onttrokken. liet bleek al spoedig dat ook voor 1920 dergelijke
maatregelen noodicr zouden zijn.
..De ervaring had echter geleerd dat het voor de bestuur*.
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ambtenaren van veel belang" was indien het opeisehen van
een gedeelte van den padi-oogst op eene wettelijke bepaling
berustte, terwijl tevens ten vorigen jare de wensehelijkheid
gebleken was van eene zooveel mogelijk eenvormige regeling
van den opkoop, zoowel wat betreft de normaal op te eischen
hoeveelheid, als wat aangaat de te betalen prijzen, het laatste
tevens tot het wegnemen van de voornaamste aanleiding tot
smokkelhandel tussehen de verschillende gewesten.
„ I n verband hiermede werd in Staatsblad 1920 n°. 82 eene
ordonnantie tot regeling1 van den padi-opkoop afgekondigd.
„Een ieder, die op Java en Hadoera buiten de gewesten
Djokja en Solo en de particuliere landen, rijst verbouwt of
doet verbouwen, werd daarbij verplicht op vordering van
bepaalde ambtenaren een gedeelte van het verkregen product
aan de Regeering te leveren.
„Onder normale omstandigheden bedraagt dit gedeelte eentiende, doch de betrokken ambtenaren zijn bevoegd om in
bijzondere omstandigheden met een kleiner gedeelte genoegen
te nemen dan wel vrijstelling te verleenen. De bedoeling is
dat van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt zoowel in
bijzondere omstandigheden van meer algemeenen eurd gelijk
ongstmislukkingen, als in die van bij zonderen aard, zooals zeer
klein grondbezit of groote gezinnen.
„Daartegenover behoeft in gewesten met een rijstoverschot
met de verplichte levering' van een-tiende van den oogst niet
te worden volstaan. Indien daar de bevolking genegen blijkt
een grooter gedeelte te leveren tegen denzelfden prijs, die
vcoi den gedwongen At) koop is vastgesteld, dient daarvan
zoo ruim mogelijk gebruik te worden gemaakt.
,,De prijs werd voor het geval van behoorlijke levering van
eerste soort padi in de ordonnantie vastg'esteld op f 6,50 per
pikol droog, terwijl de verdere prijsbepaling voor niet geheel
droge of mindere kwaliteit padi aan de hoofden van gewestelijk bestuur werd overgelaten.
,,De prijs werd opzettelijk ruim gesteld, ten einde ook den
landbouwer voordeel te doen trekken van de hoogere rijstprijzen op de wereldmarkt. Voor het eene gewest zal natuurlijk het voordeel veel grooter zijn geweest dan voor het andere,
maar daaraan was niet te ontkomen: evenmin trouwens aan
de mogelijkheid dat wellicht belangrijke voordeelen zouden
worden genoten door personen, die daarop geen aanspraak
kunnen maken.
,,De vastgestelde prijs van f 6,50 voor eerste soort, droog,
gold voor levering aan de opslagplaatsen, waarvan het aantal
in het belang van de bevolking zoo groot mogelijk werd genomen. Voor mindere kwaliteiten, voor niet geheel droge
padi, enz. wordt de betaling naar evenredigheid lager gesteld.
Ken en ander geschiedde steeds in overleg met en onder
voorlichting van het departement van Landbouw, Nijverheid
en Handel.
,,In aansluiting aan dezeopkoopmaatregelen bleek het noodzakelijk de prijzen, welke voor de g-erequireerde padi werden
betaald, eveneens te doen gelden als maximumprijzen voor
de padi in het vrije verkeer, terwijl ter voorkoming van rechtmatige opmerkinaen van de zijde van hen. die hun padi
gedwongen leverden, de orijzen van ga bah en beras on een
bedrag in evenredigheid tot den nadipriis en dus mede
uniform voor alle gewesten gefixeerd moesten worden. Voor
gahah viel dan te rekenen on 4/3 x den padiprijs, voor heias
op 2 x den padiprijs + f 1,26, welk laatste bedrag pelloon + handelswinst vertegenwoordigt.
..De vaststelling van maximumprijzen op zich zelf is herbaaldelijk aangevochten, vooral op grond van de ervaring,
dat nis regel onmiddellijk daarna 1W product var. rir vrije
markt verdwijnt en clandestien tegen veel hoogere prijzen
wordt verhandeld. Tuist in het openhouden van de vrije
markt werd door hen die deze zienswijze huldigden het
middel gezien om prii^opoVijving te voorkomen.
„Als vaststaande kon wel worden aangenomen, dat met den
maximumprijs niet ten volle bereikt werd wat de Regeering
daarmee beoogde. He publiek stoorde zich er weinig aan en
van maatregelen om aan dien prij«. de hand te houden is
mee«tnl weinig te verwachten, mede doordat door minderwaardig" importrijst meer betaald moet worden dan voor de
goede inbeemsche kwaliteiten. Onder die omstandigheden zou
de nriiszottin"' wellicht den indruk kunnen maken van een
maatregel tot rechtvaardiging van den prijs van f G.50. dien
Hmdelingen der Staten-Generr.al.
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de Hegeering voor de opgevorderde padi betaalde. Dit nu
lag geenszins in de bedoeling, wijl de Regeering uitsluitend
vorderde om zuinigheid te doen betrachten en daarbij een
redelijken prijs betaalde, wel is waar willekeurig door H a a r
zelf vastgesteld, doch zulks ten bate van de bevolking, wie
zulks ten goede kwam.
„Een bezwaar tegen opheffing van den maximumprijs is
in ieder geval, dat daarna niet langer groote rijstvoorraden,
zooals die op de particuliere landen in Batavia, tegen dien
prijs in beslag kunnen worden genomen, wanneer de eigenaren
weigeren ze op de markt te brengen.
„Bovendien viel tegen die opheffing nog aan te voeren, dat
de kleine maii, die nu eenmaal als regel het deel van zijn
padi. dat hij eigenlijk zelf noodig heeft, verkoopen moet om
schulden te betalen en het dan later weer als beras moet
terug koopen, bij vrijlating van den berasprijs zeer vcrmoedelijk het kind van de rekening' zou worden. De opkooper
toch zou er bij de bestaande verhoudingen ongetwijfeld in
slagen de padi voor niet meer dan den vorderingsprijs van
f6,50 in handen te krijgen, terwijl hij daarentegen zijn beras
niet dan teg-en aanmerkelijk verhoogden prijs aan de markt
zou brengen, zoodat de winst uitsluitend ten bate van de
handelaren en niet van de producenten zou komen.
„Waar in ieder geval door de maximumprijzen, hoe gebrekkig die ook mogen werken en welke nadeelen er aan verbonden mogen zijn. een al te groote speculatieve prijsopdrijving kon worden tegengegaan, vooral indien telkens
tijdig uit den opgekoehten of door beslag verkregen regeeringsvoorraad rijst op de markt kon worden gebracht, werd
het stelsel als zoodanig gehandhaafd.
.,Van het denkbeeld om na afloop van den grooten padi»
opkoop de grenzen der gewesten open te stellen voor den
uitvoer van padi en rijst is afgezien, omdat bij ontsluiting'
Aan die grenzen na afloop van de inlevering der padi van
den i>rooten oogst, niet meer de hand kan worden gelegd op
een deel der padi van verschillende naoogsten, terwijl voor
gewesten, die geen uitgesproken grooten oogst hebben, de
inlevering geheel op losse schroeven zou komen te staan.
Verder zou de padi. welke na de inlevering in ht'ti vrije
verkeer blijft, vermoedelijk tegen veel hoogere prijzen naar
elders worden vervoerd, in welke prijsopdrijving allicht ook
andere producten zouden deelen. ten nadeele van den conMiment. Zelfs zou. met het oog op de te behalen voordeelen,
uitvoer uit gewesten zonder surplus, niet uitgesloten zijn

geweest. Natuurlijk bleef bij sluiting het nadeel van smokkel-

handel bestaan, maar bij behoorlijk toezicht op spoorwegen
en groote land- en waterwegen kan deze binnen betrekkelijk
enge grenzen beperkt blijven.
„Het resultaat van den padi-opkoop was over 1920 niet
bepaald onbevredigend, al is dan het aanvankelijk ruw gernamd bedrag' van een-tiende van den normalen oog<t van
100 millioen pikol in geenen deele bereikt. I n totaal werd
ongeveer 6 millioen pikol opgekocht.
..De prijs waartegen deze regeeringspadi weer gedistribueerd
zou worden werd. evenals ten vorigen jare, becijferd door
bijberekpning bij de opkoopsom van de kosten van vervoer,
opslag, beheer, enz., en tevens rekening gehouden met een,
bij afwezigheid van va^te gegevens, op 10°ó te stellen percentage voor indroging.
„Als toeslag ten behoeve van de prijsverlaging der buitenlandsche 'rijst werd bovendien de prijs met f 0,50 per pikol
verhoogd.
..Voor padi kwam de prijs daardoor alles te zamen op ongeveer f 7,50 a f 8.
,.De verkoopprijs der Java-rijst uit de surplusgewesten daarentegen werd vrij hoog. Bij een opkoopprijs van f fi.50 per
pikol, een spillage van 10<Y„ een maalloon van f 1,25 per
pikol en verdere bijl>erckening van kosten der zakken. administratie en opslagkosten, f 0.50 toeslag per pikol padi, vervoerspillage en vracht kwam die rijst in de goedangs der
centrale distributie op ongeveer f 19 a f 20 per pikol.
..Zoodra dan ook de buitenlandsche rijst in prijs daalde werd
de voor prijsnivelleering bestemde toeslag van f 0,50 per
pikol gouvernementspadi ingetrokken.
..^Met inachtneming' van deze principes werden op l a v a en
Madoera 1 904 153 pikols rijst gedistribueerd. Van deze hoeveelheid is ongeveer 600 000 pikols inbeemsche rijst afkom5.
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stip uit de z.g. surplusgewesten, zoodat aan buitenlandsche
rijst op Java nog geen cSO 000 ton geleverd werd, eene hoeveelheid, welke in vergelijking met den invoer van vóór den
oorlog, zeer gering te achten valt.
,,In de Buitengewesten werd verstrekt 2 911 618 pikols of
ongeveer 170 000 .ton, eene hoeveelheid eveneens belangrijk
kleiner dan vóór den oorlog als normaal was aan te nemen.
,,De volledige cijfers over de laatste 3 jaren volgen hieronder:
1918.

1919. #

1920.

droegen over elk der maanden van 1920: Januari 1746,
Februari 1556, Maart 936, April 798, Mei 536, J u n i 419,
Juli 410, Augustus 560. September 620, October 628, November 583, December 358.
,,Het was weer voornamelijk de residentie Eedoe, die het
zwaarst getroffen werd. Voor de afdeeling Temanggoeng
namen de cijfers vanaf het begin van het jaar gestadig af.
Daarentegen hadden de af deelingen Magelang en vooral
Wonosobo een aanval te doorstaan, waarvan het hoogtepunt
in de maanden September tot November ligt.
„De cijfers voor deze ïïfdeelingen waren:
Maanden.

Rijst.
1138608
212 933

1 635 503
1 954 571

1 904 153
2 911618

76 064
109413

781 844
186594

64 404
110

654 262
18 638

101 924
59077

1203012
213 043

2 365829
2 082 622

2 787 921
3157 289

1416 055

4 448 451

5 945210

Maïs.

Anders.

Totaal Java en Madoera . .
,
Buitengewesten . .
Totaal voedingsmiddelen

,,De constante daling die in de laatste twee maanden van
1920 intrad op de buitenlandsche rijstmarkt en het groote
surplus dat daar bleek te zijn, opende de mogelijkheid tot
beëindiging van de regeeringsdistributie.
„Bij plotselinge vrijlating van den invoer uit het buitenland zou echter eene onmiddellijke prijsdaling op de binnenlandsche rijstmarkt volgen, die in de eerste plaats aan het
land op de nog aanwezige distributie-voorraden een aanzienlijk verlies zou doen lijden.
„ W a n t wel geeft de bevolking in het algemeen verre de
voorkeur aan inheemsche rijst boven overwalsche en is zij
genegen daarvoor ook een hooger prijs te betalen, doch zoodra dit prijsverschil een bepaalde grens overschrijdt, hetgeen
bij den vrij hoogen prijs der inheemsche distiïbutierijst al
spoedio- het geval zou kunnen zijn, neemt zij met het buitenlandsche product genoegen.
,,In de eerste plaats werden dus aanstonds maatregelen genomen om den distributievoorraad zoo spoedig mogelijk op
te ruimen en die dus te doen voorgaan aan de in den laatsten
tijd nog goedkooper aangekochte overwalsche rijst.
,,Met succes werd vrij algemeen de door de centrale distributie afgeleverde rijst door middel van den handel verkocht, hetgeen eenerzijds voor het publiek gemakkelijker
werd door de opheffing van de lastige distributievoorschriften en anderzijds liet voordeel had dat de tusschenhandel weer
werd ingeschakeld, wat den overgang van gouvernementsoontrole naar vrijen invoer in zekeren zin reeds voorbereidde.
,,Intusschen zal het — zonder Indië kunstmatig gesloten en
aldus de rijstprijzen hoog te houden — vermoedelijk niet
mogelijk zijn om door alle landsrijstvoorraden heen te
komen.
„Op 15 April, den voorgenomen datum van beëindiging van
's lands bemoeienissen met de voedselvoorziening, zal dus
vermoedelijk in de opslagplaatsen nog eene hoeveelheid padi
aanwezig zijn, waarop een — tegenover het onberekenbaar
nut dat de distributie gebracht heeft — onbeteekeneud verlies
zal worden geleden, doch die anderzijds als middel zal kunnen
dienen om prijsopdrijving, waar die geprobeerd mocht worden, tegen te gaan.
„ P o s t b o s t r i j d i n g . Het aantal doodelijke nestgevallen bleef
vooral in het begin van het jaar 1920 vrij hoog. Eerst tegen
het einde daalde het onder de 400 per maand. De cijfers be-
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Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
October
November
December

Magelang.

100
19ö
149
124
89
48
27
53
73
109
83
49

Temanggoeng.

Wonosobo.

1559
1241
615
425'
238
152
105
78
73
53
47
31

27
44
103
216
194
206
235
351
422
394
359
159

,.Nieuwe plaatsen waarheen de ziekte zich uitbreidde zijn
Batavia en in het eind van het jaar Bojolali en Eendal, waarvan de cijfers nogal opliepen. Ook Salatiga vertoont eene vrij
belangrijke stijging. Voor Soerabaja namen de cijfers over
het algemeen af; in Semarang is in de tweede helft van het
jaar de pest vrijwel sporadisch geweest.
,,In verband met de uitbreiding van de ziekte naar Batavia,
waar zich in het eind van 1920 een twaalftal gevallen voordeed, weiden Tandjoengpriok, Batavia en Meester-Cornelis
bij het zoogenaamd pestgebied ingelijfd en aldus onder den
werkkring van den pestbestrijdingsdienst gebracht.
„Voor Palembang, waar tot nu toe slechts rattenpest geconstateerd is, kon voorloopig worden volstaan met toepasselijkverklaring van de regeling op de verbetering en afbraak van
pestgevaarlijke gebouwen.
,,Werd er ten vorigen jare naar aanleiding van de methode
der acute woningverbetering reeds op gewezen dat, waar uitvoering in huurdienst (sambattan) niet mogelijk en in vrijen
betaalden arbeid te duur is, eene regeling onvermijdelijk
scheen waarbij aan de bevolking de last zou worden verstrekt
het werk in verplichten dienst tegen behoorlijk loon uit te
voeren, einde J u n i 1920 is zulk eene voorziening inderdaad
tot stand gekomen. Hieraan kunnen de hoofden van gewestelijk bestuur de bevoegdheid ontleenen om in de gevallen
waarin ter bestrijding van het pestgevaar een dadelijk ingrijpen noodzakelijk is, terwijl tegen het ter plaatse gebruikelijke
dagloon geen of onvoldoende vrije arbeiders te krijgen zijn
en de betrokken inlandsche gemeente niet genegen is die
diensten aan de bevolking op te leggen, aan de bevolking
tijdelijk buitengewone gemeentediensten op te leggen tegen
een behoorlijk loon ten laste van den lande. Die diensten
welke aangewend moeten worden voor de dadelijke woningverbetering en het aanbrengen van de daarvoor vereischte
materialen, zullen, behalve ten aanzien van de materialenverzameling, beperkt moeten blijven tot de desa's waar de
dienstplichtigen woonachtig zijn.
,,Het spreekt wel vanzelf, dat van deze vergaande bevoegdheid op een punt dat de dagelijksche belangen van de inlandsche bevolking zoo nauw geraakt, niet dan zoo spaarzaam
mogelijk zal zijn gebruik te maken, terwijl er verder zorg zal
zijn te dragen dat in de gevallen waarin zich laat vermoeden
dat deze buitengewone diensten zullen moeten worden gevorderd, de zaak door het bestuur in alle opzichten aan de
bevolking duidelijk wordt gemaakt en zooveel mogelijk in
overleg met haar geregeld. Tevens zal er op zijn te letten,
dat naar een vast plan en zonder verspilling van arbeidskracht Mordt gewerkt.
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„Is met dezen maatregel zooveel mogelijk de goede werking
van bet repressieve pestbestrijdingsmiddel der acute woningverbetering verzekerd, tevens is in den loop van bet jaar eene
voorziening getroffen, waardoor preventieve maatregelen
tegen de ziekte mogelijk zullen worden in den vorm van een
desnoods dwingend toezicbt op den nieuwbouw. Daartoe zijn
bij Staatsblad 1920 n°. 850 in de regelen nopens verbetering
en afbraak van pestgevaarlijke gebouwen eenige voorschriften ingevoegd, waarbij aan de hoofden van plaatselijk bestuur de bevoegdheid werd gegeven om in overeenstemming
met een geneeskundige de eischen aan te geven, waaraan bij
de oprichting van nieuwe en bij uitbreiding, verandering
of verplaatsing van bestaande gebouwen moet worden voldaan. Teneinde eene behoorlijke opvolging van deze eischen
te verzekeren is verder voor de gebiedsdeelen, waarop dit
preventief bouwtoezicht van toepassing is, de nieuwbouw en
de uitbreiding, verandering of verplaatsing, ook ten aanzien
van den datum van aanvang der werkzaamheden, gebonden
aan eene voorafgaande scbriftelijke vergunning van het
hoofd van plaatselijk bestuur of diens gedelegeerde.
,,In aansluiting daaraan is tevens bepaald, dat door het
hoofd van plaatselijk bestuur onverwijlde staking van liet
bouwwerk wordt gelast indien in strijd met de bouweischen
wordt gehandeld. Deze last wordt eerst ingetrokken indien
te zijnen genoegen alles verbeterd, afgebroken of verricht is
wat in strijd met die eischen verricht of nagelaten is.
Geschiedt zulks niet goedschiks door den betrokkene zelf, dan
is deze strafschuldig, terwijl na verkregen vonnis bij volgehouden weigering op kosten van den nalatige van overheidswege het noodigc wordt verricht.
„In tegenstelling met de schade, die uit afbraak van bestaande pestgevaarlijk verklaarde gebouwen voortvloeit, wordt
de afbraakschade van hen, die tegen de nieuwe boinveischen
handelen, niet van Landswege vergoed. Kan als regel de
eigenaar voor de pestgevaarlijkheid der eerste groep gebouwen
niet verantwoordelijk worden gesteld, met de nieuwbouwoverlredingen is liet anders. Daarbij is steeds schuld, gewoonlijk bepaald onwil van den eigenaar in het spel.
„ H u n karakter als preventief bestrijdingsmiddel is oorzaak,
dat de nieuwbouweischen geheel afwijkend v;in die dei acute
woningverbetering kunnen worden gesteld. Het is duidelijk,
dat waar bij deze laatste steeds niet den bestaanden toestand
rekening moet worden gehouden, bij den nieuwbouw scherper
kan worden opgetreden.
,,Hoewel daartoe ter preventieve bestrijding van de pestziekte mede de bevoegdheid werd voorbehouden, zijn vooralsnog geen eischen gesteld inzake liet bewonen en gebruiken
van gebouwen en erven. Zulks vindt zijne verklaring in overwegingen van praktischon aard. Als ieder preventief systeem
van bestrijding toch, voert ook het toezicht op den nieuwbouw uiterst langzaam tot het doel; slechts zeer geleidelijk
zal eene aldus intredende verbetering der woningtoestanden
veld kunnen winnen. Een tegelijkertijd met liet bouwtoezicht
ingesteld woningtoezicht, dat in de eerste plaats de bewoning
ten doel heeft, zal dit proces niet kunnen verhaasten. Immers
aanvankelijk verdwijnt bet aantal nieuwgebouwde woningen
in het niet tegenover de groote massa der bestaande, nog
onverbeterde woningen, waaraan ieder toezicht in verband
met den innigen samenhang tnsschen woning en bewoning,
althans bij woningen van iiilandschen bouwtrant. nutteloos
besteed moet worden geacht. Daarom is liet aangewezen, het
toezicht voorloopig uitsluitend te beperken tot den nieuwbouw (en afbraak wegens bouwvalligheid) en dit eerst mede
tot woning en bewoning uit te strekken, wanneer de woningtoestanden in een verder gevorderd stadium van ontwikkeling
zijn getreden.
,,Teneinde voorts reeds bij het voorkomen van rattenpest verschillende bestrijdingsmaatregelen te kunnen nemen, zijn bij
Staatsblad 1920 n°. 676 de quarantaine-ordonnantie en de
epidemie-ordonnantie in dien zin aangevuld, dat de bevoegdbeid van de Overheid tot besmetverklaring van bepaalde
plaatsen en streken zich uitstrekt tot de gevallen, waarin
zonder dat nog mensohenpest is voorgekomen, onder de ratten
pestzickte is geconstateerd.
,,Eene zeer belangrijke beslissing werd ten slotte in 1920
nog genomen ten aanzien van de terugvordering der in verband met de pestbestrijding aan de bevolking verleende voorschotten voor woningverbetering.
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,,Tot dusver geschiedde de verrekening dezer gelden op de
wijze, zooals deze bet eerst in de afdeeling Ngawi in 1912
op initiatief van den assistent-resident DB MumriCK is doorgevoerd, in den vorm van volledige terugbetaling van alle
ten behoeve van de woningverbetering gemaakte kosten, zooals

die in voorschot werden verstrekt.

„Ingevolge de terzake vastgestelde voorschriften wordt de
prijs der aan den vooischotnenier verstrekte materialen zoodanig vastgesteld, dat daarin mede de kosten van vervoer en
een billijk percentage voor spillage, brekage en bederf zijn
opgenomen, terwijl mede de gelegenheid woidt geopend tot
voorschot in den vorm van arbeid, schoon blijkens de toelichting op genoemde voorschriften er zooveel mogelijk op
behoort te worden aangestuurd, dat de bevolking hare woningen in eigen arbeid verbetert. Daarentegen komt het met het
toezicht op de uitvoering en instandhouding der woningverbetering belast personeel geheel ten laste van den lande.
„Voorts is bepaald, dat algeheele terugbetaling van het
genoten voorschol binnen vier jaren na den dag van verstrekking moet plaats vinden, waarbij van <le veronderstelling
is uitgegaan, dat een bedrag van f 15 u f 20 voldoende zal
zijn voor de verbetering van een gewoon kampoiighuis en eene
afbetaling in 8 half jaarlijksche termijnen den inlander niet
te zwaar z.al drukken, zooals de ervaring dan ook reeds
bewees.
,,Aangezien aan dit systeem eene verbetering (in bamboe of
althans zooveel mogelijk in de bestaande materialen) ten
grondslag ligt, waarvan de kosten de gemiddelde draagkracht
van den inlander niet overschrijden, is het duidelijk, dat de
mogelijkheid van doorvoering van dit systeem staat en valt
met de wijze van verbetering en dat noodwendigerwijs do
kansen op algeheele terugbetaling volgens bet Ngawi-stebjel
afnemen naarmate de koeten der woningverbetering toenemen.
,,Eu juist dit laatste is in den loop der jaren geschied, doordien namelijk de woningverbetering in bamboe geleidelijk
plaats heeft gemaakt voor eene verbetering in hout, schoon
deze laatste uit een pestbestrijdingsoogpunt nimmer geëischt
is. Daarvoor is slechts noodig dat het bouwen van nieuwe en
het verbeteren van bestaande woningen met het oog op het
pestgevaar zoodanig geschiedt, dat ratten daarin niet of
althans niet onopgemerkt kunnen nestelen: met minder dan
dezen minimum-eisch mag geen genoegen worden genomen.
Doch evenmin is het geoorloofd de eischen liooger te stellen
dan voor het weren van ratten en van rattennesten in de
huizen en het scheppen der mogelijkheid om hierop controle
uit te oefenen, onvermijdelijk is.
..De woningverbetering toch in haar tegenwoordigen vorm
draagt het karakter van een noodmaatregel ter afwering van
het pestgevaar en zoo kan zij noch aan de hechtheid, noch
aan de duurzaamheid der desawoningen dienstbaar worden
gemaakt. En waar op de vraag, of het mogelijk geacht moet
worden rattennestvrije bamboewoningen te bouwen en voor
inspectie toegankelijk te maken, zonder voorbehoud een hevestigend antwoord gegeven moet worden, is het verbieden
van het gebruik van bamboe uitgesloten.
..Het werd allengs een vanzelf sprekend feit, dat de verbetering ook na de aanzienlijke prijsstijging; steeds in hout
zou geschieden, zonder dat wel voldoende blijkt of zulks met
de verlangens der bevolking strookte en of zij ook nu onder
anderen ten aanzien van de hout voorzien ing in geheel andere
omstandigheden geplaatst, nog steeds in staat geacht kon
worden het genomen voorschot terug te betalen.
„De gevolgen bleven dan ook niet uit, en het feit. dat Ie
inning der voorschotten thans het stadium van slechte afbetaling is ingetreden, vindt eene afdoende verklaring in de
later gevolgde werkwijze, waarbij aan de woningeigenaren
voor de verbetering een vrijwel onbeperkt krediet werd gegeven, steeds toenemend naarmate de prijs der voor de woningverbetering benoodigde materialen afhankelijk van
welke factoren dan ook, steeg, meer en meer tevens strekkende voor de bekostiging van den voor de verbetering benoodigden arbeid.
„Niet alleen is aldus met het verlaten van de aanvankelijke,
weinig kostbare wijze van woningverbetering, waarmede
aan het Ngawi-stelsel het uitgangspunt werd ontnomen,
tevens de eisch tot terugbetaling der genoten voorschotten
van zijn Tedelijken grondslag beroofd, doch ook de billijk-
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beid gebiedt dezen eisch te laten vallen. Woningverbetering
ter bezwering eener dreigende of reeds bestaande epidemie
is toch zoowel in het belang van bet individu als van de
gemeenschap, en bij de verdeeling der kosten, die deze diepingrijpende maatregel met zich brengt, over. beiden, zal van
de eerste niet meer geëischt kunnen worden dan betaling
naar draagkracht, van de laatste niet minder, dan betaling
van datgene, wat die draagkracht overschrijdt. In dien zin:
terugbetaling naar draagkracht, is dan ook reeds principieel
eene beslissing genomen, waarvan de uitwerking thans onder
handen is.

„BampokkeriJ in de afdeeling Meester-Cornelis.

Toen

door den Legercommandant de opheffing van de twee s'nds
191G tijdelijk op Java gelegerde marechaussee-divisiën aan
de orde werd gesteld, rees daartegen van bestuurszijde ernstig bezwaar, omdat zoolang de veldpolitie nog niet ten volle
functionneerde, deze legerafdeelingen Aroor de verzekering
van rust en orde bepaald noodzakelijk werden geacht.
.,In het bijzonder gold dit voor de afdeeling Meester-Cornelis van de residentie Batavia, waar het vanouds ingeburgerde rooverwezen na een tijd van mindere werkzaamheid
weer begon op te leven; het aantal rampokpartijen nam in
ernstige mate toe en de rampokkers, veelal van vuurwapenen A'oorzien. traden driester dan ooit op.
„Ten einde den toestand meester te worden, waren reeds
verschillende bijzondere maatregelen getroffen.
,,I3ij gebrek aan veldpolitie moest telkens wanneer buiten
de hoofdplaatsen krachtig politie-optreden noodig was, daarvoor algemeene politie gebruikt worden. Om niet steeds verandering te moeten brengen in de indoeling der werkzaambeden, werden ongeveer 65 man voortdurend buiten de eigenlij ke sterkte der stedelijke algemeene politie gehouden en
als veldpolitie geoefend en uitgezonden.
..Onder twee speciale commandanten bewees deze g*eïmproviseerde veldpolitie inderdaad vele goede diensten. Zij wist
in den tijd van ruim 3„maanden de veelvuldige vee-diefstallen in het district Tjibaroesa der afdeeling Buitenzorg geheel
te doen ophouden en had zeer veel resultaat bij het oppakken van rampokkers en andere misdadigers en verdachten.
,,De politie-afdeeling werd met beide commandanten in
het tol kazerne ingerichte landhuis Tjililitan gelegerd en
kreeg als dagelijksche taak het verrichten van politie-dienstcn in de afdeeling Meester-Cornelis. Door hun gering
aantal waren zij echter voor een optreden in de geheele
afdeeling Meester-Cornelis onvoldoende. Daarom werd in
November 1919 voor die afdeeling nog de beschikking verkregen over veertig man marechaussee, die de districten
Tjikaraiig en Bekasi tot hun ressort kregen, terwijl de veldpolitie in de twee andere districten, Meester-Cornelis en
Kehajoran ageerde.
..Hoewel op andere wijze werkend dan de veldpolitie, omdat
zij door hunne bewegelijkheid meer preventief arbeiden dan
deze. daardoor weinig aanhalingen doen. doch het aantal
rampokpartijen toch l>eperken, kon de marechaussee goede
resultaten boeken. Niet alleen bestond daarom bij den resident van Batavia, in afwachting van de in voorbereiding
zijnde veldpolitie, tegen de opheffing dier marechaussee
ernstig bezwaar, doch dit gewestelijk bestuurskoofd verzocht
tegelijk ook de in K ra wang werkzame brigades eveneens
naar de afdeeling Meester-Cornelis te dirigeeren voor de
campagne tegen de rampokkers.
, .Reeds eenige maanden later werd door den Tesident andermaal om versterking gevraagd, wijl het aantal rampokpartijen weer aanmerkelijk begon toe te nemen. Was men
ei te voren in geslaagd de rampokpartijen te beperken tot
het gebied van de geïmproviseerde veldpolitie, na eenige
maanden begonnen die, waarschijnlijk omdat men de taktiek
en de gangen der marechaussee eenigszins begon te kennen,
ook in de districten Bekasi en Tjikarang voor te komen'.
Eene zeer aanzienlijke versterking van de marechaussee
werd dus gevraagd, terwijl maatregelen werden genomen
om de leiding van liet politioneel optreden tegen de rampoksaken te centraliseren onder zeer deskundige en met de
plaatselijke omstandigheden geheel bekende leiding.
,,Onder deze omstandigheden werd besloten de marechaussee
niet oj) te heffen en tmta hetgeen reeds opgeheven was weer
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op te richten. Tevens werd van die troepenmacht tijdelijk
een zoo groot mogelijk gedeelte ter beschikking gesteld van
den resident van Batavia.
,,Ten einde voorts het optreden der marechaussee, aldus de
veldpolitie vervangende, zooveel mogelijk kracht hij ie
zetten, werd bet noodig geoordeeld de patrouilles de bevoegdheid te verschaffen om 's nachts verdachte personen op weg
aan te houden, dezen ten aanzien van het doel hunner tocht
te ondervragen en hen, bij wie kwade bedoelingen worden
verondersteld, op te brengen naar den naastbijzijnden bestuurs- of politieambtenaar. Deze kan dan verder onderzoeken
wie die personen zijn en met welk doel zij op weg waren, om
ingeval bepaald verdenking op hen bleef rusten hen langer
aan te houden en na te gaan of zij betrokken zijn in dé
laatstelijk plaats gehad bebbende roofpartijen of andere
misdrijven.
„Alleen van een zoodanig optreden werd heil verwacht. Het
eenvoudig patrouilleeren om zoogenaamd preventief Te
ageeren en schrik aan te jagen was niet voldoende. Die schrik
zal wel bij den eenvoudigen desaman worden teweeg gebracht ; bij de rampokkers of andere booswichten wordt daarmee echter bet doel niet bereikt j deze zien de patrouille voorbijtrekken en kunnen daarna rustig hun slag slaan.
,.Eerst als het zich op weg bevinden 's nachts door hen
moet worden verklaard en zij de kans loopen te worden aangehouden, aan den lijve te worden onderzocht naar het meedragen van wapens en inbrekerswerktuigen om zoo noodig
daarna aan de politie te worden overgeleverd, zal hot den
booswichten lastig worden hun bedrijf uit te oefenen.
„Om voor het uitoefenen dier politioneele functiën aan elke
patrouille een politieman toe te voegen, is niet uitvoerbaar.
Een zoo groot aantal mantri's-politie is niet beschikbaar, wijl
het hier gaat om meerdere tientallen patrouilles (eenige
honderden marechaussees worden in patrouilles van 6 man
elk verdeeld).
,,Ten einde hieraan tegemoet te komen werden de bij de betrokken marechaussee-brigades ingedeelde minderen, onderofficieren en officieren voor zoover zulks noodig bleek door
de daartoe Invoegde gezaghebl>enden aangesteld als onbezoldigd politieagent 1ste klasse, politieopziener en commissaris
van politie, zoodat zij aldus deel kwamen te vormen van de
algemeene politie onder genot van de aan die positie verbouden preventieve en repressieve politioneele bevoegdheid.
,.Door aanzienlijke versterking van de recherche en voortdurende goede samenwerking van dezen dienst met de politie
en de marechaussee is er ten slotte .zooveel mogelijk tegen
gewaakt dat de rampokkers zich uit Meester-Cornelis naar
naburige streken verspreiden.
„Brandstoffen-politiek. Ten einde hier te lande voor het
eigen interinsulair verkeer en voor de gemeenschap met
Europa een kclentekort te voorkomen, moest reeds in de
eerste dagen van den wereldoorlog bepaald worden dat in een
uit een Indische haven vertrekkend schip alleen voor eigen
gebruik steenkolen mochten worden ingeladen : geen inlading
zou worden toegestaan welke den totalen voiïrraad aan boord
van het schip boven den normalen bunkervoorraad, na eene
latere wijziging boven eene hoeveelheid van 200 ton meer
dan den normalen bunkervoorraad, zou doen stijgen.
„Met de enkele scheepsladingen die in de eerste weken van
den oorlog nog werden aangevoerd bleken er. naar een
speciaal onderteek uitwees, einde September 1920 12") 000
ton steenkolen aanwezig te zijn, de gouvernementsvooi raden
inbegrepen.
,.Hoewel liet zich aanvankelijk ongunstig liet aanzien kwam
toch in die dagen de kolenaanvoer uit het buitenland nog
niet ston te staan. In de jaren 1915 tot en met 1918 werden
onderscheidenlijk 410 000. 245 000. 100 000 en 90000 ton
bnitenlandsche. voornamelijk Japanschc kolen ingevoerd.
,,Deze afneming van den invoer is, naast beperking in het
verbruik door het stoken van brandhout en stookolie, aan het
opvoeren van de binnenlandsche productie toe te schrijven.
„Intusschen waren de prijzen vooral van bnitenlandsche

kolen belangrijk opgeloopen.

..Waren vóór den oorlog in de Tava-havens 1ste qualiteit
Japansche en Australische kolen te koop vooi ongeveer f 12
en Cardiff-kolen voor f 2ö per ton, in de tweede helft van
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1915 begonnen, de prijzen wat op te loopen. I n 1910 bield
vooral door het oploopen van de vrachten de stijging aan,
zoodat tegen het einde van dat jaar Japanscbe kolen ongeveer i' 26 per ton kostten. Hoewel in Australië zelf de prijs
der kolen laag bleef, was eind Februari 1917 in de Javahavens de prijs van Australische kolen opgeloopen tot ongeveer f 35 a f 40 per ton. H e t waren weer de hooge vrachten
en weinige scneepsruinite, die den prijs dezer kolen op Java
nog verder deden stijgen, zoodat deze eind 1917 op ongeveer
f 63 per ton stond .
„ I n 1918 bereikte de buitenlandsche kolenprijs op Java het
hoogste punt. I n April werd ± f 70 en in Mei/Juni f 76
a f 78 per ton betaald. Tegen het eind van het jaar trad
verlaging i n ; in Januari 1919 daalde de prijs tot f 70, eind
F e b m a r i tot f 65 per ton, terwijl einde Maart te Tandjoengpriok Japanscbe kolen in de bunkers geleverd werden voor
f 60 per ton.
„Wat het prijsverloop der inheemsche kolen aangaat, te
Bondjermasin waren de prijzen van 1912 tot ultimo 1916
voor Teweh-kolen ongeveer f 6 tot f 7,50 en voor Pengaronkolen ongeveer f 4 tot f 7. I n 1917 liepen zij onderseheidenlijk op tot f 13 B f 14 en f 11 a f 13, bleven op deze hoogte
tot ongeveer April 1918, waarna daling intrad en eind 1918
prijzen bracht van ongeveer f 11 en f 8.
„Toen aldus eind 1918 de kolenprijzen terug begonnen te
loopen, is aan opheffing van net uitvoerverbod gedacht.
Deden toch bij de uitvaardiging daarvan de omstandigheden
belangrijk vergroote afname tegenover een zoo goed als gestopten aanvoer vreezen, in 1918 onderstelde men normaler
tijden nabij. Xiet alleen waren buitenlandsche kolen weer
gemakkelijk te krijgen, doch zelfs was te voorzien dat een
gedeelte der inheemsche kolenproductie hier te lande geen
plaatsing zou kunnen vinden. Waar echter in ieder geval het
bezwaar van het algemeen scheepsruimtegebrek bleef bestaan,
terwijl ten aanzien van de raming der buitenlandsche productie voorziclitigneid geboden was. werd er de voorkeur aan
gegeven het verbod zelf te handhaven, doch uitvoervergunningen op ruimer schaal dan te voren te doen verleenen.
,,Waar het overgroote deel der Indische steenkolen in de
Landsmijnen gewonnen wordt, is het duidelijk dat dr prijszetting der gouvernementskolen voor de Indische kolen markt
van het grootste gewicht is.
,,In normale tijden vóór den oorlog liet de Regeering zich
in hare prijzenpolitiek leiden door de wet van vraag en
aanbod. Niet alleen de inheemsche — in hoofdzaak de
gouvernementskolen — worden dan hier te lande afgezet, doch
Nederlandsch-Indië behoort dan ook tot het afzetgebied van
Australische en Japanscbe kolen. Vóór den oorlog weid aldus
de marktprijs voor kolen hier te lande beheerBcht door de
prijzen, waarvoor deze buitenlandsche kolensoorten hier geleverd werden.
„Na den oorlog zijn echter, gelijk hiervóór reeds uiteengezet,
door het toenemend gebrek aan scheepsruimte de kolenprijzen
gestegen, omdat ter aanvulling van het ondanks de uitvoerbeperkingen telkens dreigend kolentekort op sommige oogenblikken in het buitenland feitelijk tegen eiken prijs ter markt
moest worden gegaan. Dit waren dus uitzonderingsprijzen.
waaraan geen behoorlijke maatstaf te ontleenon viel. Een
marktprijs van vreemde kolen in Nederlandach-Indië bestond
sinds geruimen tijd niet meer: de gersgelde invoer van
Japanscbe en Australische kolen, welke te voren on de markt
genoteerd waren in concurrentie met de Ombilin-kolen,
waarvan de prijs zich dan ook had te richten naar dien van
de ingevoerde kolen, was door het groote gebrek aan tcheepe*
ruimte en de nooge vrachtloonen sinds geruimen tijd opgehnuden. En nu ware het ongetwijfeld mogelijk geweest mi
in dien tijd wegens de afwezigheid van elke concurrentie
gebruik te maken van het praktisch monopolie dor gouver-

nementsmijnen om den kolenprijs op te zetten, doch de Regre-

ring hoeft gemeend geen gebruik te mogen maken van de
buitengewone omstandigheden, waarin toen hier te lande de
kolenhand.1 verkeerde om zich te verrijken door winsten, die
niet anders dan oorlogswinsten zouden kunnen hopten. Bij do
raming van den gemiddelden verkoopprijs voor 1919 is dan
ook uitgegaan van het standpunt, dat aan de Xoderlandsohe
Stoomvaartmaatseharmijen — in hoofdtaak de particuliere
afnemers der Ombilin-mijnen — de kolen geleverd werden
Handelingen der Staten-Generaal.
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tegen redelijke prijzen, zijnde ongeveer de prijzen welke
vóór het uitbreken van den oorlog hadden gegolden, evenwel
verhoogd met de door de bijzondere tijdsomstandigheden veroorzaak te vermeerdering der zelfkosten. De gemiddelde prijs,
die in 1914 van de particuliere afnemers is. bedongen op
f 9,80 per ton kolen stellende, en de vermeerdering der productiekosten op ± f 2, kwam men voor 1919 tot een gemiddeb
den verkoopsprijs van f 11,65 per ton.
„Was deze prijzenpolitiek toen met het oog op den zeer
abnormalen toestand verantwoord, zoodra de tijdelijke algemeene ontwrichting van de verhoudingen op handel en
scheepvaartgebied ophield, gebood goede koopmanschap weder
tot het in normale omstandigheden eenig juiste stelsel
terug te keeren en den prijs, waarvoor het Land zijne kolen
aan de markt brengt, weder alleen door de wet van vraag en
aanbod te doen bepalen.
„Bij de vaststelling der prijzen voor 1920 besloot de Regeering dan ook zich weder te richten naar de kolenmarkt, zooals
die zich in het begin van dit jaar afteekende. Op deze basis
werden de prijzen der in 1920 aan de stoomvaartmaatscnappijen en de gouvernementsdiensten te leveren Ombilin-kolen
gesteld op f 30 per ton voor ladingkolen en f 32 per ton voor
bunkerkolen.
„Met de sociale taak, die ten aanzien van de steenkolenvoorziening ongetwijfeld op de Begeering rust, komt deze wijze
van handelen geenszins in strijd.
„Die taak zal de Regeering belmoren te vervullen door
eensdeels door middel van het ontwikkelen der bestaande
landskolenontginningen en anderdeels door het openen van
nieuwe ontginningszetels, zoo spoedig mogelijk in de behoefte
bier te lande aan kolen te voorzien, doch geenszins legt die
haar de verplichting op de kolen beneden den daarvoor hier
te lande geldenden marktprijs af te zetten.
„In de geheele wereld zijn de brandstofprijzen trouwens
gestegen en het is volkomen billijk de baten der schatkist te
versterken door de kolenverbruikers voor hun brandstof te
laten betalen, wat in redelijkheid daarvoor kan worden gevraagd. Geschiedde dit niet. dan zouden enkele groepen der
gemeensenap ten laste van het algemeen bevoordeeld worden.
Dit geldt niet alleen voor de scheepvaart, maar ook voor de
andere vervoermiddelen die kolen gebruiken, zooals de spoor.
en tramwegen, onverschillig of deze door den Slaat of door
particulieren worden gedreven. Er is op zich zelf niets
onbillijke of onrechtmatigs in gelegen, dat die groepen der
gemeenschap, welke van bedoelde vervoermiddelen gebruik
maken, meer aan vracht hebhen te betalen, omdat de brand»
stof door de waardevermindering van liet geld duurder is
geworden. Hetgeen dit deel der gemeenschap meer heeft te
betalen komt voor het overgroote deel ten goede aan de schat*
kist, dus aan de gemeenscha]) in den meest algenieenen zin.
„Een stelsel, zooals het van zekere zijde bepleit is, waarbij
inzake de prijsstelling der kolen onderseneid zou worden gemaakt tussohen levering aan het binnenland en aan het
buitenland — gesteld dat van dit laatste in beteekenende mate
sprake was — en daarvoor elk een afzonderlijke prijs zou
worden aangenomen, respectievelijk verband houdende met
den kostprijs en den wereldmarktprijs, zou uit een handels»
oogpunt niet te verdedigen zijn. Het zou buitendien in de
practijk uiterst lastig, zoo niet ondoenlijk zijn er tegen te
waken, dat voor het binnenlandsch verbruik bestemde kolen
overgaan in handen van hen. die de kolen behoeven voor
gebruik buitenlands, waardoor het beoogde doel zou worden
gemist.
„Overigens dient niet uit het oog verloren, dat een wereldmarktprijs van kolen niet bestaat, wijl de priis van een artikel
als steenkool, dat volumineus en betrekkelijk van geringe
waarde is. voor een belangrijk deel wordt beheerscht door de
vervoerkosten van de nlaats van winning naar die van afzet.
..Een tweede brandstof, die in de verkeersbedrijven en
indu=trieën gebruikt wordt, is hout.
..Mede door het feit, dat de geheele brandstofvoorraad in
verband met de steeds toenemende vraag zoo krap toegemeten
is. valt onmiskenbaar tusschen den prijs var. kolen en hout

een zeker verband te constateeren. De braudwaarde van djati-

hout en Ombilin-kolen verhouden zich volgens de door den
dienst der staatsspoorwegen genomen stookproeven als 1:1.6.
Bij een prijs voor die steenkolen van f 30 per ton, zou het
5.

Ned.-Indië.
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brandhout f 21,10 moeten kosten. Waar die prijs échter op
f 12 was vastgesteld, hebben de vervoermaatschappijen dus
een belangrijk voordeel met het stoken van brandhout. De
aanvragen werden dan ook elk jaar hooger, waardoor een
naar verhouding: te hoog kwantum door het boschwezen aan
die lichamen werd toegezegd. Daardoor en wegens vermindering van de productie, als gevolg van de arbeidstoestanden
in de laatste jaren, is een tekort ontstaan aan brandhout voor
de industrieën, waarvan eene geweldige opdrijving van den
prijs van het op vendutie aangeboden hout bet gevolg was.
„Het was vooral de commissie van bestuurders van neder*
landsch-Indische spoor, en tramwegmaatschappijen, die als
vertegenwoordigster van de vereeniging dier maatschappijen
in Holland telkens weer terugkwam op het voor haar zoo belangrijke brandstofvraagstuk, zoowel ten aanzien van de verhooging der productie als met betrekking tot de distributie.
,,In de eerste oorlogsjaren was van de zijde der spoor- en
tramwegmaatschappijen de vraag naar brandhout hetrekkelijk gering, omdat zij toen een ruim gebruik van steenkool
maakten, zoo zelfs, dat nog in 1916 groote partijen brandhout aan anderen werden overgedaan, terwijl te voren door
een hunner zelfs het denkbeeld werd geopperd om den brandhoutaankap twee maanden stop te zetten. Dit laatste was
uiteraard geheel onmogelijk, omdat ten eerste de brandhoutaankap niet op zich zelf staat, doch onverbreekbaar samenhangt met den aankap van timmerhout, terwijl bovendien
het stoppen van het bedrijf een verloop van werkvolk ten
gevolge zou hebben gehad, dat in geen geval geriskeerd
mocht worden. Toch was eenige beperking van den aankap
mogelijk, omdat de toestand van de timmerhoutmarkt, waar
in die dagen reeds aanzienlijke voorraden opgeslagen waren,
zoowel voor het particuliere als voor bet gouvemernentskapbedrijf matiging voorschreef. In die richting werd dan ook
gewerkt, doch daardoor was het ook, lioewei alle krachten
zijn ingespannen, niet aanstonds mogelijk, om, toen er in
191G gebrek aan kolen begon te komen, den aankap weer op
slag zoo ver uit te breiden, dat aanstonds aan alle aanvragen
kon worden voldaan. Intusschen wordt de brandhoutproductie van het boschwezen zoo hoog opgevoerd als ondanks de
ongunstige weere*, arbeid** en vervoerskostomstandighedeu
maar mogelijk was. En hoewel nu misschien een enkel maal
de spoor- en tramwegmaatschappijen zeer knip in haar brandhout hebben gezeten, onk al omdat geen voldoende reservevoorraad bleek te zijn opgetast, zoo stond voor b a a r toch
steeds de mogelijkheid open om door gebruik van desnoods
buitenlandsche kolen in dit gebrek te voorzien, zij bet dat dit
een uiterste maatregel is. Van een algemeen tekort aan
brandstoffen kon zelfs in de eerste helft van 1920, den tijd
van de grootste schaarschte, niet worden gesproken.
,,Gezien het groote algemeen belang", dat bij het regelmatig
functionneeren van het railvervoersbedrijf in het algemeen
betrokken is, moest echter natuurlijk in de gegeven omstandigheden wel alle aandacht aan de billijke verdeeling der
beschikbare voorraden worden besteed.
„Aanvankelijk in handen van het Boschwezen, ging mede op
verzoek van dezen dienst in het eind van 1917 de brandstofdistributie over in banden van den kort te voren ingestelden
dienst van het toezicht op de spoor- en tramwegen, welke
beter in staat was tot het voeren van het overleg met de verschillende betrokken maatschappijen, dat voor eene behoor*
ljjke inrichting der distributie onmisbaar was.
,,Was het oorspronkelijk de bedoeling om, nu aan alle aanvragen niet volledig kon worden voldaan, aan ieder der maatschappijen een gelijk-evenredig deel van hare aanvraag toe
te wijzen, de dienst van het spoor- en tramtoezieht kreeg in
1918 de medewerking van de grootere en sterkere ondernemingen, om aan eenige der minst welvarende bedrijven voor
dat jaar de volle benoodigde brandhouthoeveelheid te verstrekken tegen den door het boschwezen vastgestelden prijs
van f' 11 per ton, die niet onbelangrijk beneden marktprijs
was. Bovendien kon door medewerking van die grootere maatschappijen en in het bijzonder van den staatsspoor-dienst eene
regeling worden getroffen, waardoor den zwakkeren bedrijven
het brandhout op de voor hen meest gunstisr gelegen stapelnlaatsen werd verstrekt, terwijl bovendien de .staatsspoor te
hunnen behoeve eene belangrijke reductie op het brandhoutvervoer verleende.
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„Intusschen zijn door de ruime voorzieningen, die in het
algemeen belang ten behoeve van het spoor- en trainbedrijf
zijn getroffen, op een gegeven oogenblik de belangen van de
particuliere nijverheid, die voor haar bedrijf ook behoefte
aan brandhout heelt, eenigszins in de klem geraakt. Een
relatief te groote hoeveelheid brandhout was aan de spooren tramwegmaatschappijen toegezegd, waardoor op de vrije
markt het aanbod onvoldoende werd. De prijs werd als onmiddellijk gevolg daarvan door de verbiuikers onredelijk
opgejaagd.
„ I n de tweede helft van 1920 waren die prijzen zoodanig
gestegen, dat van een noodtoestand moest worden gesproken,
waarvan een zeer slechte invloed op tal van bedrijven werd
gevreesd. Zoo zouden, indien geen verlichting in de spanning
gebracht werd, de kalkbranderijen haar product sterk in prijs
moeten yerhoogen of het bedrijf staken, waardoor de woniug.
bouw, die toch reeds in zulke ongunstige omstandigheden verkeerde, nog meer zou worden bemoeilijkt.
„ N u was voor de leveringen 1920 het Boschwezen dus de
Regeering, wel contractueel aan de spoor- en tramwegen verbonden, doch de vraag rees of ten aanzien van de staatsspoorwegen de toegezegde hoeveelheid niet aanmerkelijk kon \vorden verminderd.
„Een gewichtig punt van overweging was hierbij, dat elk
prijsgeven van brandhout de noodzakelijkheid ten gevolge
heeft om voor de staatsspoor eene evenredige hoeveelheid
dure buitenlandsche kolen aan te schaffen, zulks wijl liet
Land voor de productie van de eigen mijnen, evenzeer als
voor den brandhoutaankap, voor 1920 geheel en voor volgendo jaren gedeeltelijk contractueel verbonden was.
„ W e l zijn met het stoken van olie op de locomotieven
proeven genomen, doch het vervoer en de opslag van olie
vereiseken uitgebreide voorzieningen, zoodat eene oplossing
in deze richting slechts voor de toekomst waarde kan hebben.
„Voor 1920 was de staatsspoor echter bereid om 50 000
stapelmeter brandhout prijs te geven, welke hoeveelheid gelukkig' voldoende was, om voor de laatste maanden van 1920
in de behoeften der zwakke industrieën van Java te voorzien.
„AVas hiermede het jaar 1920 doorgekomen, ook voor 1921
bleken bijzondere maatregelen noodzakelijk. Wel is eene verdere toename te verwachten van de brandhoutproductie van
het boschwezen, terwijl met de particuliere spoor* en tramwegen, die vroeger geen steenkolen van den Lande afnamen,
rene levering van 50 000 ton overeengekomen werd, zoodat
in algemeenen zin voor een bepaald tekort ook thans geen
ongerustheid behoeft te bestaan, doch dat neemt niet weg,
dat de vraag bet aanbod dicht op de hielen zit en naar de
ervaring leerde eene betrekkelijk geringe toename in het ver*
bruik tot eene onevenredige prijsopdrijving' aanleiduur geeft.
„In verband met een en ander is voor 1921 ten behoeve van
den dienst der staatsspoorwegen en voor de particuliere gnoor*
en tramwegmaatschappijen 300 000 stapelmeter brandhout
gereserveerd, met toezegging voorts dat indien het Boschwezen in staat blijkt om de productie van djatibrandhout
boven de 700 000 stapelmeter op te voeren, de gegarandeerde
hoeveelheid evenredig zal worden verhoogd. Tevens zijn
maatregelen genomen om de brandhoutproductie zoo hoog op
1c voeren als met een rationeel boschheheer verantwoord is.
terwjjl alles in het werk wordt gesteld om de aflevering der
brandstoffen zoo regelmatig mogelijk te doen geschieden.
„Eenerzijds rekening houdende met de calorische waarde
van het djatihout als brandstof tegenover steenkolen. anderzijds met de draagkracht der betrokken maatschappijen, is de
prijs voor het djatibrandhout van i meter lengte voor 1921
vastgesteld op f 15 per ton, terwijl aan de noodlijdende
maatschappijen, zoolang die door den directeur van gouvernementsbedrijven als zoodanig worden aangemerkt, dit hout
voor f 10 per ton wordt verstrekt. De Madoera-Stoomtrammaatsebappij, die te voren moeilijke dagen doormaakte, doch
thans door toename van het passagiersvervoer in beter doen
komt, ontvangt gedurende het jaar 1921 haar brandhout
tegen f 13 per ton.
„Ook voor de verdere toekomst zal het brandhoutvraagstuk
de voortdurende aandacht der Ttegeering vragen. Bij het
steeds toenemend verbruik zal behalve in uitbreiding van
den brandhoutaankap. ook in wildhout- en vloedbosschen,
zoover als maar mogelijk blijkt, de oplossing gezocht moeten
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worden in eene geleidelijke verandering van de brandstof soort bij die verbruikers, welke daartoe technisch en financieel het best in staat zijn.
,,In het algemeen kunnen tot deze laatste gerakend worden
zoowel de spoor- en tramwegen als de suikerfabrieken, die
te zanien het overgroote deel van het geproduceerde djatibrandhout verbruiken en met uitzondering wellicht van
enkele noodlijdende trams over voldoende bekwaam technisch
personeel en andere middelen beschikken om de aan eene
dergelijke verandering van brandstof verbonden moei lij kheden te overwinnen. Ten aanzien van de noodzakelijkheid
om den overgang geleidelijk te doen geschieden staan de
spoor- en tramwegen er het moeilijkst voor, omdat voor de
meeste van hen het brandhout tot nog toe de eenige brandstof was en een zeer belangrijke exploitatiepost beteekende,
terwijl het voor de suikerfabrieken die meerendeels empas
verstoken, slechts de beteekenis heeft van een toeslag-brandstof.
„Het zullen daarom in de naaste toekomst de suikerfabrieken moeten zijn, die in de eerste plaats in haar brandstofbehoefte op andere wijze voorzien. Dit klemt te meer, omdat
het djatibrandhout dat in het openbaar snelverkeer in zekeren
zin voorloopig nog onmisbaar is, thans voor een groot gedeelte verspild wordt aan suikerriettreintjes, waarbij do
punctualiteit van het vervoer geen rol speelt. Tevens kunnen,
zooals op enkele fabrieken trouwens reeds gebeurd is, de
fabrieksvuren betrekkelijk eenvoudig voor het stoken met
steenkolen worden omgebouwd; vooral in de nabijheid van
havenplaatsen kan dit aanmerkelijke verlichting brengen.
Op een en ander is dan ook de aandacht der suikerf abri kanten gevestigd.

„Personeels* en beziddigingsvoorzimingeii. Gelijk overal
ter wereld drukte ook hier te lande de steeds toenemende
duurte het meest op de personen met vaste inkomens. Sprak
dit voor hen, die in handel of cultures werkzaam waren
veelal minder scherp, omdat daar de werkgevers door spoedige en herhaalde herziening hunner salarisregelingen de
waardedaling van het geld op den voet konden volgen, voor
de ambtenaren wier inkomsten slechts na de gewone administratieve voorbereiding en met medewerking van den begrootingswetgever konden worden herzien, waren het moeilijke tijden.
,,In vele gevallen was de genoten bezoldiging volkomen
onvoldoende voor de verzorging der meest sober becijferde
levensbehoeften.
-,, Vooral einde 1919, begin 1920, was de nood in welhaast
alle ambtenaarskringen bedenkelijk hoog gestegen, zoo hoog,
dat rle stemming onder de verschillende corpsen er zeer bepaald onder leed.
..De oude in 1918 tot stand gekomen duurtetoeslag, welke
gelijk bekend slechts gold voor hen die een inkomen van
minder dan f 315 genoten, was dan ook naar algemeene
erkenning geheel onvoldoende.
„Werd voor enkele groepen van ambtenaren als de ingenieurs en de officieren, voor wie toevallig eene positieherzien ing aanhangig was, door de invoering daarvan de nood
aanmerkelijk verlicht, ook al doordat zooveel mogelijk terugwerkende kracht aan die regelingen was gegeven, voor rle
overigen, het grootste deel, bracht dit echter niet alleen ^een
uitkomst, doch in vele gevallen door de ontstane ongelijkheid
slechts toenemende verbittering.
„In Maart 1920 bracht door eene tegemoetkoming in ééns
de Regeering eenige verlichting in den toestand, al dient
goed in het oog gehouden te worden dat daarmee geenszins
de voortdurend terugkeerende zorgen verdwenen. Wel waren
echter de betrokkenen daardoor in de gelegenheid om althans
een deel der door de onderbetaling der laatste jaren ontstane
drukkende schulden af te doen.
„Deze tegemoetkoming ineens, de bekende maand traktement, strekte zich uit tot alle op 1 Maart 1920 hier te lande
woonachtige Indische landsdienaren in vasten en tijdelijken
dienst, met minstens drie maanden dienst, voor zoover zij cp
dien dag öf werkelijken dienst deden öf met binnenlandseh
verlof waren onder genot van verlofbezoldiging, dan wel
bezoldiging buiten werkelijken dienst, voorloopige bezoldiging, wachtgeld of onderstand bij wijze van wachtgeld genoten.
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„Het bedrag der tegemoetkoming werd gesteld op hetgeen
door de betrokkenen over de maand December 1919 uit
's lands kas was genoten aan voorloopige of gewone bezoldigingen, wachtgelden, nonactiviteitstraktementen, verlofsbezoldigingen, soldijen, maandgelden of onderstanden bij wijze
van wachtgeld. Een en ander behoudens een maximum van
f 1000.
„Andere krachtens algemeene of bijzondere regelingen toegekende tegemoetkomingen, zooals toelagen wegens plaatselij ke duurte en wegens dienstbelang, duurtetoeslag, huishuurvergoeding, toelagen voor reiskosten en dergelijke bleven
buiten de rekening.
„Eenige maanden later, in Augustus 1920, is voorts om in
liet algemeen gebleken tekort der maandelijksche inkomsten
te voorzien, gerekend van het begin van dat jaar, de oude
onvoldoende algemeene duurteioeslagregeling van 191S door
eeu geheel nieuwe vervangen.
,,De toeslag kwam daardoor maandelijks te bedragen:
60% van de eerste f 5 0 ;
50% „ „ daaropvolgende
35% „ „
„
20% „ „
„
10% „ „
„
5% „ „
„

f
f
f
f
f

50;
100;
200;
200;
200.

„Voor de lagere traktementen beteekende dit dus een percentsgewijze zeer aanzienlijke toename der inkomsten, terwijl
de traktementen van f 800 en hooger hiermee gelijkelijk een
maximum toeslag genoten van f 160 's maands.
„Daarnaast is in het afgeloopen jaar ordening gebracht in
het stelsel van plaatselijke duurte- en dienstbelangtoelaf>en,
speciaal voor de dure en afgelegen plaatsen der buitengewesten geldende. Tevoren was daarin niet steeds volgens gelijken maatstaf te werk gegaan, zoodat inderdaad onbillijkheilen waren ontstaan.
„Eene algemeene regeling is thans in het leven geroepen,
waarin tusschen twee soorten toelage onderscheiden wordt.
„ I n de eerste'plaats is daarin sprake van toelagen wegens
duurte, welke verleend worden wanneer op eenige plaats de
levensomstandigheden van dien aard zijn, dat de landsdienaar aldaar onvermijdelijk in ernstige geldelijke moeilijkheden zou geraken, indien hij niet van regeeringswege op
bijzondere wijze geldelijk werd tegemoet gekomen, welke
tegemoetkoming dan ook weer moet vervallen wanneer de
organieke inkomsten zoodanig zijn toegenomen, dat geen bijzondere geldelijke tegemoetkoming meer noodig is.
„Daarnaast worden toegekend toelagen uit hoofde van
dienstbelang, welke aan de uitoefening van zekere functiën
verbonden worden, met de bedoeling om daarvoor steeds uvschikte candidaten te kunnen vinden. Deze toelagen zijn
onafhankelijk van rang en bezoldiging en van den"plaatsel ij ken levensstandaard: zij bebooren slechts in bijzondere
gevallen te worden verleend, terwijl de noodzakelijkheid om
ze te verleenen voor elk geval afzonderlijk behoort te worden
overwogen. I n het gewest IVieuw-Guinea worden bijvoorbeeld aan verschillende ambtenaren dergelijke toelagen uitgekeerd.
„Overigens geldt de regeling der toelagen wegens duurte
gelijkelijk voor Europeesche als voor niet-Europeesche landsdienaren, zoowel ten aanzien van de grens van het inkomen
waarboven geen toelage meer wordt verleend als van de
bedragen der toelagen.
„De schaal van duurtetoelagen is voor landsdienaren met
een inkomen (huishuurvergoeding of het geldswaardig bedrag van vrije woning hieronder begrepen) van:
boven f 300 tot ten hoogste f 450 's maands f 45 's maands;
van 200 af t / m
300
„
30
.. 100 „
„
200
„
25
75 „
„
100
„
20
50
75
10
50
5
M
))
beneden 25
3
„Ook nog in ander opzicht zijn ten behoeve van 's lands
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dienaren gunstiger bepalingen dan voorheen in het leven
geroepen.
„ H e t was een oude gewoonte dat zij, die bij bevordering
reeds een traktement hadden gelijk aan of hooger dan de
aan liet nieuwe en hoogere ambt verbonden aanvangsbezoldigino' en op dat traktement nog niet lang genoeg hadden doorgediend om reeds dadelijk eene traktementsverhooging in het
nieuwe ambt te kunnen krijgen, door eene dergelijke mutatie
in inkomsten niet vooruitgingen.
„Het standpunt dat de Regeering te dien opzichte innam,
kwam daarop neer, dat de betrokkenen voor de hoogere en
meerdere werkzaamheden die op hen .kwamen te rusten en
voor de meerdere verantwoordelijkheid die zij droegen, voldoende beloond waren door de verruiming hunner vooruitzichten, zoodat eene dadelijke vermeerdering hunner inkomsten onnoodig werd geacht.
„Deze regeling werd sinds lang algemeen onbevredigend
geacht. Er deden zich gevallen voor, waarin personen de tengevolde van bevordering aan hen opgedragen hoogere werkzaamheden reeds jarenlang hadden verricht, voordat eene
daadwerkelijke vermeerdering hunner inkomsten daarvan het
gevolg « u ,
,,Mede op voorl>eeld van eene speciaal voor het departement
van Landbouw, Nijverheid en Handel voor 1920 tot stand
gekomen traktementsregeling is hierin radicaal verandering
gebracht.
,,Als beginsel werd aangenomen, dat bevordering tot eene
betrekking, welke hiërarchisch als hooger dan de overige moet
worden aangemerkt en vermeerdering van werkzaamheden
dan wel bevoegdheden of verantwoordelijkheid medebrengt,
ook steeds gepaard gaat met onmiddellijke vermeerdering van
inkomsten door dadelijke toekenning van zooveel weddeverhoogingen als noodig zijn om de in de overige betrekking
genoten wedde te brengen op de naast hoogere l>ezoldiging
in de nieuwe.
,,Aan deze resreling werd terugwerkende kracht gegeven tot
1 Januari 1920.
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den woningnood over te laten aan particuliere bouwcorporaties en aan de gemeenteraden, met geldelijken steun van den
Lande.
,,A1 spoedig bleek dat van deze wijze van voorziening te
weinig resultaat te verwachten was, zoodat in verband met
de steeds stijgende behoefte aan woningen, besloten werd
waar noodig ook voor andere landsdienaren woningen 0 p te
richten, aanvankelijk alleen op de kleinere plaatsen, terwijl
in de grootere steden als Batavia, Bandoeng. Semarang en
Soerabaja de woningvoorziening zou worden overgelaten~aan
den particulieren woningbouw dan wel aan de gemeente of
aan andere corporaties. Ook deze werkwijze leverde echter
onvoldoende uitkomsten; daarom werd besloten ook op die
plaatsen landswoningen te bouwen, doch don alleen voor
landsdienaren, die een inkomen genieten van minder dan
f 250 's maands.
„Met dien bouw is reeds een aanvang gemaakt, terwijl de
noodige gegevens worden verzameld inzake de elders
te bouwen woningen.
; ,Daamaast wordt overwogen om teneinde speciaal voor de
jongere ambtenaren verbetering in den toestand te brengen
een aantal uitgebreide gouvernementspensions te openen, in
de eerste plaats bestemd voor landsdienaren met gezinnen,
die geen woning kunnen vinden. Te Batavia en Soerabaja
zijn trouwens reeds voorzieningen in deze/r geest getroffen,
doch deze zullen, willen zij althans werkelijke verlichtingin den woningnood brengen, op aanmerkelijk grooter schaal
moeten worden opgezet. Het zijn dan naast deze beide plaatsen ook vooral Bandoeng en Medan, die voor toepassing van
dezen maatregel in aanmerkingr zullen moeten komen.
„ W a t de pension-prijzen betreft, zou voor het onderdak
zonder meer op den voet van de algemeene woningregeling,
waarvan hiervóór reeds melding is gemaakt, vijftien procent
van de bezoldiging gevorderd hunnen worden, terwijl voor
de voeding bijvoorbeeld een garantie-contract met maximumprijzen zou kunnen worden gesloten met een of meer particulieren.
,,Naast de in de vorige Mededeelingen vermelde maatregef
len
tot bevordering van den woningbouw valt nog te wijzen
„ W o n i n g n o o d . De algemcene woningnood, waarvan in de
de bijzondere voorziening, welke speciaal voor dit doel is
vorige Mededeelingen eene uitvoerige beschrijving is gegeven op
getroffen ten aanzien van de onteigening ten algemeenen
en die in de laatste jaren ondanks den betrekkelijk uitgebrei- nutte.
den nieuwbouw eer toe- dan afnam, is oorzaak dat de hier te
,,In den vierden titel van het 5de hoofdstuk der nieuw
hinde nieuw aangekoinenen veelal maanden lang vergeefs
naar eene passende woning uitzien voordat zi.i erin slagen inwerkinggetreden onteigeningsordonnantie (Ind. St. 1920
— gemeenlijk tegen zeer hoogen prijs — behoorlijk onder n°. 574) is namelijk aan de gemeenteraden de bevoegdheid
toegekend om. zonder voorafgaande verklaring bij ordondal; te komen.
„Vooral voor de pas beginnenden, die van betrekkelijk ge- nantie dat het algemeen nut de onteigening vordert, in het
ringe inkomsten moeten leven en niet uit eigen fortuin belang van de volkshuisvesting gebouwde of ongebouwde
kunnen bijpassen, .zijn de eerste maanden na aankomst hier eigendommen te onteigenen. Het daartoe strekkend besluit
te lande, gedurende welke in pension of hotel verblijf moet moet berusten op een vastgesteld bouw- of uitbreidingsplan
en vereischt goedkeuring van den Gouverneur-Generaal, den
worden gehouden, zonder meer een financieele ramp.
„Niet alleen is dit tekort aan woonruimte een algemeen Raad van Nederlandsch-Indië gehoord. De onteigening gemaatschappelijk euvel, doch het bleek in enkele gevallen, dat schiedt ten name van de gemeente of van vereen igingen of
liet tot Holland doorgedrongen gerucht van de groote moei- stichtingen in het belang van.de volkshuisvesting werkzaam.
„Voorts zal ook de bepaling, dat bij de onteigening niet
lijkheden die het zoeken van onderdak thans hier te lande
oplevert, ook op de werving voor den Indischen dienst een langer steeds voorafgaande betaling van de schadeloosstelling
vereischt is. doch de onteigenende partij reeds eerder de
ongunstigen invloed begint uit te oefenen.
„Het woningvraagstuk, in het bijzonder de woningvoor- eigendomsovergave kan bewerken door oene met wettelijke
riening voor Iandadienaren. heeft dan ook sinds jaren de volle waarborgen omkleede voorafgaande verzekering van de
aandacht der Regeering. In de eerste plaats wordt steeds schadeloosstelling, het onteigeningsproces aanmerkelijk kunmeer uitbreiding gegeven aan de maatregelen, welke reecis nen vereenvoudigen.
,,Een zeer belangrijke factor, die, onder verschillende
van vroeger af van Landswege worden genomen om in de
huisvesting van Landsdienaren te voorzien, in het bijzonder andere, den woningbouw niet zoo vlot doet verloonen als wel
ten behoeve van de bekleeders van bepaaldelijk aangeduide i wensohelijk is, vormt de duurte der materialen, in het bijzon-1
betrekkingen, wier huisvesting in eene bepaalde woniner MI der die van het algemeen gebruikte djntiheut. De prijsstijging
verband met de oisehen van den dienst noodzakelijk is, doch hiervan is inderdaad verrassend geweest. W a a r voor de grooto
verder ook voor alle andere landsdienaren voor zoover dat kavelingen in het 4de kwartaal van 1919 nog f TT.-"0 per M*.
werd behaald, liep die prijs in bet eerste kwartaal van 1920
noodig bleek.
,,De aanwezige woningen zijn in zeven klassen verdeeld, on tot f 119. Ook in aanmerking genomen, dat zulks gedeelieder van bepaald model en omvang en bestemd voor ambte- telijk een gevolg geweest kon ziin van de door den grootnaren met een bepaald traktement: als maandelüksche hnur- handel meer gewilde samenstelling" der kovolincen. moest
prijs wordt in het algemeen vijftien ten honderd gevorderd die stijging toch voornamelijk worden toogesehreven aan de
vermeerderde vraag naar djati-timmeroout TOOT bouwvan het maandeliiksoh inkomen.
doeleinden.
..Wat voorts het bijbouwen van nieuwe woningen aangaat.
..Al dadelijk is toen overwogen of. nu dit oploopen der
oorspronkelijk lag het ir het voornemen alleen woningen te
bouwen voor landsdienaren. behoorende tot de hierboven in nrijzen blijkbaar niet do^r verhoogde houtproduefie on Java
de eerste plaats bedoelde erroep en overigens de leniging van kon worden voorkomen, daartegen van regeeringswege
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behoorde te worden opgetreden door een verbod tot uitvoer
van hout uit Java. Daarnaast zou dan de productie in de
Buitengewesten zooveel doenlijk moeten worden opgevoerd.
„Hetzelfde denkbeeld kwam omstreeks denzelfden tijd in
den Voiiisraad tot Uiung. ü o t College nuiu L»i| üe benandeliug van de begrooüng voor 1921 een motie aan, waarbij op
grond van de socuüe taak, die bet gouvernementsbosehbedrijf
hier te lande te vervullen heeft, de ltegeering uitgenoodigd
werd tot het nemen van krachtige maatregelen tot verbetering
der houtvoorziening, zoowel voor het heden als in de toekomst, en in de allereerste plaats tot het uitvaardigen van
een verbod 00 den houiuitvoer.
„Toen nu uit de statistieken bleek dat de uitvoer van djatitimmerhout na een sterken achteruitgang in de oorlogsjaren,
weder eene aanmerkelijke stijging begon te vertoonen, werd
de tijd v.un ingrijpen gekomen geacht, en met ingang van
1 December 1830 de uitvoer van djatihout uit NederlandsehIndië tijdelijk verboden. Teneinde de exploitanten van
boschperceelen, die bij hunne inschrijvingen er op rekenen
dat zij voor het superieure exporthout ze^r hooge prijzen
souden maken, niet te zesr te dupeeren en dezen in slaat te
stellen mede door uitvoer van opgeslagen voorraden de beetaande buitenlandsche relaties aan te houden, weid voorloopig in principe aangenomen, dat voor IS 000 M*. djatihout per jaar uitvoerlicenties zullen worden verstrekt.

„Nieuw-Guinea.

Is sin da de periode-V.v:v

HBTTTBI

het

Nederlandsch gezag daadwerkelijk uitgebreid over verschillende gedeelten van den archipel, die tot dien tijd vrijwel
buiten bestuur gebleven waren, het uiterste oosten van den
archipel is daaraan het langst ontsnapt.
,,Wel was reeds in vroeger dagen het daadwerkelijk bezitsrecht vastgelegd door bijvoorbeeld de oprichting in 1828
van een militairen post aan de Triton-baai, doch deze nederzetting werd later weer opgeheven.
,,Hoewel dus Westelijk Nieuw-Guinea Nederlandsch gebied
was en bet Nederlandsch bewind voor den gang van zaken
daar de verantwoordelijkheid droeg, zoodat dan ook sinds 1890
mede op verzoek van de Engelsche buren naar aanleiding
van door de bevolking gepleegde moorden en rooverijeu
militaire strafmaatregelen werden toegepast, van daadwerke.
lijk besturen kwam zoo goed als niets. E n al werd in 1898
overgegaan tot liet oprichten van bestuursvestigingen te Fakfak en Manokoeari en in 1902 te Merauke, van het land zelf
kende men ook daarna eigenlijk nog1 slechts de kusten en daarvan nog e-en zeer beperkt gedeelte van nabij.
,,Na 1907 werd echter door liet leger eene stelselmatige exploratie van het eiland ondernomen, niet met het doel zuiver
af ge werkten wetenschappelijken arbeid te leveren, die noodwendig slechts een beperkt terrein kan omvatten, doch om
eene desnoods oppervlakkige verkenning van liet geheele terrein te verrichten voornamelijk ter vermeerdering van onze
topografische kennis en ter verkrijging van gegevens over ( evaarbaarheid der rivieren, bodemverheffing en gesteldheid
van den grond, de samenstelling' der bosschen, enz.
„Aldus werd in 1907 van uit Fakfak, in het zuiden van uit
Merauke en in 1909 van af de Humboldt-baai in het noorden
eene stelselmatige exploratie verricht.
„Daarenboven werden van Landswege nog verschillende
expedities met bijzondere taak uitgezonden: een ter verkenn i n g v a n het stroomgebied van de Mamheramo. een ander ter
exploratie van de Idenburg-rivier, terwijl in 1917 en volgende
jaren door den dienst van het mijnwezen een reeks van mijnbouwkundig-geologische verkenningen werden verricht in den
Eoogenaamden Vogelkop en ter ncordkust van het eiland.
Gelet werd in hoofdzaak op het voorkomen van fo_ssiele brandstoffen, voornamelijk petroleum. Ter noordkust is het ondereoek nog in gang.
,.Daarnaast valt melding te maken van een vijftal wetenflohappelijke expedities, die met militaire dekking en ook verderen steun der Beoeering werden verricht, waaronder drie
van Hollandsche zijde (LORENTZ en FRAÏVSSEN HERDERSCHEE)
en twee van Engelsche zijde, terwijl in het biizonder nog de
aandacht verdient de wetenschappelijke expeditie, die thans
in gang - is in dat gedeelte van Nieuw-Guinea's binnenlanden,
dat o-elegen is noordelijk van het Centrale Sneeuwgebergte en
•zuid"liik van het Mamberamo-rivierstelcel.
„ H e t geldt hier een oud plan van het Indisch Comité voor
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.
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wetenschappelijke onderzoekingen dat indertijd in 1914 in
verband met het uitbreken van den wereldoorlog voorloopig
was opgegeven, doch in de latere jaren weder ter hand werd
genomen.
,,Na eene militaire vóór-expeditie, die gedurende ongeveer
een half jaar de noodige voorbereidingen trof, volgde sinds
J u n i 1920 onder dezelfde leiding de eigenlijke wetenschappelijke expeditie. Gelijk bekend werden reeds belangrijke resultaten bereikt.
„Als gevolg van al deze tochten, van het meerendeel waarvan
hel onlangs vanwege het departement van oorlog uitgegeven
exploratieverslag een uitvoerig overzicht geeft, werd een
werkelijk belangrijk gedeelte van het eiland verkend en in
kaart gebraebt. De exploratie werd echter, geheel overeenkomstig de bedoeling trouwens, niet aanstonds gevolgd duor
eene daadwerkelijke vestiging van ons gezag. De exploratie
had juist ten doel de Begeering de gegevens te verschaffen
om haar gedragslijn ten aanzien van Nieuw-Guinea te
bepalen.
,,De bestuurstoestanden bleven dus geheel zooals ze waren:
eenige sporadische uiterst primitieve vestigingen aan de kust
en in het binnenland niets.
„ H e t spreekt wel vanzelf d a t zoo, met uitzondering van
den handel in pa rad ijs vogels en een weinig' boschnr. ducten,
ook de economische opleving van het land onmogelijk was,
Van dergelijke nog volkomen ongeregelde en ongeopende
streken houdt om voor de hand liggende redenen het kapitaal
zich afzijdig, vooral waar in onze koloniën zulk een ruim
arbeidsveld ligt, dat wèl staatkundig verzorgd wordt en dus
aanmerkelijk minder risico !>iedt.
„Deze toestand was echter principieel niet zonder bedenking.
Het beheer eener kolonie legt niet alleen ten aanzien van
het land zelf. doch ook in de internationale verbondingen
verantwoordelijkheid op. E n waar overal de nocdzakeliikheid
wordt ingezien van opvoering der productie in het, algemeen
en dus ook van vermeerderde winning van grondstoffen, kan
juist een ontzaglijk welhaast onontgonnen land als NieuwGuinea van het grootste belang blijken te zijn.
„Door de Begeering - is dan uok besloten de ontwikkeling
van het land krachtiger ter hand te nemen en als eerste maatregel werden met ingang van 1 April 1920 de verschillende
gedeelten van Nieuw-Guinea tot een afzon dei lijk gewest vereenigd onder een resident, zetelende te Manokoeari.
„De residentie is thans verdeeld in een drietal afdeelingen:
Noord-Nieuw-Guinea onder een assistent-resident te Mnnokoeari met zeven door gezaghebbers in te nemen bestnursposten. West-Nieuw-Guine.a onder een assistent-resident te
Fakfak met twee gezaghebbers en Zuid-Nieuw-Guinea onder
een assistent-resident te Merauke met een controleur, een
gezaghebber en twee hulphestuurdeis. Tot nu toe zijn nog
niet al deze plaatsen vervuld.
,,De maatregel werkt nog te kort om daarvan nu reeds
vele tastbare uitkomsten te mogen verwachten. De werkzaamheden van het nieuwe hoofd van gewestelijk bestuur moesten
in den eersten tijd noodzakelijk gericht lijn op het organiseeren van de verschillende bestuursmiddelen en het voorbereiden van eene verdere vestiging van ons gezag, waartoe
ook in militair opzicht nieuwe maatregelen imod'g rullen üiin.
„Bovendien zal voor de verdere ontwikkeling van het land
het bestuur ook in de eerste plaats de medewerking behoeven
van de Koninklijke Paketvaartmaatschnpnii.
„Naast de verschillende nog te beperkte watervervoermiddelen, die van Landswege voornamelijk voor bestuursdoehinden ter beschikking van het nieuwe gewestelijk bestuurshoofd zijn gesteld, zijn het praktisch alleen de Paketstoomers, waarop dit groote land voor zijne verkeersbehoeften
aangewezen is. Het zijn de drie lijnen Makasser over Manokoenri naar Hollandia bij de Humboldtbaai en terug
Ambon—West-Nieuw-Guinea en terug en Mnkaasor—Mer.auke en terug, die het verkeer met Nieuw-Guinea bii
uitsluiting dragen. E n terwijl het voor een land in opkomst
als dit nieuwe gewest van het grootste belang is dat dergeliike verkeerslijnen zoowel wat den vaarti'd betreft, als
wat de havens aangaat, welke aangedaan worden, zoo ruim
en soepel mogelijk worden ongezet, bleken bii de tegenwoordiVe orsr°ni«atie v n de vaarnlannen deze desiderata niet
steeds volledig tot hun recht te kunnen komen.
5.

Ned.-Indië.
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„Om een voorbeeld te noemen, heeft onze vestiging te Assike
aan den Boven-Digoel, waardoor liet stroomgebied dier rivier
thans over eene diepte van 250 zeemijlen voor industrie en
handel openstaat, speciaal met liet oog op de rijke rotauvoorraden reeds aanstonds daadwerkelijke belangstelling van (.ie
zijde getrokken; het bedrijf ondervindt daar echter eene
fnuikende belemmering, doordat de booten der Paketvaartinaatschappij, ondanks daartoe strekkend verzoek, wegens
gebrek aan vaartijd de stapelplaats van de betrokken firma
aan de Digoel-monding niet aandoen.
„Het is duidelijk dat bij elke verdere uitbreiding van ons
bestuur, gevolgd door toenemende belangstelling van handel
en industrie, zich dergelijke moeilijkheden zullen voordoen.
„Onderhandelingen met de Paket vaartmaatschappij zijn
gaande om hierin verbetering te brengen, waarbij dan op den
voorgrond zal kunnen staan, dat er voor Nieuw-Guinea veel
minder behoefte aan veelvuldige dan aan rustige en rekbare
scheepsverbindingen bestaat. Om dit laatste te kunnen bereiken zou het aantal booten per jaar gereedelijk kunnen woiden verminderd.
,,Als bijzondere maatregel dient nog te worden vermeld de
bestrijding der geslachtsziekten onder de Kaja Kaja's. Nog
niet zoo heel lang geleden door schepelingen en vogeljageis
in het land gebracht, verbreidden zich deze ziekten door
ergerlijke huwelijksgebruiken met onrustbarende snelheid,
zoodat de bevolking van een bepaald gedeelte der zuidkust,
speciaal de Marindineesche stam, op bedenkelijke wijze 'u
aantal achteruitging. Deed de Roomsch-kalholieke missie
door te trachten de bevolking tot verbetering der zeden en
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tot gezinsvorming te brengen het hare om den toestand Ie
verbeteren, thans na de vorming van het nieuwe gewest ia
ook de Regeeriug niet achter gebleven. Te Merauke is t^en
asyl gebouwd voorloopig berekend op opneming van 80 maanen en 40 vrouwen, waar de betrokkenen aldus tijdens Ja
behandeling ondergebracht kunnen worden, terwijl in Augustus 1920 een gouvernementsarts in Nieuw-Guinea werd geplaatst speciaal ten einde met den resident maatregelen te
beramen tot bestrijding der sexueele misbruiken en der
venerische ziekten onder de inheemsche bevolking der zuidelijke bestuursafdeeling.
„Naast deze maatregelen tot directe bestrijding van het
I kwaad zijn voorzieningen noodig op hygiënisch en medisch
| gebied, die voorbehoedend zullen kunnen werken. In de allerj eerste plaats wordt er daarbij voor gezorgd, dat het jonge
I geslacht zooveel mogelijk aan de schadelijke omgeving der
! volwassenen worde onttrokken en door opvoeding en onder| wijs gewapend tegen de gevaren die het bedreigen.
..Waar de Roomsch-kaMiolieke missie in die richting reeds
! werkzaam is, ligt het voor de hand deze van Landswege danrin te steunen. De bedoeling is daarom de missie geldelijk
tegemoet te komen in de oprichting en instandhouding vaa
i scholen en internaten voor kinderen van den Marindinee! schen volksstam.
„Daarnaast zijn nog maatregelen in overweging om ten
aanzien van personen die kennelijk aan venerische ziekte
lijdende zijn en gevaarlijk voor hunne omgeving zijn, dwingend te kunnen ingrijpen. Hierin is nog geen beslissing genomen".

c.
HEDEDEELLNOEN VAN STAATKUNDIGEN EN ALGEMEENEN AARD.
Ingevolge lid 2 van art. 20 der zelfbestuursregelen 1919
(Ind. St. n°. 822) zijn bil Gouv. Btn, i ü Nov. 1920 n°. 34
(Ind. St. n°. 817) en 25 Mei 1921 n°. 4:5 (Ind. St. n°. 329) de
plaatsen aangewezen als havens in de zelfbesturende laudMhappen in liet gouvernement Celebes en onderhoorigheden
en in het selfbesturend landschap I n d r a g i r i (res. Riouw en
('üderhc-iJi itrlieden).
De regeling van de verhoud ing en de samenwerking tusschen de burgerlijke en militaire autoriteiten (Ind. St. 1907
n°. 201 en 1914 n°. 012) is gewijzigd bij Gouv. Bt. 8 Maart
1921 n°. 41 (Ind. St. n°. 152).
In aansluiting met hetsreen in K. V. 1920, kol. 101/102,
is medegedeeld omtrent de in Indië senomen maatregelen
in verband met de buitengewone tijdsomstandigheden, zij
nog het volgende aangeteekend.
Het toezicht der Regeering op den uitvoer van kinabast,
kinine en kininezouten is bij Ord. van 19 Oei. 1920 (Ind. St.
n". 759) opgeheven.
Het tijdelijk verlwd tot aanwending van rijst en maïs als
veevoeder (Ind. St. 1920 n°. 22) en het tijdelijk verbod tot
uitvoer van maïs uit Java en Madoers naar de overige deelen
van NoderlaïuWh-Tiidië (Ind. St. 1920 n°. 24) ziin bij Ordn.
van 12 Oct. 1920 (Ind. St. n°. 742) en 18 J a n . 1921 (Ind. St.
II°. 43) ingetrokken.
Aangezien de toepassing van de bepalingen betreffende
de verplichte levering van een gedeelte van den padi-oog>t
op Java en Madoera aan de Regeering van NpderlandschIndië verder niet noodig ireacht wordt, is de Ord. van 10
Febr. 1920 (Ind. St. n°. S2) ingetrokken (Ord. van 2 April
1921 in Ind. St. n°. 195).

Het tijdelijk verbod op den uitvoer van geneesmiddelen,
verplegingsartikelen, chirurgische instrumenten en instrumenten voor scheikundig ot ander natuunvetensehajpelijk
onderzoek (Ind. St. I91G nos. 294 en 451). van zemelen
(Ind. St. 1920 n°. 23), van sago en s.igoproducten (Ind. St.
1919 n°. 1), van cassave-pvoducteu (Ind. St. 1918 n°. 1G3>
en van maïs (Ind .St. 1918 n u . 114) is bij Ordn. van 12 Oct.
1920 (Ind. St. n". 743). 12 Oct. 1920 (Ind. St. n°. 742).
16 Nov. 1920 (Ind. St. n°. 818). 4 Jan. 1921 (Ind. St. n°. 1)
en 18 J a n . 1921 (Ind. St. n°. 42) opgeheven.
Eij Ord. van 29 Oct. 1920 (Ind. St. n°. 792) is de uitvoer
van djatihont uit Nederlandseh-Indië tijdelijk verboden.
De verbodsbepalingen op den uitvoer van rijst uit Java
en Madoera en uit de gewesten Zuider* en Oostera f deeling
van Borneo, Celebes en onderhoorigheden en Bnli en Lombok
naar andere deelen van Nederlandseh-Indië. alsmede de bepalingen regelende het toezicht on den invoer van rtist uit
liet buitenland in N^derlandseh-Indië (Ind. St. 1918 nos.
50. 52. 113. 106 en 210 en 1919 nos. 82 en 305) zijn bij
Ord. van 21 Maart 1921 (Ind. St. n°. 179) buiten werking

gesteld.

Door de tot<-tandkominsr ven de Ord. van 31 Juli 1920 (Tnd.
St. n°. 574) — zie K. V. 1920. kol. 155 — is de Ord. van
10 Dec. 1918 (Ind. St. n°. 816). houdende maatregelen ter
verzekering v>n de noodio^e bergruimte voor den nnslag van
voedselvoorraden in bet helanv d^r voedselvoorziening. ingotrokken (Ord. van 31 Juli 1920 in Ind. St. n°. 575).
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§ 1.

1921.
«'2

BETREKKINGEN MET HET BUITENLAND.

Bij K. B. 11 Juni 11)20 n°. 57 (Ind. St. n°. 595) zijn bepalingen vastgesteld op de toelating van oorlogsschepen van
vreemde Mogendheden in de territoriale wateren en de binnenvvateren der Ncderlandsche koloniën; voorsenriften ter
uitvoering dier bepalingen zijn gegeven bij Ord. van 26 April
1921 (Ind. St. n°. 255).
Het K. B. 26 Maart 1920 n°. 31 (Ned. St. n°. 127).
houdende de bekendmaking in het Staatsblad van da t:>ptreding van Nederland tot het Volkenbondverdrag, alsmede
dat verdrag en deel X I I I van het Vredesverdrag van Ver-

§ 2.

sailles van 28 J u n i 1919, houdende instelling eener perinanente arbeidsorganisatie, waarvan het lidmaatschap verbonden is aan dat van den Volkenbond, is in Nederlandsculndië afgekondigd bij Ind. St. 1920 n°. 554.
Het op 23 J a n u a r i 1912 te 's-Gravenhage tusschen NederLand en andere Staten gesloten opiumverdrag goedgekeurd
bij de wet van 20 J u n i 1914 (Ned. St. n°. 257). is in Nederlandsch-Indië bekend gemaakt bij Ind. St. 1921 n°. 98.
Omtrent onze aanrakingen met Portugeesch Tinior zie men
§ 20 en omtrent die met Serawak § 14 van dit hoofdstuk.

JAVA EN MADOERA.

Voor bijzonderheden «Aopéiis de stroomingen onder de
inlandsche bevolking, omtrent de vak-actie en de stakingen
als gevolg van de ontevredenheid over loonen en arbeidsvoorwaarden in verschillende gebieden van Java en Madoera,
wordt verwezen naar de in hoofdstuk B opgenomen Mededeelingen omtrent eenige onderwerpen van algemeen belang.
Als gevolg van de verbetering in het scheepvaartverkeer
kon door de bevolking meer dan in vorige jaren aan de bedevaart naar Mekka worden deelgenomen. Daarheen verlrokken 6775 bedevaartgangers, terwijl 4-!85 personen van de
bedevaart terugkeerden. Het godsdienstig leven onder de
Islamitische bevolking bleef overigens over het geheel ongeveer op hetzelfde peil als in 1919. Het aantal aanhangers
van de Samin-leer in de residentiën Semarang en Rembang
nam af. I n eerstgenoemd gewe<st bleven de belijders van deze
leer weigeren om belasting te betalen en desadiensten te verrichten, zoodat zij ook in 1920 langs gerechtelijken weg tot
bet nakomen hunner Terpflichtinfaen moesten worden gedwongen. In de onderdistricten Padalarang en Tjiparai van
de afdeeling Tjimahi (Preanger-Regentschappen) vornide
zich oene nieuwe secte. waarvan de ijveraars zich onttrokken
aan het nakomen der Mohammedaansche godsdienstplichten
en de aarde als godheid beschouwden. Het aantal aanhangers van deze leer. die geen aanleiding gaf tot botsingen
met andersdenkenden, was gering. In de residentie Soerakarta vermeerderde het aantal godsdienstige vereenigingen
met 2. Het aantal Mohammedaansche godsdienstscholen nam
in enkele residentiën (Soerabaja en Besoeki) eenigermate
af. Ter hoofdplaats Djokjakarta werd het aantal godsdienstscholen van de vereeniging ,,Moluiniadiaü" uitgebreid eit
steeg het aantal leerlingen van 200 in 1919 tot 265 in 1920.
Evenals in het vorige jaar liet de verhouding tot de
Vorstealandsche zelfbesturen niets te wenschen over. Op het
eind van 1920 weiden in verband met den door den Sultan
van Djokjakarta te kennen gegeven wensch om x wegens
hoogen leeftijd, van zijne waardigheid afstand te doen ten
behoeve van zijn zoon, den Kroonprins, die toen nog in
Nederland vertoefde (zie K. V. 1920, kol. 103), voorhereidende maatregelen getroffen zoowel voor de terugreis van
laatstgenoemden als voor diens verheffing tot Sultan van
Djokjakarta; in het bijzonder wat betreft de door den nieuw
optiedenden hoogwaardigheidsbekleeder vóór zijne troonsbestijging af te leggen verklaring en de daarna te sluiten
acte van verband, welke eene Diinoipieele wijziging zouden
brengen in de civiele lijst van den zelfbestuurder, in dier
voege, dat het bedrag daarvan in redelijke verhouding zou
staan tot de inkomsten van het Sultanaat. Op 8 Februari 1921
had de verheffing tot Sultan plaats van Hamengkoe Boewono
Senopati Ingalogo Abdoerracliman Saijdin Panoto Gomo
Kalifatoellah V I I I .
De verdere doorvoering der hervorming van de economische en maatschappelijke toestanden in de residentiën
Soerakarta en Djokjakarta, waarbij van de zijde der zelfbeaturon wederom de meest welwillende medewerking werd
ondervonden, leverde geen bijzondere moeilijkheden op. Mot
de vorming van kaloerahans werd op den voet van de ook in
1919 gevolgde gedragslijn voortgegaan. De bepalingen van

het bij Gouv. Bt. 15 J a n . 1918 n°. 39 (Ind. St. n°. 20) afgekondigde nieuwe grondhuurrcgleinent voor de beide Vorstenlauüsche residentiën werden met ingang van 1 April 19^0
toegepast op een 13-tal ondernemingen in de districten Prambanan, Bajat en Kiaten van de ai'deeling Klaten (res. Soeiakarta) en op nog een 13-tal ondernemingen in de districteu
Prambanan,, Ngeniplak en Kotagedo van de afdeeling Djokjakartu (res. Djokjakarta).
Voor nadere bij zonderheden omtrent de geldelijke verhouding tusschen het land en de zelfbesturen en de algemeene hervormingen van de maatschappelijke en agrarische
toestanden in de V orstenlanden moge worden verwezen naar
de in ncofdstuk B opgenomen Aiededeelingen omtrent eenigo
onderwerpen van algemeen belang (kol. 26/39).
De ontvoogding van het iulandsch bestuur door overdracht
van verschillende bevoegdheden en bemoeiingen, uiigcoefend door Europeesche dan wel hoogere inlandsche b«stuursambienaren, op den regent of op lagere inlandsche
bestuursambtenaren in de daarvoor in aanmerking komende
afdeelingen en regentschappen op Java. en Madoera, welke
ontvoogding ingevolge de ordonnantie in Ind. St. 1918
ii°. 674 in de jaren 1918 en 1919 reeds had plaats gevonden
in de afdeelingen Tjiaudjoer (Preanger-Regentsehappeu),
Baujoemas en Blora (Rembang), werd sedert ingevoerd in
de afdeelingen Pasoeroean (Ind. St. 1920 n°. 44), Batang,
Cheribon en Indramajoe (Ind. St. 1920 uos. 45 en 91), Betbek (Kediri) (Ind. St. 1920 u". 66), Giisee en Lamongan
(Soerabaja) (Ind. St. 1920 nes. 120 en 820), Baugkalan
(Madoera) (Ind. St. 1920 n°. 246), Japara (Semarang) (Ind.
St. 1920 n°. 430), Keboemen (Kedoe) (Ind. St. 1920 nü. 608),
Ponorogo (Madioen) (Ind. St. 1920 n°. 819), Serang (Bantam) (Ind. St. 1921 n°. ;!53). Ban.joewangi (Besoeki) (Ind.
St. 1921 n°. 424) en Krawang (Batavia) (Ind. St. 1921
n°. 425).
In de belrekking van regent van Tji'andjoer, welk ambt
door du overplaatsing van Kaden Toemenggoeng Wiria Nata
Koesoema naar het regentschap Bandoeng was opengevallen
(vgl. K. V. 1920, kol. 104), werd in December 1920 voorzit n d(X>r de benoeming van Raden Toemenggoeng Soeiiidiningrat, te voren patih van het regentschap Serang. Do
regent van Kocning-an (Cheribon) Raden Adipati Aria Braia
Amidjaja werd op verzoek eervol ontslagen en in Februari
1921 vervangen door Baden Toemenggoeng Soeria Tanoedibrata, te voren wedana ter beschikking voor agrarisch»
zaken. In het ambt van regent van Pemalang, opengevallen
door de overplaatsing van Raden Mas Adipati Pandji Ariodinoto naar .'iet regentschap Cheribon, werd voorzien door de
benoeming in Augustus 1920 van Raden Toemenggoeng So< doro, te voren patih van het regentschap Pekalongan.
In de betrekking van regent van Soekaboemi (PreangerRegentschappen), ingesteld bij Gouv. Bt. 25 April 192]
n°. 71 (Ind. St. n°. 256), werd in Juli 1921 voorzien door de benorining van Raden Toemenggoeng Soerjanatabrata, te voren
tijdelijk waarnemend patih van de afdeeling Soekaboemi.
Tot zelfstandige patihs van Kraksaün en van Loemadjang
(Pasoeroean), welke ambten waren opengevallen onderscheidenlij k door de benoeming van Raden Toemenggoeng Kerto
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Amiprodjo tot regent van Sampan;? (Madoera) en de pensionneeriug van Maden Mas Smgowigoeno, werden in Mei
19~0 benoemd onderscheidenlijk Mas Djojodiprodjo, te voren
patik van het regentschap Probolmggo. en Mas Ngabehi
Ardjoeepoetro, te voren patih van net regentschap Ma lang.
i)o veiligheid van perionen en goederen was ook in 1920
nog verre van bevredigend; toch viel in de meeste gewesten
eene afneming van de criminaliteit waar te nemen, waartoe
ongetwijfeld over liet algemeen de zoowel in de groote handexsoentra als in de cultuurgebieden in de binnenlanden
voor de bevolking aanmerkelijk verbeterde loons- en arbeidsTOorwaarden het nare ten goede zal hebben bijgedragen.
Aangezien in de afdeelingen Magetan en Ngawi der residentie Alauioen ernstig gevaar dreigde voor verstoring der
openbare orde, werd <le uitoefening van het recht van vergader i n g i i i die afde-dingen bij <Jrd. van 17 Aug. 1920 (Ind. St.
n°. 506) tijdelijk beperkt, welke beperking is ingetrokken
bij ü r d . van 0 J a n . 1921 (Ind. St. n°. 11).
Het aantal gevallen van moord en doodslag verminderde
in de residentiën Bantam, Batavia, Cheribon, Pekalongan,
Kedoe en Besoeki van 36. 92, 10, 00. 58 en 81 in 1919 tot 20,
68, 11, 38, 38 en 55 in 1920. Daarentegen vermeerderden deze
misdrijven in de resid; niiëii Preanger-ltegentschappen, Semarang, Soerabaja, Banjoemas. Pasoeroean, Madioen, Madoera
en Bembang onderscheidenlijk tot 29, 06, 00, 13, 178, 17,
158 en 85. tegen 19, 47. 49, 9, 102, 12, 120 en 58 in 1919.
Hel aantal ketjoe (kampak-. rampok-, krojok-) partijen
nam in 1920 toe en bedroeg 55G (in 13 gewesten), tegen 45S
in 1919. Deze misdrijven verminderden aanmerkelijk in de
residentiën Bantam, Cheribon, Semarang, Banjoemas, Djokjakarta en Madoera. doch stegen in de gewesten Batavia,
Preanger-Hegentschappen, Kedoe. Madioen en Beinban»'
van 153, 2, 5, 8 en 44 in 1919 tot 162. 8. 17. 23 en 1GG
in 1920. Het was dan ook dringend noodzakelijk dat, insonderheid in het gewest Batavia en wel voornamelijk in de
afdeeling Mcester-Cornelis, met eenige brigades marechaussee krachtdadig tegen de rampokbenden werd opgetreden. waaromtrent nadere bijzonderheden zijn vernield in
de in hoofdstuk IJ opgenomen Mededeelingen (kol. 47/48).
Het aantal gevallen van begal (roof op den openbaren weg)
is mede wederom toegenomen en bedroeg in de gewesten
Soerakarta, Bembang, Kedoe en Kediri achtereenvolgens 80,
Cl, 20 en 18, tegen 70, 29, 14 en 16 in 1919. In de residentie
DjokJakarta verminderden deze misdrijven aanmerkelijk
(van 93 in 1919 tof 39 in 1920).
Het aantal Teediefstallen verminderde in belangrijke mate
en bedroeg voor de residentiën Soerakarta, Madoera,
DjokJakarta, Madioen, Kedoe, Bembang,
Pasoeroean,
Besoeki, Kediri,
Soerabaja,
Pekalongan,
Banjoemas,
Semarang, Batavia, Bantam en Preanger-Begentschnppen
achtereenvolgens 753, 56S, 454, 415, 408, 229. 172,
153, 141, 110. 107. 91, 8 1 , 80, 73 en 5 1 . legen
1CG1. 519, 749, 878. 103, 129, 189, 2G1. 227. 116, 38, 80, 98,
322, 40 en 15 in 1919. I n de residentiën Bantam en Pekalongan bedroeg het aantal diefstallen van klein vee onderscheidenlijk 132 en 111, tegen 285 en 163 in 1919. Zee- en strandroof werd alleen uit dr residentiën Madoera en Pasoeroean
gerapporteerd (2 en 1 gevallen). In vele gewesten verminderde
het aantal gevallen van brandstichting (huis-, schuur-, tabaken rietbranden) aanmerkelijk. In de rosi den tijen Djokjakartft, Kedoe., Soerakajrta, Banjoemas, Kediri, Soerabaja,
Bantam, Madioen en Batavia bedroeg het aantal dezer misdrijven onderscheidenlijk 578. 418. 3S1, 224, 111, 50, 14, 9
en 8, tegen 1341. 793, 1075, 55G. 198. 93. 47, 31 en 38 in 1919.
De gezondheidstoestand liet evenals in 1919 nog veel
t e wenschen over, docü het aantal slachtoffers dat aan
cholera, typhus, dysenterie, influenza, malaria en pokken is
bezweken was veel minder dan in 1919; genoemde ziekten
kwamen — met uitzondering van eene malaria-epidemie in
de afdeeling Rembar.g — nergens epidemisch voor. Daarentegen nam het aantal pestgevallen beduidend toe. Het was
voornamelijk de residentie Kedoe, die het zwaarst getroffen
werd. Voor de afdeeling Temanggoeng nam liet aantal gevallen van begin 1920 af gestadig af, doch de afdeelingen
Magelang en vooral Wonosobo hadden een aanval te doorstaan, waarvan het hoogtepunt in de maanden September
tot November lag. Voor nadere bzonderheden en eene opgave
in cijfers van het aantal slachtoffers in deze residentie wordt
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verwezen naar de in hoofdstuk B opgenomen Mededeelingen
(kol. 43/47). Ook in de afdeelingen Salatiga en Kendal van
do residentie Semarang" kwamen/ pvstgevallen voor (417,
waarvan 414 met doodelijken afloop). Van uit Salatiga overschreed de pest de grenzen, van de residentie Soerakarta en
maakte daar in de maand December 23 slachtoffers. De
afdeelingen Soerabaja en Lamongan van de residentie Soeralxija hadden onderscheidenlijk 53 en 49 gevallen te boeken.
Ook in de afdeelingen Bantril en Tosari brak in begin 1920
longenpest uit, doch door krachtige isoleeringsmaatregeien
werd de uitbreiding dezer ziekte spoedig: bedwongen. In verband met de uitbreiding van de pestziekte naar de residentie
Batavia, waar zich eind 1920 een 14-tal gevallen voordeed,
werden Tandjoengpriok. Batavia en. Meester-Cornelis bij het
z.g. pestgehied ingelijfd. Voor bijzonderheden omtrent den
peslbestrijdingsdienst en de woningverbetering zie t. a. p .
Evenals in 1919 had de bevolking vooral in de kuststreken
van Java veel van koortsen en malaria te lijden en werd haar
in ruime mate chinine verstrekt. Ook in de binnenlanden
eischte de koorts vele slachtoffers. In de afdeeling Temanggoeng (Kedoe) bedroeg het aantal koortslijders 25 837,
waarvan 6292 stierven. I n den gezondheidstoestand in de
Tjihca-vlakte in Tjiandjoer (zie K. V. 1920. kol. 105) kwam
aanmerkelijke verlietering door de goed uitgevoerde periodieke drooglegging der sawahs en flinke draineeriiig van de
landbouwhoeven. Wegens het succes verkregen met de be»strijdiHg van framboesia door toediening van inspuitingen
met neosalversan. werd daarmede vooral in de residentiën
Bantam, Cheribon, Banjoemas, Kedoe en Djokjakarta op
uitgebreide schaal voortgegaan. Gedurende 1920 werden in
het Koningin VVilhelmina-gasthuis voor ocglijders te Bandoeng op de polikliniek 5494 lijders ingeschreven. In de
residentie Batavia bedroeg het aantal gevallen van meningitis cerebrospinalis epidemica 109 (tegen 126 in 1919).
Evenals in vorige jaren had ook in 1920 de veestapel in
vrijwel alle gewesten van mond- en klauwzeer, surra en
kwaden droes te lijden, doch in liet algemeen viel eene verbetering in den gezondheidstoestand van het vee waar te
nemen. Het mond- en klauwzeer vertoonde bijna overal een
goedaardig verloop. Surra en kwade droes bleven over het
het geheel tot sporadisch voorkomende gevallen beperkt.
Septichaemia epizootica haemorrhagica deed zich voor in
de residentiën Bantam en Preanger-Begentschappen. Boutvuur werd waargenomen in de gewesten Djokjakarta.
Madioen en Madoera doch in veel mindere mate dan in 1919.
De uitkomsten van den rijstoogst waren over het algemeen
bevredigend; in vele gewesten waren zij zelfs gunstiger dan
in 1919. In de residentiën Semarang, Soerabaja, Kediri en
Madioen daarentegen bleef tengevolge van de ongunstige
weersgesteldheid, overstroomingen en ziekten en plagen het
beschot van den oogst beneden de normale opbrengst. In de
drie eerstgenoemde gewesten mislukten onder(:dieidenlijk
99 950 (van de 404 000 bouws aanplant), 51 076 en 22619
bouws. Aroorts werd door overstroomingen en plagen (muizen,
enz.) eenige schade en misgewas veroorzaakt in de afdeelingen Soemedang (Preanger-Begentschappen), Tjilat.jap
(Banjoemas), Magelang en Koetoardjo (Kedoe), Ban,joewangï (Besoeki) en Blora en Rembang (Bembang).
De uitkomsten van de door de bevolking geteelde gewassen
waren over het geheel zeer bevredigend. De koffie-oogst
leverde in de meeste gewesten een bevredigend beschot op.
In de afdeeling Krawang (Batavia) was de oogst belangrijk
lieter dan in 1919 (10 693 pikol, tegen 6750 pikol in 1919).
De bevolkingsaanplantingen bleven slechts zeer matige uitkomsteii opleveren.
De uitkomsten van de suikercultuur waren wat de hoeveeiheden riet en het gehalte aangaat bevredigend, in de residentiën Cheribon, Semarang. Kediri en Pasoeroean zei fa
goed, terwijl de ondernemingen in het gewest Soerakarta
mooie producties maakten. In de residentie Soerabaja waren
de uitkomsten van den oogst minder dan in 1919, doordat
sommige fabrieken gebrek aan arbeidskrachten hadden,
waardoor de aanplant voor een deel te laat in den grond
kwam.
Do uitkomsten van den tabakoogst waren, voornamelijk
in de residentiën gelegen in het westelijk deel van Java, bevrediü-nnrl. In de gewesten Kedoe, Semarang (inzonderheid
de afdeeling Salatiga), Soerakarta en Besoeki hadden de
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aanplantingen te lijden van de vele regens, waardoor de opbrengst, lioewel de hoedanigheid van het product vrij goed
bleef, belangrijk minder bedroeg dan in 1919. I n Besoeki
mislukte door den grooten regenval ± 60 % van den uanplant.
Voor de theecultuur was bet verslagjaar, door de sterke
daling der prijzen, verre van gunstig. De thee-aanplantingen der bevolking werden niet het oog op den gedrukten verkoopprijs minder goed verzorgd en de opkoop van zoogenaamd
kampongblad nam over het algemeen belangrijk af.
De emigratie door werving nam in 1920, voornamelijk als
gevolg van de verbeterde economische toestanden en arbeidsvoorwaarden op Java, over bet algemeen in beduidende mate
af. Behalve de emigratie uit verschillende gewesten naar de
buitengewesten (zie hoofdstuk J , afd. I, § 5) en het vertrek
van eenige transporten inlanders naar buiten NederlandschIndië gelegen streken (zie hoofdstuk F , § 10) kwam ook in
1920 belangrijke transmigratie voor van lieden uit Madoem
naar de residentiën van Oost-J uva en Midden-Java. In de
afdeelingen Djember en Banjoewangi (Besoeki) was de toeneniing van de bevolking door verhuizing van lieden uit Oosten Midden-lava wederom zeer belangrijk. Het aantal immigranten, dat zich op eigen gelegenheid in de afdeeling Banjoewangi vestigde, bedroeg ongeveer 14 000 personen. Door
bemiddeling van het bestuur vermeerderde het aantal personen, dat zich uit de afdeeling Blitar (Kediri) in het gebied
der desa Gambiran in Zuid-Banjoewangi (zie K. V. 1920,
kol. 107) vestigde, met ongeveer 380. In de van gouvernementswege gesticbte kolonie te Sidodadi verminderde het
aantal kolonisten meer en meer. Evenals in vorige jaren
gingen weder vele Bantammers naar de Lampongsche districten, Benkoel en, Palembang, Deli en Batavia om als koelie
werkzaam te zijn. Op de eilanden behoorende tot den Kangean- en Sapoedi-arcnipel (Madoera) vestigden zich voor de
klapperteelt aldaar wederom vele Boegineezen en Makassaren.
Door de jaarlijks voorkomende plaatselijke overstrooiningen werd in sommige gedeelten van de residentiën Soera-
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baja, Semarang, Rembang. Soerakarta en Madioeu vrij telangrijke schade aangericht. I n J a n u a r i 1920 werd de hoofdplaats Soerabaja geteisterd door eene overstrooming, waarvan de watermassa door het Wonokrouio-kanaal moest worden afgeleid. Bij eene overstrooming van de kali Blimbing
(afd. Toeloengagoeng. res. Kediri) kwamen in de desa
Karangredjo 5 personen om het leven. Overigens hadden in
dit gewest de desa's in het lahargebied van den Kloet veel
te lijden van zandbandjirs, waardoor erven en aanplantingen onder het zand bedolven werden. In October 1920 hadden
in de Preanger-Regentschappen tengevolge van onafgebroken zware regenbuien belangrijke overstroomingen en
aardschuivingen plaats, waardoor veel schade aan wegen,
bruggen en waterleidingen werd aangericht eu de gemeenschap met verscheidene districten, voornamelijk in de afdeelingen Tjiandjoer en Garoet, werd verbroken. I n hei district
Sindangbarang van eerstgenoemde afdeeling werden drie
betrekkelijk groote kampongs vernield, waarbij 62 personen om het leven kwamen. I n het begin van Augustus 1920
vertoonde de Merapi eene verhoogde werking, waarbij
gloeiende steenmassa's werden uitgestooten, welke de ravijnen aan den bovenloop van de Blongkeng- en Batang-rivier
op vul den en het nederstroomen van lahars deed verwachten.
Ten einde de bevolking in de bedreigde streken te kunnen
waarschuwen werden eenige posten opgericht en de noodi«e
voorzorgsmaatregelen getroffen voor eene tijdige vlucht der
bewoners van de betrokken l>ergdesa's en gehuchten. In
October had echter in het raviin van de Blongkeng-rivier
nabij het gehucht Deles plotseling eene afschuiving plaats
van een gedeelte der gloeiende steenmassa, waardoor het in
dat ravijn aanwezige water zich tot heete stoom ontwikkelde,
welker massa door een wervelwind uit het ravijn werd opgetrokken en over eene uitgestrektheid van een 100-tal bouws
tegalgronden werd heengeblazen. Alles wat zicli op die oppervlakte bevond werd verbrand of vernietigd; 35 personen,
die aan den veldarbeid en het veehoeden waren, zoomede 17
stuks vee, werden gedood.

ATJEH EN ONDERHOORMiHEDEN.

De politieke toestand was over het algemeen gunstig.
Vooral door de verbeterde oeeononiische toestanden begon
de bevolking de heilzame voordeden van orde en rust hoe
langer hoe meer te waardeeren. Dit uitte zich voornamelijk
door de persoonlijke medewerking van het zeer invloedrijke
hoofd van Keuniangan (onderafd. Sigli, afd. Noordkust van
Atjeh) bij de in Juli 1920 volbrachte onderwerping van Pang
Rabo en diens volgelingen, waarmede de Pidië-streek van
hare laatste verzetsleiders werd gezuiverd.
T. AH Tjot Darat (zie K. V. 1920. kol. 107) werd bij
Gouv. Bt. 20 J a n . 1921 n°. 52 toegelaten tot het afleggen
van de korte verklaring als waarnemend bestuurder van het
landschap Boebon (onderafd. Meulaboh. afd. Westkust van
Atjeh) gedurende de minderjarigheid van den rechthebbende,
thans nog aangeduid als ï . Radja Tjoet. De waarnemend
bestuurder van het landschap Manggeng (onderafd. Tapa
Toeen, afd. Westkust van Atjeh) Teukoe Nana (zie K. V.
1920, kol. 108) legde op 21 Septemter 1920 de korte verklaring af. welke werd goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv.
Bt 19 J a n . 1921 n°. 101.
.
De zelfbestuurder van het landschap Peutoë (onderafd.
Lbo Soekon, afd. Noordkust van Atjeh) Teukoe Ali Basja,
werd wegens zielsziekte ontheven van de uitoefening zijner
waardigheid.
Ook in 1920 breidde de Sarekat Islam-beweging zich in
niet onheteekenende mate uit, voornamelijk in de onderaf deeIrnsen Lho' Soekon, Lbo' Seumawe. Sigli en Tdi, belgeen
Handelingen der Sta ten-Generaal.
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Bijlagen.

1921-1922.

zich hoofdzakelijk openbaarde in eene gestrengere vervulling
der uiterlijke gcdsdienstplichten. Blijkens de geregistreerde
Mekka-passen zijn in 1920 uit de afdeelingen Groot-Atjeh,
Noord-, Oost- en Westkust van Atjeh 303 personen ter bedevaart vertrokken.
De veiligheid van personen en goederen bleef ook in 1920
tevredigend. Van eene toeneming van groote misdrijven is
niet gebleken, terwijl in biikans alle gevallen de zaken tot
klaarheid konden worden gebracht en de daders hun gerechte
straf ondergingen. I n J u n i had te Sinabang een moordaantlag plaats op het gezin van een Europeesch ingezetene
aldaar; twee zeer jon<re kinderen werden gedood en de moeder
werd gewond. De moordenaar, een Simeuloeër, werd tot
1< venslange gevangenisstraf veroordeeld. I n de zoogenaamde
cultuurstreken der afdeeline Oostkust van Atjeh werd het
politietoezicht op de ondernemingen met behulp van de beschikbare algemeene en gewapende politie aanmerkelijk verscherpt, zoodat groote rampokpartiien, ernstige inbraken,
straatroof en dergelijke misdrijven tot de zeldzaamnedeu
gingen tehooren.
Aan de opvoeding van hunne zoons en dochters werd door
door de zelfbestuurders en hoogere hoofden meer zorg tesleed. De opleiding geschiedt op de Hollandsch-inlandsche
en Europeesche scholen, terwijl, OD de met het schooljaar
1920/21 te Koeta Radja eeonende school voor M.U.L.O., ook
verdere vorming mogelijk is geworden. Voor verdere ontwikkei ing bezocht één der telgen uit het voormalige sultansge5.

Ned.-Indië.
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slacht de best uu i*98c hooi te Weltevreden en een hoofdenzoou (afd. Oostkust van Atjeh). Piroplasmose deed zich sporadisck
uit Lho' Nga de opleidingsschool voor inlandsche rechts- voor onder den veestapel in de onderafdeelingen Seulimeum
kundigen.
en Lho' Nga (afd. Groot-Atjeh) en Tapa' Toean (afd. WestHet volksonderwijs onderging wederom uitbreiding. Het kust van Atjeh). I n de onderafdeeling Lho' Nga weiden
aantal volksseholen. dat OD het, einde van 1919 258 bedroeg enkele gevallen van septichaemie onder de karbouwen geconstateerd. Hondsdolheid openlvaarde zich op sommige
met 15 476 leerlingen, steeg tot Ó16 met 19 0G8 leerlingen.
He gezondheidstoestand was over het geheel bevredigend. plaatsen in de onderafdeelingen Seulimeum en Bireuën (afd.
Malaria kwam in bijna alle deeien van het gewest slechts Noordkust van Atjeh).
Be in- on uitvoerhandel beleefde in de laatste helft van
sporadisch voor; daarentegen bleven de streken Tjalang en
Sinabang om die ziekte berucht. Typ Heuse koortsen, buik- 1920 slechte tijden. Be toestanden in Europa drukten de protyphus en dysenterie deden zich eveneens slechts sporadisch ductenmarkten zoodanig, dat de voor Atjeh zoo belangrijke
voor o. a. te Koeta Radja, Oelèë Lheuë. Sigli, Lho' Seumawe cultuur van peper en van andere uitvoerproducten niet looen Sinabang. Onder de contractarbeiders ter Oostkust nend meer was. I n de onderafdeeling Tapa' Toean (afd.
kwamen wederom eenige gevallen van meningitis voor; ook Westkust van Atjeh) ontwikkelde zich daarentegen eene
onder de contractanten te Sinabang werden enkele gevallen nieuwe uitvoerindustrie, namelijk van nilara, bestemd voor
waargenomen; als voorzorgsmaatregel werden de van Java bereiding van aetherische olie.
Be scheepvaartbeweging te Sabang ham wederom toe, doch
aangebrachte werkkrachten aan eene observatie onderworpen.
Te Sinabang eiaohte in de laatste helft van 1920 de influenza het oude peil van vóór den oorlog werd niet bereikt.
Over liet geheel waren de uitkomsten van den rijstoogst
een niet onbeduidend aantal slachtoffers. He poliklinische
arbeid onder Je bevolking kon op alleszins bevredigende bevredigend. I n verschillende onderatfdeelmgen werd het
resultaten bogen. He geregelde klinieken in de verschillende plaat-areaal belangrijk uitgebreid. In enkele streken, zooals
daartoe aangewezen bevolkingscentra gehouden werden druk in de onderafdeelingen Langsar. Idi. Takengon, Meureudoe
bezocht en de bevolking: gaf blijk deze hulp op prijs te en Tapa' Toean. had het gewas te lijden van plagen (boorstellen. He bestrijding van het framboesia-kwaad weid in ders, muizen, walang sangit. e. d.) en ziekten. In Beiiedei1920 krachtig en met goed gevolg voortgezet. Tot de oprich- Singkel werden door overstroomingen verwoestingen onder
ting van een krankzinnigengesticht is. in verband met een den te velde staanden padi-aanplant aangericht, terwijl elders
door den psychiater dr. F . H . VAN LOON ingesteld onder- abnormale droogte een nadeeligen invloed uitoefende. Aanplant van tweede gewassen had in het geheele gewest in volzoek, besloten.
Surrah kwam in het verslagjaar voor onder den paarden- doende hoeveelheden plaats.
Be klapper- en pinangcultuur breidde zich wederom uit.
stapel in de onderafdeelingen Takengon (afd. Noordkust
Be uitkomsten van de zeevischvangst waren gunstig.
van Atjeh), Seulimeum (afd. Groot-Atjeh) en Langsar

§ i.

SIMATRA'S WESTKUST.

He Sarekat Islain-vereenigingen te Ajerbangis, Oedjoeng
Gading en Soengei Aoer vertoonden geen teekenen van leven
meer, terwijl die in de afdeeling Batipoeh en Pariaman
een kwijnend bestaan leidden. I n Januari 1920 ontstond
in de negari Bajoer (onderafd. Manindjaii) opnieuw WTMving tusschen de aanhangers van de oude en die van de
nieuwe lichting (zie K. V. 1918, kol. 11), doordat beide
partijen niet meer gezamenlijk wenschten deel te nemen
aan den Vrijdagdienst, doch iedere partij verkoos door een
voorganger van eigen richting geleid te worden. Eene dergelijke wrijving werd ook geconstateerd in de negarieën
Lawang en Matoer van dezelfde onderafdeeling, zoomede
in Koto Toeo (onderafd. Oud-Agam). Nergens gaf dit echter
aanleiding tot rustverstoringen.
Be veiligheid van personen en goederen was over ' et
algemeen gunstig. H e t aantal veediefstallen en misdrijven
bleef nagenoeg stationnair; evenals in 1919 deden zich ook
«n 1920 ongeregeldheden voor onder de dwangarbeiders in
de Ombilin-mijnen.
Boor de vereeniging „Studiefonds Minangkabau" werd
een fröbelsckool voor inlandsche kinderen opgericht; tevens
werd eene eerste klasse van eene particuliere Hollandschinlandsche school te Fort de Koek geopend.
Be gezondheidstoestand was gunstig. B e bestrijding van
de malaria bleef goede resultaten opleveren; de bevolking

ziet meer en meer het nut van de toegepaste maatregele*
in en verleent de noodige medewerking.
Be voorg-ekomen besmettelijke veeziekten hadden oen
gunstig verloop, dank zij de tijdig genomen maatregelen.
Onder het van Britsch-Indië aangebrachte gouvernenients, vee in de afdeeling L Koto brak eene bloedziekte uit, waaraan
| vele dieren stierven.
Be uitkomsten van den rijstoogst waren bevredigend.
Ook de kofficoogst liet. over het algemeen niet te wenschen
over; de aanplantingen vonden wederom uitbreiding.
In de afdeelingen Tanahdatar en L Koto breidde de bevolking hare aanplantingen van tabak uit, terwijl zij zich,
door oordeelkundiger plant- en oogstwijze, tevens toelegde op verbetering van het product. Be in de onderafdee! ling Sawahloento geteelde tabak heeft vanwege haar qua; liteit reeds een goeden naam op de markt verworven.
Be klappercultuur breidde zich gestadig uit. Be opbrengst
was zeer bevredigend. Be copra behaalde goede prijzen.
Een machinale copradrogerij in Koerai Tadji (onderafd.
[ Pariaman) kwam in 1920 in werking; de bereide copra was
: van goede qualiteit.
Be zeevischvangst bleef voor de strandbevolking van dit
gewest een belangrijk middel van bestaan.
Tengevolge van groote overstroomingen in de afdeelingea
L Koto en Loeboeksikaping werd aan eenige groote wegen en
bruggen vrij belangrijke schade aangericht.
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TAPANOELÏ.

De politieke toestand bleef bevredigend. Over het algemeen liet de verstandhouding tusschen Mohammedanen en
Christenen niet te wenschen over. Botsingen kwamen slechts
bij uitzondering voor en waren van onbeteekenenden aard.
De toestand in Zuid-Nias was gunstig te noemen. De hoofden, die nog weinig iuvloed op de kampongbevolking kunnen
doen gelden, leerden begrijpen wat van hen gevorderd mocht
worden en verleenden hunne medewerking bij het aanleggen
van nieuwe sawah's en het onderzoeken van kleine vergrijpen in de kampongs. Gedurende het verslagjaar kwamen op
Nias nog 2 gevallen van koppensnellen voor; het gehouden
onderzoek leverde echter geen resultaat op. Sommige landschappen, welke voorheen slechts onder militaire dekking
bezocht konden worden, werden door den gezaghebber, enkel
vergezeld van een tolk, tweemaal bereisd. De toestand bleek
overal volkomen rustig. I n Augustus belegde de vereeniging
Hatopan Kristen Batak, in verband met de veroordeeling
van haren voorzitter Manoellang, wegens een persdelict, op
enkele plaatsen in de Bataklanden openbare vergaderingen,
waarin de voorzitter — onder voorgeven dat hij veroordeeld
zou zijn wegens bescherming van de rechten der inlandsche
bevolking op haar grond — van de aanwezigen geldelijke
bijdragen ten behoeve van hem en zijn gezin inzamelde. De
opwinding onder het volk ten gunste van de inzameling was
slechts van korten duur. Door genoemde vereeniging werd in
November te Pangoeroeran (Samosir) eene afdeeling met
300 leden opgericht.
Van propaganda van de zijde der vereenigingen Insulinde
en Sarekat Islam viel in het verslagjaar weinig te bespeuren.
De door de Sarekat Islam-vereeniging ter hoofdplaats Sibolga
opgerichte school moest door verloop van leerlingen in
Maart worden gesloten.
Evenals in vorige jaren bleven de resultaten van het zendingswerk in de streken, waar de bevolking zoo goed als geheel den Mohammedaanschen godsdienst is toegedaan (dat
eijn de hoofdplaats Sibolga en de drie zuidelijke koeria's der
afdeeling Sibolga en Ommelanden en de afdeeling Parlang
Sidimpoean), van weinig beteekenis. H e t aantal Christengemeenten in eerstgenoemde afdeeling bedroeg 22, met
2711 leden, tegen 2531 in 1919, terwijl het aantal
Christenen in Ooloe Pukantan 339 en in Groot-Mandailing 67
bedroeg1, tegen 342 en 54 in 1919. I n de onderafdeling
Hoogvlakte van Toba (afd. Bataklanden) steeg het aantal
Christenen van 41836 in 1919 tot 43 247 in 1920; het aantal srholen bedroeg 80. met 117 leerkrachten en 4015 leerlingen. Het aantal Christenen op Samosir bedroes: 4903,
tegen 4588 in 1919. In de onderafdeelingen Silindoeng en
Toha nam het aantal Christenen slechts in weinig belanglij ke mate toe, terwijl in de Dairi-landen en Baroes dat aantal niet onbelangrijk afnam. In Noord-Nias daarentegen
vertoonde zich onder de heidenen groote neiging om tot het
Christendom over te gaan en steeg het aantal Christenen tot
33 834; de heidensche bevolking telt aldaar nog + 70 000
zielen.
In do afdeelintv Bataklanden nam het aantal Mohammedanen, voornamelijk in de heidensche streken, wederom toe
(zie K. V. 1920, kol. 111). Ter bedevaart naar Mekka vertrokken uit het gewest 170 personen.
F i t de ondorafdeeling Padanglawas (afd. Padang Sidimpoean) vertrokken wederom vele lieden naar Perak, terwijl
de inwoners van enkele kampongs in die onderafdeeling
bijna in hun geheel naar de Rokanstreek (Oostkust van
Sumatra) verhuisden, als gevolg van de omstandigheid, dat
het rijstgewas in bedoelde streken door de langdurige droogte
geheel mislukte. Daarentegen kwamen ook dit jaar vele Mandailingers, voornamelijk uit de Oostkust van Sumatra, naar
hunne oude woonplaatsen terug. De trek van Tohaneezcn,
Voornamelijk uit Samosir, naar de Dairilanden nam in het
Verslagjaar belangrijk toe. Het aantal Tobaneezen, dat zich
daar kwam vestigen, bedroeg 1600, tegen 500 in 1919.
De veiligheidstoestand liet over het algemeen niet te
wenschen over. I n de afdeeling Sibolga en Ommelanden werden nagenoeg geen misdrijven van eenig belang door de
inheemsche bevolking bedreven. De bedrijvers van moord-

aanslagen en diefstallen moesten in de meeste gevallen gezocht worden onder de Javaansche contractkoelies der ondernemingen. Alleen in Padanglawas en vooral in het zuidelijk gedeelte daarvan, namelijk in Baroemoen en Sosa, viel
eene toeneming der criminaliteit waar te nemen.
De gezondheidstoestand was over het algemeen bevredigend. De hoofdplaats Sibolga werd na, het gereedkomen der
assaineeringswerken nagenoeg malariavrij, hetgeen op het
sterftecijfer van die plaats van zeer gunstigen invloed is
geweest. Behalve mazelen, die vrij algemeen verbreid voorkwamen, deden zich in de afdeeling Sibolga en Ominelanden geen ziekten met epidemisch karakter voor. Malaria
bleef voornamelijk in Groot-Mandailing voorkomen. I n de
onderafdeeling Augkola en Sipirok (afd. Padang Sidiinpoean) kwamen scabies, amoeben dysenterie, influenza en
mazelen vrij veelvuldig voor. I n de streek van Pargaroetan
heerschte veel framboesia-tropica, terwijl de streek ten zuiden daarvan het geheele jaar door geteisterd werd dooi; tropische malaria. Óp de afdeelingshoofdplaats Padang Sidhmpoean heerschte in Mei en Juli eene mazelenepidemie, waardoor vele kinderen en enkele volwassenen werden aangetast, terwijl in October en November zich vele influenzagevallen voordeden. I n Zuid-Nias (zie K. V. 1920, kol. 112)
werd de gezondheidstoestand aanmerkelijk beter, nadat door
het graven van een breed kanaal een groot, terrein, dat t e
voren steeds moerassig en een verzamelplaats van muskieten
was, kon worden drooggelegd.
De gezondheidstoestand van den veestapel bleef over het
algemeen bevredigend. Enkele gevallen van surrah kwamen
voor in de afdeeling Sibolga en Ommelanden en in de onderafdeelingen Padanglawas en Mandailing c. a., terwijl w k
hier en daar miltvuur onder de karbouwen uitbrak. I n de
onderafdeelingen Samosir en Toba (afd. Bataklanden)
kwamen mond- en klauwzeer onder de karbouwen voor, welke
ziekte zich verspreidde van Lontoeng tot Porbaba.
De toestand van den handel was in het afgeloopen jaar
verre van gunstig. De malaise in handel en cultures
deed ook op de bevolking haar invloed gelden. De duurte
der invoerartikelen bleef aanhouden, terwijl daarentegen
de prijzen der inheemsche voor den uitvoer bestemde landbouwproducten, zooals koffie, hevea, copra, enz. gedurende
de tweede helft van verslagjaar sterk daalden. In den handel
werden groote verliezen geleden; in de cultures ging nager.oeg niets om.
Evenals in 1919 moest worden geconstateerd, dat ondanks
herhaalde aansporingen van het bestuur om de sawah's gelijktijdig te beweiken, een deel der l>evolking van GrootMandailing zich daaiaan weinig gelegen liet liggen en dat
zij neiging toonde om af te wijken van het door flen landbouwleeraar vastgestelde plantrooster. H e t beschot van den
rijstoogst was evenwel na aftrek van de voor de eigen bevolking noodig geachte hoeveelheden nog zoo groot, dat +
43 500 pikol rijst voor de behoefte in de andere streken van
het gewest beschikbaar kon worden gesteld. De afdeeling
Sibolga en Ommelanden produceerde + 14 000 pikol rijst,
welke hoeveelheid niet voldoende was voor eigen cebruik.
zoodat invoer van Toba en Mandailing plaats moest hebben.
In Padanglawas was door te laten regenval de oogst nergens
boven het middelmatige: hier en daar mislukte de aanplant
gedeeltelijk en bracht slechts 1 /3 van den normalen oogst
op. I n de onderafdeeling Hoogvlakte van Toba (afd.
Bataklanden) bedroeg de opbrengst der rijstvelden 80 000
pikol; de oogst van de ladangpadi + 2000 pikol. Ook op
Samosir had de sawah- en de ladangpadi zeer veel te lijden
van de droogte, en moest 2/3 van den oogst als mislukt worden beschouwd. In Natal (afd. P a d a n g Sidimpoean) bedroeg
de oogst + 7150 pikol sawah-padi; de ladangoogst ± 91 40Ó
pikol. Op Nias werd op aandrang van het bestuur groote uitbreiding gegeven aan de padicultuur, voornamelijk op droge
velden. De oogst was grooter dan die in voorafgegane jaren.
In de koffieproduceerende streken (Mandailing, Sipirok.
Padanglawas, Dairilanden, Toba, Silindoeng, Samosir en de
Hoogvlakte van Toba) werden de aanplantingen voortdurend
uitgebreid. TTit Mandailing werd ± 9360 pikol koffie uit-
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gevoerd, terwijl de opbrengst in Töba 4000 pikol bedroeg.
Aan koffie werd verscheept 2 285 193 K.G., tegen 825 085
K.G. in 1919.
I n Noord- en Zuid-Nias onderging de klappercultuur geen
noemenswaardige uitbreiding. I n de onderafdeeling Hoogvlakte van Toba werd de benzoë-cultuur belangrijk uitgebreid.

g 6.

I.

I n October 1920 trad de Aek Pea Tallong wegens hoogen
waterstand buiten hare oevers, waardoor ± 75 bouw beplante
sawahs in de onderafdeeling Hoogvlakte van Toba vernield
werden. De sawahs konden echter weder opnieuw beplant
worden.

BEN KOELEN.

Het Mohammedanisme breidde zich gestadig uit onder d t
nog overgebleven heidenen in de Paseinah-landen (afd.
Manna). I n het Verslagjaar vertrokken 65 personen ter bedtevaart naar Mekka. De Protestantsche zending (Eheinische
Missions Gesellsehaft) bleef werkzaam op liet eiland Euggano; liet aantal Christenen bedroeg' op het einde van 1920
320, tegen 255 in 1919. De Roomsch-katholieke missie te
Tandjoêngsaketi (afd. Manna) getroostte zich in 1920 groote
of f eis ter verbetering van het onderwijs voor de bevolking in
de Pasemah-streek; het aantal Christenen bedroeg 801 (onder
wie S vreemde oosterlingen), tegen 407 in 1919.
Omtrent de proef met de immigratie van Soendaneezen en
Javanen in dit gewest zie men hoofdstuk J , afd. I, § 5.
De gezondheidstoestand liet over het algemeen te wenschen
over. Pokziekte kwam herhaaldelijk voor, ook bij recidives,
en eischte vele slachtoffers. Te Pasar Manna woedde in J u l i
eene epidemie van kwaadaardige koortsen, eenigszins gelij-
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kende op Spaanache griep. De sterfte, vooral onder de kinderen, was zeer groot.
Ook in 1920 had de paurdenstapel dooi surrah te lijden.
Ook bii het steeds toenemende aantal uitheemsche contractanten der cultuur- en mijnbouwondernemiiigen bleef de
Veiligheid Van persoon en goed in de binnenlanden over het
algemeen bevredigend.
De algemeens uitkomsten van den rijstoogst waren zeer
gunstig.
De koffie-oogst, zoowel van de bevolkingstuinen als van
do ondernemingen, bleef bevredigend; de uitvoer van dit
product over zee bedroeg 4 889 744 K.G., tegen 6 305 042
K.G. in 1919. De vermindering was een gevolg van de zeer
sterke daling der prijzen in de laatste maanden van 1920.
De handel bleef vooral in de tweede helft van 1920 gedrukt
door de olgemeene daling van de marktprijzen.

LAMP0NG8CHE DISTRICTEN.

De veiligheid van personen en goederen liet, in tegenstelling met 1919, te wenschen over. Het aantal misdrijfzaken
na.m toe.
Evenals hel vorige jaar immigreerden wederom een groot
aantal Bantammers naar dit gewest om zich hier tijdelijk te
vestigen. Naar het kolonisatie-terrein te Gedong Tataan
werden op kosten van den Lande overgevoerd 1331 gezinnen,
te zamen tellende 4681 zielen, terwijl zich daar op eigen
kosten 32-3 gezinnen, bestaande uit 840 zielen, Vestigden.
Gedurende het verslagjaar vertrokken 209 peisonen uit dit
gewest naar Mekka.
De inlandsche ambtenaren bleven naar vermogen zorgen
voor de opvoeding van hunne zonen en mannelijke aan verwant en.
De gezondheidstoestand was over het algemeen vrij gunstig.
Onder de karbouwen in het district Pakoean Batoe deden

1 8.

zich enkele op zich zelf staande gevallen van miltvuur voor
met doodelijken afloop. Voorts kwam mond. en klauwzeer
voor bij het van Java ingevoerd vee.
De handel maakte een moeilijken tijd door. Voornamelijk
door de sterke daling van de peper- en copra-prijzen was de
omzet over het algemeen gering. Eene hoeveelheid van ±
150 000 pikol peper bleef bij de bevolking in voorraad.
De rijstoogst leverde een ruim beschot voor eigen gebruik
van de bevolking. Uitgestrekte nieuwe terreinen werden
bevloeid en voor de rijstcultuur benut.
De waarde van de door tusschenkomst van de visscherijvcreeniging te Telokbetong verkochte visch bedroeg
f 165 163.
De ontvangsten van het gemeentefonds, te Telokbetong
bedroegen in 1920 f 41 020 en de uitgaven f 41 018, tegen
onderscheidenlijk f 40 247 en f 35 648 in 1919.

PALEMBANfl.

De politieke toestand bleef goed. De Sarekat Islam-vereenigingcn deden slechts hier en daar van zich spreken, o. a.
te Sekajoe, waar kenteekenen werden waargenomen van eene
beweging van de z.g. Afdeeling B, en in de Pasemahlanden,
waar enkele leiders de heerendienstplichtigen hadden weten
over te halen om zich tegen liet verrichten van persoonlijken
arbeid ten bate van den Lande te verzetten. Nadat de leiders
gestraft, en buiten het gewest te werk gesteld waren en ook
de onwillige heerendiienstpliehtigen tot eenige dagen heehtenis waren veroordeeld, deden zich geen moeilijkheden
meer voor.
De veiligheid van personen en goederen bleef bevredigend,
behalve in Moearoenim en omstreken, welk gebied door de
ontwikkeling van de groote bedrijven in Lematang Hilir het
middelpunt werd voor allerlei slechte elementen. Het aantal
in het gewest voorgekomen gevallen van moord en doodslag
bedroeg 61, tegen 50 in 1919.
Als een gevolg van de herstelde scheepvaartverbinding

met Mekka nam het aantal bedevaartgangers toe (914, tegen
1G8 in 1919).
De gezondheidstoestand bleef over het algemeen bevredigentr. Eene pokken-epidemie teisterde de onderafdeeling
Ogan Hilir en eischte 930 slachtoffers. Choleragevallen mei
doodelijken afloop kwamen slechts sporadisch voor.
Onder het vee van de onderafdeelingen Ogan Oeloe,
Moearodoeo, Moesi Oeloe, Ijematang Hilir en Pasemahlanden kwam mond- en klauwzeer voor; in laa%tgenoemd gebiedl
stierven daaraan 80 buffels en runderen. I n de onderafdeeling Ogan Hilir stierf eenig vee aan miltvuur.
De handelsbeweging vertoonde tot October 1920 eene hoog
opgaande lijn, doch verloor daarna, wegens de steeds dalend'e
marktprijzen, meer en meer terrein. I n de Palembangsche
bovenlanden nam het handelsverkeer per spoor aanzienlijk
toe.
Over het algemeen waren ook in 1920 de uitkomsten vam
den rijstoogst onvoldoende voor de behoefte der* bevolking,
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zoodat rijst moest worden ingevoerd van buiten, echter in
veel mindere hoeveelheden dan in 1919, ar. igeziei\ de riistoogsten in de onderafdeelingen Ogan Hilir, Komering Hilir,
Banjoeasin en Koeboer-treken oen zeer gunsdig begoot opie verden
In de afdeeling Ogan Ooloe en Komering varen de uilkomsten van den koffieoog^t bevredigend. In de Lintangstreek (Pasemah-landen) werd de koffiebes aangetast door
de z.g. koffie-boeboek, welke ziekte zich uok uitbreidde naar
de koffie-ondernemingen in de bovenlanden en een gevaar
voor den aanplant dreigde te worden.

§9.

74

De katoenoogst was wederom zeer bevredigend en bedroeg
in het verslagjaar 45 340 pikol, tegen 43 800 pikol in 1019.
Voor het nemen van kolonisatieproeven viel de keuze op
een gebied gelegen in de marga's Tandjoeng Koeroeng en
Kebon Djati (Pasemah-landen), dat door het van gouvernementswege in uitvoering genomen irrigatiewerk te Soekarani
bevloeid zal kunnen worden.
In Januari 1920 verdronken bij bandjirs in de onderafdeeling Ogan Hilir + 400 stuks vee.

DJA5IBI.

In December 1920 werd de lste-luitenant der infanterie
H . A. SOETKKOUW te Bangko door een Djambiër, die politioneel gestraft was, aangevallen en licht gewond. Of aan
deze daad politieke beweegredenen ten grondslag liggen,
wordt nog onderzocht, doch vermoed wordt dat de aanslag
in een vlaag van waanzin werd gepleegd.
De veiligheid van personen en goederen liet, evenals in
1919, weinig te wenschen over; groote misdrijven kwamen
niet voor.
Het aantal bedevaartgangers naar Mekka bedroeg in het
verslagjaar 1050 personen.
De uitkomsten van den rijstoogst waren bevredigend.
Alleen in de benedenstreken van de afdeeling Moearotebo
werd 1/3 van den aanplant door langdurige droogte vernield. Op voortdurend aandringen van bestuurswege is gedurende het verslagjaar meer rijst geplant dan in vorige
jaren, tengevolge waarvan — dank zij ook de goede oogsten — de invoer van buitenlandsche rijst beneden dien van
het vorig jaar bleef.
Door de sterke daling van de rubberprijzen in de laatste
helft van 1920 gin<? de vóór dien zoo levendige handel in dat
artikel aanmerkelijk achteruit. Aan hevea-rubber werd
slechts uitgevoerd eene hoeveelheid van 4 942 158 K. G., met
eene waarde van f 2 512 196, tegenover 6 035 818 K. G.. met
eene waarde van f 6 590 824 in het vorig jaar, terwijl de uit-

voer van getabpertja een totaal beliep van 26 870 K.G., met
eene waarde van f 34 070, tegen 45 577 K.G. met eene
waarde van f 65 562 in 1919.
De handel in rotan en djeloetoeng nam daarentegen aanzienlijk toe. De uitvoer van rotan bedroeg 3 916 598 K.G.,
met eene waarde van f 586 206. tegen 1 756 866 K.G. met
eene waarde van f 254 702 in 1919. Aan djeloetoeng werd
uitgevoerd 199121 K.G. met eene waarde van f 47 586,
tegen 2192 K.G. met eene waarde van f 558 in 1919.
De gezondheidstoestand bleef over het algemeen bevredigend. In October 1920 werd te Itawang (afd. Koerintji) een
geval van pokken geconstateerd. Joch daarna deden zich
geen gevallen meer voor.
De ter gewestelijke hoofdplaats opgerichte ziekeninrichting werd in November in gebruik genomen.
In de afdeelingen Djambi en Sarolangoen werden eenige
gevallen van surra onder de paarden geconstateerd, welke
ziekte echter een gunstig verloop had.
In de afdeeling Moearotembesi bereikte in Februari en
Maart de waterstand in de rivieren eene sedert de laatste
tien jaren ongekende hoogte. Alom hadden groote overstroomingen plaats en vele bruggen werden vernield. Gelukkig
was de rijstoogst reeds binnen, zoodat het hooge water daaraan geen schade heeft kunnen toebrengen.

§ 10. OOSTKUST TAN SÜMATRA.
De verhouding tot de inlandsche zelfbesturen liet niets te
De boycot-beweging' tegen Japanners door Chineezen (zie
Wenschen over. Bij Gouv. Bt. 30 J u n i 1920 n°. 50 werd de be- K. V. 1920, kol. 115) had in het verslagjaar weinig bestuurder van het landschap Koento Dares Salam (onder- teekenis meer.
af d. llokan, afd. Bengkalis), Ali Tandoen gelar J a n g di
Twee Chineezen te Medan werden wegens bolsjewistische
Pertoean Besar, wegens ongeschiktheid eervol van zijne propaganda en haatzaaien uit Nederlandsch-Indië verwijwaardigheid als zoodanig ontheven. Bij Gouv. Bt. 19 Aug. derd. Voorts werd een chineesche onderwijzer te Tand jong
1920 n°. 66 werd Datoeq Soetan Pabaiawan (Saman Datoe Morawa wegens het verspreiden van opruiende bolsjewistische
Soetan Pahlawan) op verzoek eervol ontheven van zijne geschriften gearresteerd en door den landraad veroordeeld.
waardigheid van bestuurder van het landschap Si P a r e
Door de Sarekat Islam werden in Juli van liet verslagjaar
Pare (onderafd. Batoebara, afd. Asalian). Bij hetzelfde op enkele plaatsen openbare vergaderingen bijeengeroepen,
besluit werden de in de afdeeling Asahan gelegen land- I ten doel hebbende te protesteeren tegren de vernietiging van
echappen Tandjoeng Kasau, Pagoerawan, Tandjoeng en j Turkije als Europeesche mogendheid door de" Groote
Si Pare P a r e vereenigd tot één zelfbesturend landschap i Mogendheden en tegen hare wijze van optreden ten opzichte
onder den naam Indrapoera en de landschappen Boga en
van het Ohahfaat.
Lima Laras vereenigd tot één zelfbesturend landschap onder
In de onderafdeeling Laboehanbatoe ontstond een lijdelijk
den naam Soekoe Doea, terwijl als bestuurders der nieuw verlet tegen de vordering 1 van beerendiensten, waaraan de
gevormde landschappon werden aangewezen Abdul Som ad
invloed van de Sarekat Islam niet vreemd bleek te ziin Door
gelar Toengkoe Boesoe voor Indrapoera en Achmad Chalil
het bestraffen der onwilligen verliep de actie langzamervoor Soekoe Doea. Beide bestuurders teekenden op 21 October hand.
1920 de korte verklaring.
Dr viikveieenigingon deden meer van zich hooren. Eene
Aan de opvoeding van hunne zonen en aanverwanten
belangrijke gebeurtenis was de oprichting van een bond in
bleven de inlandsche zelfbestuurders, landsgrooten en hoof- den geest van de Vakcentrale op Java, waarin alle plaatden van aanzien veel zorg besteden. Een zestiental hoofden- selnko vakveroenigingen werden opgenomen, terwïil de
zonen bezocht de verschillende onderwijsinrichtingen op leiden van eenige politieke vereenigingen ter plaatse als
Java : de belangstelling van de aanzienlijke inlanders voor adviseurs in bet bestuur van den nieuwen bond zitting
de Hollandsch-inlandsohe scholen in bet cewest is zeer nemen. Naast eene ingrijpende algemeen» staking onder het
groot: zoo bezoeken 24 kinderen van zelfbestuurders on
ïnlanusoh personeel der Deli-Spoorwegmaatsoliappij, waarlandsgrooten, ondergebracht in bet internaat voor hoofdon- mede zich ook politieke vereenic-ingen als de Sarekat Islam
zonpti te Ppniatang'Siantar, allen de Hollandsch-inlandscbe en de Nationale Indische Partij inlieten, kwamen eonigv»
school aldaar.
plaatselijke kleine stakingen voor.
Handelingen der Stnten-Generoal. Bijlagen.

1921

1922.

5.

Ned.-Indië.
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Do Islam bleef zich geleidelijk uitbreiden onder de nog
heidensclie Bataksehe bevolking van die onderaf deelingen
Laboebanbatoe, Asahan en Batoebara.
I n de evangelisatie in de onderafdeeling Simeloengoen,
geleid door de Rbeinische Missions Gesellschaft, was vooruitgang te bespeuren. De 3 zendelingen doopten daar in
1920 701 inlanders. Het aantal Christenen bedroeg op het
einde van 1920 in deze onderafdeeling 10728. De voornaamste
reden van de toeneming van het aantal Christenen is nog
steeds toe te schrijven aan de immigratie van ChristenTobaneezen.
Door do zendelingen van het Nederlandsche Zendinggenootschap werden in dè onderafdeeling De Karolanden
gedoopt 21 volwassenen en 21 kinderen ; het aantal Christenen bedroeg aldaar op het einde van het verslagjaar 490.
De school van de American Methodist Episcopal Church
te Medan, thans weder onder leiding van den Amerikaanschen zen deling-leer aar L. OECHSLI, vervanger van MARK
FREEMAN (zie K. V. 1920, kol. 116), werd in 1920 door 363
leerlingen bezocht, tegen 257 in 1919. Bij Gouv. Bt. 13 Dec.
1920 n°. 50 werd een zendeling-leeraar van dit kerkgenootschap toegelaten tot de uitoefening van zijn dienstwerk in
een gedeelte der afdeeling Asahan.
De veiligheid van personen en goederen kan over het
algemeen, de speciale toestanden in dit gewest in aanmerking
genomen, bevredigend genoemd worden.
I n de wateren nabij Bagan Si Api Api hadden zeerooverijen plaats, waartegen door uitbreiding van politiepersoneel, het beschikbaar stellen van motorbootjes en het
patrouilleeren van een oorlogsvaartuig in Straat Malaka
krachtdadig en met succes werd opgetreden.
Door de uitbreiding van de algemeene politie werden
meer misdrijven opgehelderd en veel meer overtredingen
geverbaliseerd dan in de voorafgegane jaren.
De gezondheidstoestand kon over_ het algemeen bevredigend genoemd worden. Hoewel niet in hevige mate,
kwamen in verschillende deelen van het gewest typhus,
dysenterie en malaria voor. Onder de Bataks in Deli en
Serdang kwamen vele gevallen van venerische ziekten en
framboes-ia voor. Met de bestrijding door salvarsan werden
gunstige resultaten bereikt.
In de afdeeling Simeloengoen en De Karolanden kwamen
mazelen in kwaadaardiger! vorm voor, waaraan 53 kinderen
stierven. I n de onderafdeeling Kampar Kiri was de gezondhei ds toestand bepaald ongunstig te noemen, tengevolge van
de daar heerschende malaria, buikziekten, tuberculose,
syphilis, kinderziekten en framboesia. In Bagan Si Api Api
kwam eene dysenterie-epidemie voor. I n de leproserieën te
Poeloe Si Tjanang (Beli en Serdang) en Larr Simomo
(Karolanden) waren einde 1920 onderscheidenlijk 324 en
253 patiënten aanwezig.
Onder het vee kwamen gevallen van mond- en klauwzeer
nog vrij veelvuldig voor, terwijl ook hier en daar zich eenige
gevallen van surrah voordeden. Malleus en septichaemia
werden slechts sporadisch geconstateerd.
De handel ondervond groote moeilijkheden, terwijl de
algemeene aspecten steeds somberder
werden. De prijsstijginjï van importartikelen cinp- onverpoosd door; een zeer
ongunstige factor was de kapitaalsarmoede van den Chinee^
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schen tweedehandshandel in dit gewest. Dit feit, samengaande met de verstrekking van al te groote kredieten door
Straits- en Javasche firma's heeft tot veel moeilijkheden
geleid. De elders ingetreden prijsdaling had einde 19G0 den
detailhandel in dit gewest nog niet bereikt.
De exportproducten ondervonden in midden 1920 eene
buitengewone prijsdaling, die zich echter zeer in het
bijzonder bij twee der grootste producten van dit gewest
voelbaar maakte, namelijk hij rubber en bij thee. Tengevolge
daarvan ging Je Euroj>ecsche uitvoer met 30 °/n achteruit,
terwijl de niet-EuropeePche uitvoer slechts met 8 % is
gedaald.
De rubberuitvoer daalde van 38 368 017 K.G. in 1919 tot
32 694 745 K.G. in het verslagjaar; daartegenover staat eene
gedurende de laatste jaren sterk toenemende uitbreiding van
derr aanplant. De productieve aanplant, in 1919 97 350
H.A. omvattende, besloeg in 1920 101 006 H.A.
De uitvoer van thee is niettegenstaande de prijsdaling in
1920 weder belangrijk toegenomen; bedroeg deze in 1919
1 249 505 K.G., in het verslagjaar werd 5 130 587 K . G .
verscheept. De koffie-export bleef ver beneden de hoeveelheden, welke in 1919 werden uitgevoerd. De achterrritgang van de cultuur blijkt uit de prodirctiecijfers (in
1919 2 373 727 K.G. en in 1920 1 698 504 K . G . ) . De uitvoer
van aardolie-producten is in 1920 wederom niet onbelangrijk
gedaald. De uitvoer van gambir stond in de tweede helft
van het verslagjaar nagenoeg stil.
Deoliepalmen-culhurr heeft evenals de Vezel-teelt belangrijke vorderingen gemaakt; van het laatstgenoemde
product had voor het eerst uitvoer plaats, namelijk 717 802
K.G. De uitvoer van copra, pinangnoten, rotan en damar
nam af.
Aan iritbreiding' van de rijst-orrltuur werd1 weer bijzondere
aandacht geschonken. Alhoewel gunstige resultaten verkregen
werden, bleef de productie toch beneden de behoefte. Invoer
van rijst bleef dan ook nosr noodzakelijk; echter wijzen de
invoer cijfers eene gestadige vermindering aan (1918
170 330 436 K.G.. 1919 83 28-5 150 K.G. en 1920 76 270 551
K.G.). welke moet worden topgeschreven aan de vermeerdering der inheemsché voedselproductie.
De aardappelculhmr op de Karo-hoogvlakte ging vooruit;
de uitvoer bedroeg 40 000 pikol, tegen 41 000 pikol in 1919.
De groenten- en vnrchtenteelt op de Karo-hoogvlakte bleef
zich, aangemoedigd door de hooge prijzen, welke te Medan
betaald worden, bijzonder snel ontwikkelen.
Qualiteit en quantiteit van de tabak bleven zeer bevredigend.
De visscherij maakte in 1920, in tegenstelling met nagenoeg alle andere bedrijfstakken, ten gevolge van de vtot eene
buitengewone hoosrte "estesren prezen, een tridvaV an bijzonderen bloei door. De hooge prijzen waren niet alleen een
gevolg van de algemeene duurte, maar ook van de betere
organisatie van het visseheriibedriif te Bno-nn Si Aoi \ n i ,
die het mogelük maakte,"dat eigen verkoopkantoren op J a v a
werden g-evesticrd. Eene belangriike gebeurtenis voor het
visscheriihedriif was verder de a*fschaffing- van de zoutpacht
en de invoering der zoutregïe. ten gevolge waarvan ook de
uitvoerrechten op garnalen. g.arnalenschillen en trasi kwamen
te vervallen.

§ 1 1 . RIOUW EN ONDERHOORI0HEDEN.
De politieke toestand bleef .<?unstig.
De radja der I V Koto di Hilir (afd. Tndragiri) vertrok
met verlof naar Mekka en keerde einde 1920 terug.
Als opvolger van den in 1919 overleden rijksbestuurder
van I n d r a g i r i , Radja Ibrahim, werd diens zoon Radja
Mohamad ook genaamd Radja Soeloeng aangesteld en teyens
belast met de werkzaamheden van districtshoofd van Pranap.
I n de Koeantandistrieten verwierf de aldaar sedert 1919
werkzame Sarekat Hindia (zie K. V. 1920. kol. 1171 meer
aanhang. De vereeniging- bepaalde zich hoofdzakelijk tot
het bij de bestuursambtenaren voorbrengen van min of meer
gegronde grieven van de bevolking.

Uitbreiding van het Mohammedanisme vond niet plaats.
316 bedevaartgangers vertrokken naar Mekka.
Het aantal Chineesche immigranten, die op de gambiren houtaankap-ondernemingeri. alsmede hii de Singkep-Tinnia.atschappii werk konden vinden, nam toe. Ook trokken
meer Koeant'inners naar de eilanden van dit trewest en naar
de Straits Settlements dan in 1919. Het aantal geïmmigreerde Javaansche koelies ten behoeve van de ondernemingen van landbouw bedroeg 1108.
Als gevolg van de ongunstige economische toestanden wa»
de veiligheid van personen en goederen over het algemeen
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niet zoo gunstig als in 1919. Vooral het aantal diefstallen
nam toe.
De algemeene gezondheidstoestand was bevredigend. De
malaria eischte enkele slachtoffers, vooral onder de jonge
kinderen, terwijl influenza, dysenterie, beri-beri en buikziekten hier en daar sporadisch voorkwamen. Onder de contract-koelies der particuliere ondernemingen bleven zich
mede niijnwoivnziekte, koortsen en geslachtsziekten voordoen.
De handelsheweging bleef gedurende het grootste gedeelte
van liet jaar vrij normaal, als gevolg van den hoogen prijsstand van rubber, copra, sago, rotan en andere export- en
importartikelen. Tegen het eind van 1920 daalden de prijzen
van genoemde artikelen zoodanig, dat de handel daarin
nagenoeg si il stond. De uitvoer van rubl:er van de produceerendo ondernemingen steeg van ± 1 100 000 K.G. in 1919
tot 1 400 000 K.G. in 1920, doch die van de bevoUrinffsrnhber.
copra en sago daalde van onderscheidenlijk + 1100 000,
16 500 000 en 23 000 000 K.G. in 1919 tot' ± 790 000, +
10 700 000 en + 9 000 000 K.G. in 1920.

S 12.
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Do uitkomsten van den rijstoogst waren voornamelijk in
de Koenntan-districlen bevredigend en beter dan in 1919.
Van muizen en walang sangit werd aldaar in 1920 minder
last ondervonden. In het overig gedeelte der afdeeling I n dragiri hadden de rijstvelden in het begin van het verslagjaar veel van de langdurige hooge waterstanden te lijden.
Niettegenstaande daardoor een gedeelte van den aanplant
Diet gesneden kon worden, kon de opbrengst van den oogst
toch nog gunstig genoemd worden. Ook de rijstoogst in do
afdeeling Poelau Toedjoeh gaf een bevredigend beschot.
Door de nog hooge rijstprijzen bleef het meerendeel der
bevolking in de afdeelingen Karimoen, Indragiri, Lingga
en Poelau Toedjoeh zich met sago voeden en werd aan de
winning van dit voedingsmiddel veel zorg besteed.
De zeevischvangst bleef zoowel voor de inheemsche als
voor de Chineesche bevolking een belangrijke bron van inkomsten opleveren.

BANKA EN (W

De verhouding' tusschen de inlandsche bevolking en het
Chineesche element bleef goed; de onderlinge handelsbetrekkingen groeiden steeds aan.
De door de Chineezen gevoerde boycot van Japansche
handelsgoederen (zie K. V. 1920, kol. 119) verflauwde meer
en meer, doordat het bestuur kon voorkomen, dat de Chineesche leiders der beweging hun invloed ten kwade aanwendden.
Hoewel het aantal Chineesche contractarbeiders bij 'Ie
Ban ka-t inwinning gestadig toenam (einde 1920 22 953 man)
bleef de veiligheid van personen en goederen bevredigend.
Kort vóór den jaarlijks plaats hebbenden terugkeer van die
contractarbeiders naar China, had in de mijn Boeboes (NoordBanka) eene rampokpnrtij met poging tot brandstichting
plaats, waarbij enkele leden van het mijnbestuur vrij ernstig
werden verwond. De schuldigen (een twintig-tal) werden allen
door den landraad te Pangkalpinang tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Gedurende het verslagjaar togen 227 bedevaartgangers
naar Mekka.
Onder de Chineezen in de afdeelingen Pangkalpinang en
Noord-Banka breidde de evangelisatie zich eenigszins uit.
De gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig,
behalve in de afdeeling Muntok, waar, in vergelijking met
het vorige verslagjaar, veel meer gevallen van buiktyphus,

§ 13.

malaria tropica, influenza, dysenterie en beri-beri voorkwamen.
De algemeene toestand van den handel was mindor gunstig dan in 1919, vooral wat betreft den uitvoerhandel, welke
gedrukt werd door de slechte marktprijzen, zoowel te Batavia
als te Singapore. De invoer van handelsgoederen ondervond
geen belemmering.
De rijstopbrengst was minder bevredigend vanwege het
ongestadige weder. Ook in 't verslagjaar werd de bevolking
van bestuurswege aangespoord tot uitbreiding van den rijstbouw op ladangs; op sommige plaatsen ging men er zelfs toe
over die ladangs tweemaal met rijst te beplanten.
De pepercultuur vond allerwegen uitbreiding. De uitvoer
naar het buitenland (voornamelijk Singapore) bedroeg ruim
36 000 pikol witte en 5600 pikol zwarte peper; naar Java en
Madoera. Palembang en Billiton werden vervoerd ruim
32 000 pikol witte en 1400 pikol zwarte peper, eene gezamenlijke waarde vertegenwoordigende van ruim f 7 000 000.
De cultuur van klapper en rubber breidde zich wederom
gestadig uit. Tengevolge van de lage prijsnoteeringen van
de nibber werd echter weinig of niet g-etapt.
De zeevischvangst bleef vooral voor de inlandsche en Chineesche bevolking van de aan het strand geleden kampong-s
een voornaam middel van bestaan. De vancrst bedroeg naar
schatting ruim 29 000 pikol, tegen ruim 15 000 pikol in 1919.

BILLITON.

Op het einde van 1920 bedroeg het aantal Christen-Ch;neezen (Roomsch-katholieken) 114. teo-en 91 in 1919, terwijl 2 Chineezen tot den Islam overgingen.
Ter bedevaart naar Mekka vertrokken 4 personen.
De veiligheid van personen en goederen liet ook in 1920
weinig te wenschen over.
De gezondheidstoestand bleef over het algemeen gunstig.
Te Manggar kwamen echter nog veel malaria-gevallen voor,
terwijl aldaar en te Tandjoengpandan sporadisch kinkhoest
heerschte.
De algemeene toestand van den handel bleef bevredigend.
De uitvoer van damar en copra daalde echter van ondersoheiulenlijk 891 912 K.G. en 1 368 059 K.G. in 1919 tot
423 231 K.G. en 1 024 601 K.G. in 1920.
De opbrengst van de droge rijstvelden was bevredigend
en steeg van ruim 36 700 p i k o l ' i n 1919 tot 4O380 pikol
in 1920.
De klappertuinen der bevolking werden wederom uitgebreid.
In Juli 1920 brak een groote brand uit in de Chineesche

kamp ter hoofdplaats Tandjoengpandan, waardoor 12 winkelgebouwen, 1 magazijn van de Borneo-Sumatra-Handelmaatschappij en 19 woningen vernield werden. De schade
bedroeg ongeveer f 650 000, waarvan f 350 000 door verzekering gedekt was. Werd aanvankelijk aan kwaadwilligheid gedacht, bij nauwkeurig onderzoek bleken die ver*
moedcns ongegrond te zijn.
Door den overvloedigen regenval in Oetober kwamen
eenige dijkbreuken voor van de vijvers bestemd voor het
opzamelen van water voor de mijnontginningen, waardoor
in de kampong Pesak (district Deudang) een gering gedeel te van have en goed der bevolking door de overstrcoming werd meegevoerd; de schade was niet groot. Belangrijk evenwel was de materieele schade door de vele regens
toegebracht aan wegen en bruggen in den weg van Tandjoengpandan via Dendang naar Gantoeng; met het herstellen der beschadigingen werd dadelijk een aanvang gemaakt.
Het saldo van het plaatselijk fonds te Tandjoengpandan
bedroeg einde 1920 f27 000, tegen f 1 6 956 in 1919.
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WESTERAFDEELING VAN BORNEO.

Do aanrakingen met Serawak bleven ook in 1920 van
vrieridschappelijkcn aard.
Bij eene militaire patrouille naar de kampong Sepauk
(onderafd. Sekadau), welke diende om den uitvoer van rijst
uit do afdeeling Sintang te beletten, verdronken in Oct<>ber 1920 2 Amboineesche en inlandsche fuseliers, terwijl Hj
eene patrouille in Landak, bij de opvatting vau een ontvluchten dwangarbeider, een inlandscb fuselier door eigen vuur
werd gedood.
De bestuurder van het landschap Sanggau, Panembahan
Pakoe Negara, werd op verzoek wegens hoogen ouderdom bij
Gouv. 13t. 22 J a n . 1920 n°. 8 eervol vau zijne waardigheid
ontheven. Als zijn vervanger trad op de aangewezen opvolger
•in het bestuur, Pangeran Eatoe Goesti Mohamad Thahir
Eoesoema Negara, onder den titel van Panembahan Goesti
Mohamad Thahir Soerija. Negara, die in Augustus de z.g.
korte verklaring aflegde.
De leden van de bestuurscommissie van het landschap
Sekadau (zie K. V. 1920, kol. 119) legden in Februari de
z.g. korte verklaring af. welke bij Gouv. Bt. 10 Juli 1920
n°. 54 werd goedgekeurd en bekrachtigd, terwijl bij Gouv.
Bt. 17 April 1920 n°. 8 de door de leden der bestuurscnmmissie van het landschap Koel>oe afgelegde korte verklaring
werd goedgekeurd en bekrachtigd.
I n bet verslagjaar liep Pangeran Saoenan, de aangewezen opvolger in het bestuur van liet landschan Matan.
J e opleidingsschool voor inlandsche ambtenaren te Bandoeng
met goed gevolg .af. Na in Juli 1919 tot candidaotinlandseh ambtenaar te zijn benoemd, werd hij werkzaam
gesteld bij het landschapsbureau onder leiding van den assistent-resident ter beschikking te Pontianak; hij zal over
eenigen tijd ter beschikking worden gesteld van het afdeelingshoofd van Ketapang om daarna als zelfbestuurder te
kunnen optreden.

§ 15.
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Enkele afstammelingen van zelfbestuurders of gewezen
landschapsbestuurders bleven de onderwijsinrichtingen te
Batavia volgen. De kosten van die opvoeding werden, indien
zij niet door de naaste familieleden of door de betrokken
landschapskas kunnen worden gedragen, voor rekening van
den Lande genomen.
De veiligheid van personen en goederen kon over bet algemeen gunstig worden genoemd; in de onderafdeelingen Pontianak, Singkawang en Mampawa liet zij echter nog ie
wenschen over.
De gezondheidstoestand was over het algemeen bevredigend. Behalve gewone koortsgevallen en buikziekten. kwamen
huidziekten in allerlei vormen voor, terwijl op het laatst
van het verslagjaar de influenza hier en daar eenige offers
eischte. Te Singkawang en Pumangkat deden zich bovendien
in den drogen tijd, w^egens gebrek aan goed drinkwater, vele
typhusgevallen voor.
De uitkomsten van den rijstoogst waren vooral in de
bovenstreken van het Kapoeas-gebied en in enkele streken van
de afdeeling Singkawang zeer bevredigend. Door de gunstige
oogsten aangemoedigd, breidde de bevolking hare rijstvelden
aanmerkelijk uit. Overigens was in ruime mate cassave,
oebi en djagoeng voorhanden.
Ook gedurende 1920 onderging de klappercultuur groote
uitbreiding.
Voor het eerst na den oorlog vertrokken wederom personen
ter bedevaart naar Mekka. Hun aantal bedroeg 95.
Evenals ten vorigen jare bleven in het gewest werkzaam
de Roomsch-katholieke missie van de vereeniging der Paters
Capucijnen van Handel te Pontianak en de Protestantsche
missie van de American Methodist Episcopal Cburch. In de
afdeeling Pontiannk gingen 10 inlanders (onder wie 6 kinderen) en 89 vreemde oosterlingen (van wie 73 kinderen)
tot het Roomsch-katholieke geloof over.

ZUIDER- EN OOSTERAFDEELING VAN BORNEO.

De waarneming van het bestuur over het sultanaat Koetei
door den regent Pangeran Mangkoe Negoro nam 14 November 1920 een einde door de verheffing van Pangeran Adipati
Peraboe Anoem Soerio Adiningrat tot sultan Mohamad
Parikesit. Bij die gelegenheid werd aan den aftredenden
regent als blijk van waardeering voor zijne trouwe en langdurige diensten het officierskruis der Orde van Oranje»
Nassau toegekend.
Door den waarnemenden sultan van Sambalioeng, Datoe
Ranik ook genaamd Si Beling. werd als bestuurder de korte
verklaring afgeleerd, welke is goedgekeurd en bekrachtigd
bij Gouv. Bt. 29 Dec. 1920 n°. 56fl.
De sultan van Goenoenctaboer, Mohamad Siranoedin.
werd bij Gouv. Bt. 3 J a n . 1921 n°. 30 op verzoek van zijne
waardigheid ontheven.
De zelfl>esturen toonden zich alle genegen om tot de totstandkoming van de door de Regeering en het bestuur noodeakelijk geachte maatregelen mede te werken.
In September 1920 werden te Long Nawan een 15-tal
Hebnns uit Britsch Noord-Borneo, die op ons gebied zonder
vergunning getah hadden verzameld, voor de kerapatan gebracht.
In de Tidoengsche landen werd voortdurend gepatrouib
leerd, ten einde de zucht tot snellen bij de bevolking te onderurukken. Enkele oude snelpartijen werden onderzocht; van
nieuwe werd niet meer gehoord.
De Sarekat Islam-vereenigingen lieten nagenoeg niets
meer van zich hooren.
Met het herstel van de geregelde vaart op Djeddah nam bet
aantal bedevaartgangers naar Mekka aanzienlijk toe. Het
bedroeg 1173 personen (waarvan alleen 1055 uit de afdeeling
Oeloe Soengei), tegen 9 in 1919.
Het Evangelisatiewerk van het Rijnsche Zending<renoott-chap te Barmen zou met 1 Januari 1921 aan het Bazeler
Zendinggenootschap worden overgedragen, doch de zende-

lingen van dit laatste genootschap die daartoe uit BritschIndië naar Borneo zouden komen, zijn nog niet ter plaatse
aanwezig.
De Roomsch-katholieke missieschool der Paters Capucijnen
gevestigd te Laham (onderafd. Boven-Mahakam, afd. Samarinda) maakte onder de Bahau Dajaks eenige vorderingen.
De zoon van den sultan van Boeloengan en een zoon van
den eersten landsgroote van dat landschap werden op de
Europeesche school te Samarinda geplaatst. Op kosten van
de afdeelingskas werd gezorgd voor de opleiding van drie
jongelieden van vorstelijkcn bloede uit AVestrKoetei, die de
opleidingsschool voor inlandsche ambtenaren te Makasser
bezoeken.
Aan de opvoeding van de zonen van de inlandsche ambtenaren en hoofden in de gouvernementslanden werd meer zorg
besteed; zoo werd de Hollandsch-inlandsche school te Bandjermasin bezocht door 20, de opleidingsschool voor inlandsche .ambtenaren te Makasser door 10, de opleidingsschool te
Serang door 3 en verschillende mulo-scholen door 3 zonen
van hoogere inlandsche ambtenaren.
I n aanmerking genomen de gestadige uitbreiding van het
aantal ondernemingen in dit gewest en de toeneming van het
handelsverkeer, was de veiligheid van personen en goederen
bevredigend te noemen.
De gezondheidstoestand bleef over het algemeen gunstig.
Wel ontstond op het eind van 1920 in de afdeeling Samarinda
wederom eene influenza-epidemie, doch deze was, behalve
onder de Dajaksche bevolking in enkele streken der onderafdeeling Boeloengan. niet van hevigen aard.
Onder het vee brak in het begin van 1920 mond- en klauwzeer uit in de afdeeling Oeloe Soengei, doch de ziekte had
een goedaardig verloop.
De algemeene toestand van den handel vertoonde een vooruitgang, hoewel gedurende het geheele jaar zeer lage prijzen
voor hevea-rubber werden betaald, waardoor de bevolking
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De zeer belangrijke tak van inheemsche nijverheid, de
belangrijke inkomsten heeft moeten derven, terwijl ook de
ongunstige toestand van het vaarwater vóór de Barito-mon- mattenvlechterij, nam een hooge vlucht. Millioenen matten
ding vele groote handelsschepen hebben belet Bandjermasin voor de verpakking van tabak werden naar Java en Deli veraan te doen. De handel ter Oostkust bleef in hooge mate be- scheept, terwijl een ambtenaar van den dienst der briketteelemmering ondervinden van het gebrek aan scheepsgelegen- ring en verpakking van zout te Kalianget (Madoera) in J i t
heid, zoodat de houtaankap- en de mijnbouw-maatschappijen gewest werkzaam werd gesteld, ten einde de bevolking er toe
aldaar groote voorraden hout en steenkool niet hebben kun- te brengen matten geschikt voor de verpakking van briketzout te vlechten. Het resultaat van die pogingen was reeds
nen verschepen.
Als gevolg van de beperkende bepalingen op den uitvoer zeer bevredigend. Ter onderafdeelingshoofdplaats Koealavan rijst uit Rangoon en de Britsche havens had invoer van kapoeas werd van bestuurswege eene vlechtschool geopend,
buitenlandsche rijst gedurende het verslagjaar weinig plaats, teneinde de Dajaksche rotan-vlechtindustrie tot meer bloei
•waardoor de rijst uit de afdeeling Oeloe Soengei eene zeer te brengen.
De zeevischvangst ter oostkust leverde wederom gunstige
voorname plaats in den rijsthandel heeft ingenomen.
De algemeene uitkomsten van den rijstoogst waren be- uitkomsten.
In do eerste helft 1920 werden door het geheele gewest
vredigend vooral in genoemde afdeeling, welke daardoor in
staat was in het tekort aan rijst van de andere deelen van aardschokken gevoeld. I n April kwam een hevige bandjir
voor in de Boven-Barito-rivier.
het gewest te voorzien.
_ Voor de diamantslijperijen in Martapoera had een belangrijke invoer plaats van z.g. ouderwetsche diamanten, die in
moderne vormen moesten worden hersiepen.

§ 16.

CELEBES EN ONDERHOORIGHEDEN.

Over het algemeen was de politieke toestand zoowel in het
rechtstreeks bestuurd gebied als in de zelfbesturende landsehappen gunstig. I n de onderafdeelin<r Gowa van de afdeeling Soenggoe Minasa werd in J u n i 1920 wederom eene Karaeng Data-beweging (zie K. V. 1920, kol. 121) waargenomen, welke in Mei begonnen was. Door gevangenneming
van de hoofdaanlegtrcrs verliep de/e beweging.
De maand September 1920 kenmerkte zich door onrust
in verschillende streken der onderafdeeling Boeton. In
Dariango, een ladang in het district Goe (Moena), waar oen
honderdtal personen, die zich geregeld aan gegeven orders
onttrokken, verblijf hielden, wisten twee personen met name
Kanoemboe en Mangkoeama, die lieden op te ruien om niet
tii voldoen aan het gegeven bevel zich in kampongs te verzamelen. Het districtshoofd arresteerde de beide opruiers <^n
een vijftigtal onwilligen, terwijl eene militaire patrouille de
bedoelde streek bezocht. Verzet werd niet gepleegd. De
onwillige bevolking heeft zich thans naar hare kampongs
begeven.
De bevolking van Kampoanahoe (district Boengi), daartoe
opgestookt door een sangian. met name La Djacnde, die deed
voorkomen alsof de heerendiensten te zwaar waren, wist op
een heuveltop op 3 uur gaans van de kampong eene versterking te bouwen. Eene militaire patrouille vertrok derwaarts
en trof in de in aanbouw zijnde benteng enkele gewapenden
aan, die de vlucht namen. De voortvluchtige sangian, door
militaire patrouilles voortdurend nagezet, meldde zich den
28sten Octnber vrijwillig.
I n Kalende (district Lasalimoe) werd door de hoofden, op
last van zekeren Jaroena Lowoe-Lowoe, geld ingezameld,
waarmede deze zou weten te verkrijgen, dat in Boeton tot den
ouden toestand (geen belasting, geen heerendienst, creen
kampongvorniing) werd teruggekeerd. Tijdig werd hij gearresteerd. I n Loewoek (onderafd. Banggai) heeft het beruohte hoofd der Baloareezen, Tamai Laniboelan. zich in
Augustus bij het bestuur gemeld, waarna deze verspreid
wonende bergbewoners zich in kampongs nabij Batoei en
Boenta hebben verzameld. Tamai Lamboelan werd door de
inheemsche rechtbank van Eanggai tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld.
De met de tijdelijke waarneming der betrekking van landschapshoofd met den titel van aroe van Maiwa belastte La
Naki (zie K. V. 1920, kol. 122) werd wegens ongeschiktheid
eervol ontslagen. Een vervanger werd nog niet aangesteld. De bestuurder van het zelfbesturend
landschap Bontobatoe (Enrekang). La Boetoe overleed op 14
November 1920; candidaat voor de opengevallen plaats is
zijn zoon Bangon. Op 26 J u n i 1920 overleed de maradia van
Pembaoeang Pakarama. Gedurende de minderjarigheid van
zijn zoon, Tonra Lipoe, treedt als waarnemend bestuurster
van Pembaoeang op de weduwe, Andi Batari. Bij Gouv. Bt.
Handelingen der Sta ten-Generaal.

Bijlagen.

1921—1922.

29 Dec. 1920 n°. 51 werd machtiging verleend om haar als
zoodanig de korte verklaring te laten afleggen en tebeëedigen.
Bij Gouv. B t . 19 Aug. 1920 n°. 46 werd de bestuurder van
Sopeng-ri-adja, La Tobo Patta Lenrang, op verzoek eervol
van zijne waardigheid ontheven en zijn zoon La Madiawe als
zijn opvolger in het bestuur over dat landschap aangewezen.
De veiligheid van personen en goederen bleef zoowel in het
rechtstreeks bestuurd gebied als in de zelfbesturende landschappen veel te wenschen overlaten. De oorzaken van de
groote misdadigheid zijn, 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, haar verspreid wonen en hare zorgeloosheid.
Ter hoofdplaats Makasser vond de evangelisatie voortgang
onder de aldaar gevestigde Minahassers. Amboi.neezen en
Timoreezen. Enkele kinderen van de zendingsscholen te
Tjorio en Barokko der onderafdeeling Enrekang werden door
den hulpprediker van Mamasa gedoopt. Met de evangelisatie
werd gestadig voortgegaan in de Toradja-districten Soepirang
en Baseang van de onderafdeeling Pinrang. Het overgroote
deel van de bevolking van de onderafdeeling Pitoe Oeloena
Salo en Boven-Binoeang der afdeeling Mandar is tot net
Christendom overgegaan. In de onderafdeelingen Palopo,
Rante Pno en Makale der afdeeling Loewc-e bleef de Gereformeerde Zendingsbond zijn werk verlichten. I n de onderafdeelingen Malili en Ifammba arbeidde het Nederland sche
Zoadelinggencotsohap te Rotterdam, terwijl in de onderaf- 1 eeling Eolaka de Nederlandsche Zendingsvereeniging te Rotterdam haar arbeidsveld behield. I n de onderafdeelingen
Rante Pao, Makale en Palopo wordt door de onderwijzers van
de zendingsscholen buiten de schooluren geëvangeliseerd. De
evangelisatie in La Mala, gelegen on den vasten wal van
Eanggai (afd. Oost-Celebes), sinds 1912 begonnen, maakte
eveneens vorderingen.
Uitbreiding van het Mohammedanisme onder de heidenen
had alleen in de afdeeling Oost-Celebes in geringe mate
plaats. Gedurende het verslagjaar viel eene belangrijke toeneming van het aantal bedevaartgangers te constateeren.
De gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig te
noemen. Langs de kust van Boeloekoemba en op Saleier en
omliggende eilanden en in Barroe kwamen als steeds veel
malaria en buikziekten voor als gevolg van daar bestaande
moerassen. De framboesia tropica heerscht in vrij sterke mate
in de onderafdeelingen Sidenreng en Rappang. De injectie
met neo salvarsan. in het laatst van 1920 begonnen, begint
reeds populair te worden en trekt meer en meer lijders naar
de polikliniek te Rappang. In de onderafdeelinrr Boeton
heerschte in begin van het verslagjaar in de Boegineesche
kampongs in het district Poleang eene besmettelijke oogziekte.
In de maand April brak onder de heerendienstplichtigen,
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•werkende aan den weg naar Paser Wadjo (onderafd. Boeton)
in vrij hevige mate influenza uit. Vermoedelijk werd die
ziekte door naar huis terugkeerende heerendienstplichtigen
naar verschillende districten overgebracht. Einde J u n i kon
de ziekte als geweken worden beschouwd j een 800-tal personen
werden het slachtoffer. In Juli brak wederom influenza uit,
thans op den vasten wal van Celebes in de districten Roembia
en Poleang; het aantal slachtoffers bedroeg 410. Eveneens
werd in October geheel Zuid- en West-Kandari door de
influenza geteisterd. Door het treffen van maatregelen tegen
verspreiding was de ziekte op het eind van 1920 geëindigd;
het aantal slachtoffers bedroeg ongeveer 250.
Onder het vee kwamen Bevallen van septich'iemie voor !n de
afdeelingen Makasser, Soenggoe Minasa, Bonthain, Bone,
Pare Pare, Mandar en Loewoe. Gerapporteerd werden onder
de karbouwen 3225 en onder de varkens 002 sterfgevallen.
De kwade droes eischte 422 paarden. Verder openbaarde zich
in Februari in het district Èabalangan (Pinrang) in hevige
mate surrah.

§ 17.

De binnenlandsche handel bleef over het algemeen
levendig.
De uitkomsten van den rijstoogst waren minder goed dan
in 1919, hoewel deze toch no»; alleszins bevredigend genoemd
mogen worden. Veel last werd ondervonden van muizenplagen.
De koffieoogst was over het algemeen ongunstig.
De maïsoogst kon oveT het algemeen eoed genoemd worden.
Uitbreiding van de klappercultuur vond geregeld plaats. In
de onderafdeeling Boeton (afd. Oost-Celebes) wordt de klappercultuur langzaam maai' zeker door de sindjai-ziekte met
ondergang bedreigd.
De zeer belangrijke zeevischvangst levert bijna de geheele
bevolking van de eilanden van Makasser een ruim bestaan.
De „Volkscred iet bank Celebes" tracht de visschers los te
maken van de Chineesche geldschieters.
De zoowel in het zelfbesturend als in het rechtstreeks bestuurd gebied bestaande plaatselijke kassen bleven in stand.

MENADO.

In het landschap Kaidipan Besar stak in Maart 1920 de
Sarekat Islam-beweging het hoofd wederom op, onder leiding
van een zekeren Lantrak Ponamon. Deze eischte echter te
veel geldelijke bijdragen, hetgeen ten slotte een groot deel der
leden tot nadenken bracht. Toen hun bleek, dat de kas geheel
ledig was, verliep de vereeniging weder bijna geheel. Spoedig
daarna bleek bovendien, dat genoemde Lantrak een der raddraaiers was geweest van de ongeregeldheden, die in J u l i
1919 in dat landschap hadden plaats gevonden (zie K. V.
1919, kol. 74), en dat hij zich in Juli 1919 door uit te wijken
naar Java aan eene vervolging 1 had weten te onttrekken. Hij
werd alsnog veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. In
Bolaüng Mongondou begon in de eerste maanden van het verslagjaar de Sarekat Islam-beweging eveneens te herleven;
zij trad herhaaldelijk de perken harer bevoegdheid te buiten
door zich te bemoeien met bestuursaangelesenheden en te
trachten zich te schuiven tusschen de bevolking en de hoofden. Toen in de poeasa-maand de leiders dier beweginar zich
niet ontzagen om door het verspreiden van leugenachtige t»erichten onrust onder de bevolking te verwekken, werden de
hoofdschuldigen vervolgd en gestraft, waarna ook in dit
landschap de vereeniging zich verder rustig hield. De Sarekat
Islam-beweginsen in de verschillende onderafdeelingen van
de afdeeling Gorontalo jraven geen redenen tot bezorgdheid ;
over het algemeen richtte men zich naar de door de bestuursambtenaren gegeven wenken. Een zaakwaarnemer uit het
district Bone (onderafdeeling Gorontalo), die eenige onru<t
in het grensgebied van Boalemo-Tinombo verwekte en zich
aldaar aan het hoofd der Sarekat Islam stelde, werd het
verder verblijf aldaar ontzegd.
Uitbreiding van het Islamisme had alleen plaats in het
district Tomohon-Sarongsong (onderafd. Menado) en in beduidende mate in de onderafdeeling Paloe (afd. MiddenCelebes). In het verslagjaar vertrokken 61 personen ter bedevaart naar Mekka, van wie er 34 terugkeerden en 17 aldaar
of onderweg overleden.
De zending bleef werkzaam op de Sangi- en Talaudeilanden. in de onderafdeeling Bolaiing Mongondou in het
bijzonder in het landschap van dien naam en in de onderafdeeling Poso, terwijl in de onderafdeeling Paloe het evan-
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gelie werd verkondigd door officieren van het Leger des
Heils.
Bij Gouv. Bt. 16 J u n i 1920 n°. 68 werd machtiging verleend om Talasa (zie K. V. 1920, kol. 125/126) als bestuurder
van het landschap Poso de korte verklaring te laten aflegden
en beëedigen, welke verklaring bij Gouv. Bt. 26 April 1921
n°. 40 werd goedgekeurd en bekrachtigd, terwijl bij GOUT.
Bt. 10 Juli 1920 n°. 31 de door den zelfbestuurder van het
landschap Toli Toli, Yali Hadji Mohamad Saleh, afgelegde
korte verklaring eveneens werd goedgekeurd en bekrachtigd.
De tijdelijk waarnemende bestuurder van het landschap
Koelawi, Takoentoe (zie K. V. 1920, kol. 125) werd op verzoek wegens ziekte eervol van zijne waardigheid ontheven en
vervangen door Djiloi. Bij Gouv. Bt. 21 Febr. 1921 n°. 56
werd machtiging verleend om Djiloi als bestuurder van het
landschap Koelawi (onderafd. Paloe) de korte verklaring te
laten afleggen en beëedigen.
De gezondheidstoestand bleef over het algemeen gunstig.
Eenige gevallen van malaria en dysenterie kwamen hier en
daar voor, terwijl aan influenza verscheidene personen zijn
bezweken. Te Menado werd een afdeeling opgericht van de
te Weltevreden gevestigde vereeniging ter bestrijding van
tuberculose, welke ziekte onder de Minahasa-bevolking veelvuldig voorkomt.
In de onderafdeeling Donggala stierven in de maanden
Juni tot en met Augustus 12 paarden, 82 karbouwen, 140
koeien, 132 schapen en 106 geiten aan mond- en klauwzeer.
In de onderafdeeling Poso stierven in het landschap Lore
125 karbouwen en 28 paarden aan surrah, terwijl het vermoedelijk ook deze ziekte was. die onder de paarden, honden
en herten in eenige kanipongs in de onderafdeeling Boalemo
hare slachtoffers heeft geëischt. Gevallen van hondsdolheid
kwamen wederom in de Minahasa herhaaldelijk voor.
De algemeene toestand van den handel was gunstig, tengevolge van de hooge prijzen, die voor copra en andere
stapeiproducten werden behaald.
De uitkomsten van den rijstoogst waren bevredigend,
•vooral iü Minahasa en in Paloe.
Maïs werd in groot e hoeveelheden geoogst. Ook de klappercultuur gaf goede uitkomsten.

AMBOINA.

De politieke toestand bleef over het algemeen gunstig.
I n November 1920 voerden de inwoners der negorij Liang,
gelegen op den noordoost hoek van het eiland Amboina, met
gewelddreiging obstructie tegen de opmeting van een Dl]
vonnis aan de aangrenzende negorij Wai toegewezen doesoen.
Eene militaire brigade uit Ambon handhaafde de orde, de
hoofdschuldigen werden gevat en zijn sedert veroordeeld.
Te Pellauw, op het eiland Haroekoe, bleef een deel der

bevolking zich verzetten tegen haar regent (zie K.V. 1920,
kol. 126), terwijl te Kabauw, op hetzelfde eiland gelegen,
eenige ongeregeldheden gepleegd werden als uiting van
verzet tegen eene regentsbenoeming. Dit verzet was echter
niet van politieken aard. Een der beide in December 1919
daarheen gezonden militaire brigades keerde in Mei naar
Ambon terug.
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De vereeniging Sarekat Hindia ( N . I . P . ) . Jie do ontevredenen eertijds verbond, verloor meer en meer aan invloed.
De veiligheid van personen en goederen liet in het gewest
— voor zoover dit onder geregeld bestuurstoezicht staat —
weinig te wenschen over.
In de onderafdeeling Wahai, waar de pacificatie nog niet
geheel voltrokken is, had een geval van zeerooi plaats.
Aldaar werd op 20 Mei 1920 een tweemastzeilschip van
Larike (afd. Amboina) in volle zee door lieden van Seleman
(onderafd. Wahai) overvallen. De bemanning, bestaande uit
den gezagvoerder en drie matrozen, werd vermoord, terwijl
het schip tot zinken werd gebracht. De daders1 werden later
gearresteerd; het bleek, dat de overval gepleegd was uit
wraak over een te voren plaats> gehad hebbende vechtpartij
aan den wal.
Uitgezonderd het endemisch voorkomen van pokken,
typhus en dysenterie en eene verhoogde viriliteit der malaria ter hoofdplaats Amboina en op het eiland Haroekoe
deden zich in de afdeeling Amboina geen ernstige ziektegevallen voor.
In de tweede helft van het verslagjaar werd de bevolking
aan de zuid. en noordkust van West-Ceram en de eilanden
Poana en Manipa zwaar geteisterd door de mazelen. Aan
de zuidkust — van de Tala-monding tot Roemahkai — is
de bevolking thans gevaccineerd.

§ 19.

Was de gezondheidstoestand op de Tanimbar-eilan.len
goed, op de Babar-eilanden daarentegen werd de bevolking
in November en December door eene influenza-epidemie geteisterd. Op de 10 748 zielen kwamen 056 sterfgevallen voor.
Ziekten onder het vee werden niet geconstateerd.
De handel leed gevoelige verliezen door de daling van de
prijzen der producten, als copra, kruidnagelen, notemuskaat
en vogelhuiden.
De uitkomsten van de zeevisscherij waren over het algemeen beneden het normale. De vischaanvoer op de pasar ter
gewestelijke hoofdplaats werd geregeld minder, waardoor
de vischprijzen over het algemeen eene ongekende hoogte
bereikten.
De Protestantsche 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 ongeveer 7000 personen
(volwassenen en kinderen) gedoopt.
De Eoomsch-katholieke missie der congregatie van het
Heilige H a r t van Issodun in de afdeeling Kei- en Tanimbareilanden, gevestigd te Langgoer op het grootste eiland van
Klein-Kei, werkte met gestadig succes voort. In de afdeeling Kei-eilanden gingen 404 heidenen tot het Katholicisme
over.

TERNATE EN ONDERHOORIGHEDEN.

De politieke toestand bleef gunstig. In September 1920
kwamen een 50-tal lieden van Makean (onderafd. Tidore)
te Ternate om klachten in te brengen over te zware heerendiensten. Een ingesteld onderzoek wees uit, dat het meerendeel dier klachten ongegrond was.
De veiligheid van personen en goederen bleef bevredigend.
De gezondheidstoestand bleef over het algemeen gunstig.
Alleen in de onderafdeeling Djailolo eischten malaria» en
ingewandsziekten vele slachtoffers.
Ziekten onder het vee hebben zich niet voorgedaan.
De handel bleef over het algemeen levendig. In paradijsvogels ging echter door geringe vraag en de sterke prijsdaling veel minder om.
De uitkomsten van de rijstcultuur (ladangbouw) in de
districten Iboe en Sahoe van de afdeeling Djailolo waren
aeer bevredigend.
De oogst van maïs was door de goede weersgesteldheid
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vrij goed. De meeste ladangs werden twee malen beplant,
zoodat de opbrengst grooter was dan in vorige jaren. Sago
was. als hoofdvoedsel der bevolking, in voldoende mate aanwezig.
De klappercultuur breidde zich in het geheele gewest aanmerkelijk uit en gaf bevredigende uitkomsten. De uitvoer
van copra bedroeg 4 246 525 K.G., tegen 6 643 530 K.G.
in 1919.
De uitvoer van notemuskaat van het eiland Ternate be~
droeg 111 740 K.G., tegen 121 741 K.G. in 1919.
De uitvoer van damar, rotan en ebbenhout vertegenwoordigde eene waarde van onderscheidenlijk f 1 334 129 f 2ö 72'£
en f 73 642. tegen f 478 776, f 49 756'en f 30 004 in 1919.
De evangelisatie maakte in de onderafdeeling Djailolo
wederom vorderingen.
Het aantal bedevaartgangers naar Mekka bedroeg 56.

TIM0R EN ONDERHOORIGHEDEN.

De door den bestuurder van het landschap Rote Talada,
J. M. Amalo, op 10 September 1919 afgelegde korte verklaring werd goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. Bt. 20
Febr. 1920 n°. 58.
Ranga Koera, ingevolge Gouv. Bt. 4 Oct. 1920 n°. 68 aangewezen als waarnemend bestuurder van het landschap Ko.ii
Bengedo en Kodi Belagar gedurende de minderjarigheid van
Jon rechthebbende Lenga Kendoe, tcekende in Novembc-i
1920 de korte verklaring.
Als bestuurder van het landschap Ngada werd bij Gouv.
Bt. 9 Nov. 1920 n°. 11 aangewezen Pea Mole.
Op 2 Augustus 1920 overleed de bestuurder van het landschap Miomaffo, Oei Nono Kono. Gedurende de mindeijarigheid van zijn zoon, Oei Nono Kono I I I . treedt als waarnemend bestuurder op Kefi Lelan (Gouv. Bt. 20 J a n . 1921
n°. 50).
De bestuurder van het landschap Amanoebang Noni Nope,
stierf op 7 December 1920. Als zijn opvolger treedt op zijn
oudste zoon Pae Nope (Gouv. B t . 2 1 J a n . 1921 n°. 14).
Op 22 Juli 1920 overleed de bestuurder van het landschap
Keo, Moea Tonga. Gedurende de minderjarigheid van zijn
oudsten zoon, Dato Bali. treedt als waarnemend bestuurder
op Goa Tonga (Gouv. B't. 11 Febr. 1921 n°. 41).
Ook de bestuurder van het landschap Trong, P a t i n g Bela,

is in het verslagjaar komen te overlijden. I n 1919 had hij
reeds den wensch te kennen gegeven om wegens hoogen
ouderdom van zijne waardigheid te worden ontheven, onder
mededeeling tevens dat er zijnerzijds geen bezwaar bestond
tegen eene eventueele samenvoeging van zijn landschap met
het landschap Adoenara.
Verder overleden nog in de maanden Mei, September en
October de bestuurders onderscheidenlijk van het landschap
Koei, Dain Soma, van het landschap Beloe Tassi Fettoh,
Jozef da Costa, ook genaamd Seriman, en van het landschap
Laoeli, Dangi Lade. Zij werden sedert nog niet vervangen.
Als opvolger van den in Juli 1919 overleden bestuurder
van het landschap Amanatoeng. Moetis Banoe Naik, is voorgedragen zijn oudste zoon Kolo Banoe Naik.
Door den bestuurder van het landschap Ndona Mbaki
Mbani is het verzoek gedaan om wegens hoogen ouderdom van
zijne waardigheid te worden ontheven.
De radja moeda van Soembawa is van de opleidino-sschool
teruggekeerd zonder de school te hebben doorloopen. Met hem
zijn eenige andere jongelieden, zonen van rijksgrooten . n
hoofden teruggekeerd. Van Soembawa bezoeken thans nog
vier jongelieden de opleidingsschool voor inlandsche ambtenaren te Makasser. Een jongere zoon van den sultan bezoekt
de gouvernementsschool aldaar.
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Te Bima neemt de drang naar onderwijs toe; zes jongelieden bezoeken de opleidingsschool voor inlandsche ambtenaren, vier de H . I . S . te Makasser. Brie dochters van den
sultan van Bima paan school op de particuliere meisjesschool
te Bima.
De toekomstige sultan van Manggarai en de aanstaande
radja's van Tanah Rea (Ende) en Sikka (Manemore), alsmede de aanstaande kapitan van Adoenara verbleven voor de
voltooiing van hunne opvoeding respectievelijk te Makasser,
Moentilan, Java en Makasser.
De beide loon* van den bestuurder van Koepang, Alfonsus
en Hans Nisnoni, bezoeken de Europeesche lagere school te
Koepang, zoomede Jacoh Amalo, zoon van den overleden
radja van Termanoe (Roti) en Hendrik Tanof, zoon van den
overleden bestuurder van Koepang.
De aanstaande bestuurder van Amarasi, Alexander Koro,
heeft na de Europeesche lagere school alhier te hebben doorloopen, de opleidingsschool voor inlandsche ambtenaren te
Makasser bezocht, doch keerde na een jaar terug. Zijn
jongere broeder, genaamd Hendrik Koro, bezoekt de muloschool te Weltevreden.
De politieke toestand was over het algemeen gunstig.
In de onderafdeeling Ngada werd de rust op 25 Mei van
het verslagjaar verstoord, doordat de geestdrijver Ladja Babo
van de kampong Wolo-Koli de lieden van de complexen
Nata Ija, Lepe en Lamba overhaalde niet meer voor heerendienst uit te komen, geen belasting te betalen en zich tegen
het gezag te verzetten. Hij gaf voor, dat hij van den Gai
Dewa (Oppenvezen) daartoe het bevel had gekregen en door
dezen was begiftigd met de macht, om de Compagnie met
bliksem, aardbevingen, overstrooming en hevige winden 'e
vernietigen. Hetzelfde lot zou bovendien iedereen beschoren
zijn, die de zijde van de Compagnie koos of zich slechts hij
den gezaghebber vertoonde om zich te melden. Besloten werd
de Compagnie af te wachten te Nege Dane en daarna te Dado
Wawo. De gezaghebber begaf zich den 29sten d. a. v. naar
de verzetstreek met de brigades der gewapende politie van
Banjawa en Boa Wae. De verzetshoofden werden achtereenvolgen» opgevat, waarna de bevolking in hare kampong«
terugkeerde.
De verstandhouding met de Portugeesche autoriteiten liet
niets te wenschen over.
Alle evangelisatie-arbeid in de afdeeling Zuid-Timor en
Eilanden wordt verricht door Europeesche en inlandsche
leeraren, in dienst der Protestantsche kerken in Nederlandsch-Indië. Het aantal inlandsche Christenen in deze
afdeeling nam toe met 1910 personen. Ook in de afdeelinu'
Noord- en Midden-Timor verricht de Protestantsche Kerk
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zendingsarbeid. Te Soembawa besar is een inlandsche leeraar
werkzaam, onder leiding van den predikant te Makasser.
De onderafdeelingen Beloe en Noord-Midden-Timor bebooren tot het arbeidsveld van de Roomsch-katholieke missie
(Congregatie der Paters van het Goddelijk Woord te Steyl),
thans vertegenwoordigd door vier pastoors. Ook de in de
afdeeling Flores gevoerde evangelisatie-arbeid gaat geheel
uit van de Eoomsch-katholieke missie. De mannelijke mi*sionarissen behooren tot de Congregatie der Paters van het
Goddelijk Woord te Steyl; de vrouwelijke (12 in getal), allen
ta Lela, gevestigd, behooren tot de orde van den Heiligen
Geest te ITden. H e t arbeidsveld breidt zich steeds meer uit.
Soemba wordt geëvangeliseerd vanwege de Zending der
Gereformeerde Kerken in Nederland. Van de eigenlijke
Soembaneezen (de arbeid onder hen dateert van 1904) is nog
nagenoeg niemand gekerstend; meer vrucht leverde de arbeid
onder de Sawoeneezen.
De veiligheid van personen en goederen bleef vooruitgaan.
Aan de Portugeesche grens hadden vrij veel veediefstallen
plaats.
Gedurende 1920 deed zich onder de bevolking van de onderafdeeling Ngada (afdeeling Flores) in lichte graad Spaansche griep voor. Dezelfde ziekte vertoonde zich in de laatste
maanden van het verslagjaar in de onderafdeelingen Ende en
Noord- en West-Manggarai. Het aantal sterfgevallen was
echter gering.
Pokkenjreva.llen deden zich voor in Larantoeka en in het
district Leno Tolo der onderafdeeling Adoenara en Lomblem.
Het grootste gedeelte der aangetasten waren personen, die
vroeger onwillig waren geweest zich te laten inenten. De
onwil tegen inenten heeft nu opgehouden te bestaan.
De algemeene malleinatie in Soembawa en Taliwang had
een uiterst vlot verloop.
Op Soemba deden zich enkele gevallen van septichaemie
voor, terwijl de luisvliegplaag ook in dit jaar veel last bezorgde in de kuststreken.
I n J u l i werden op Eoti surrah-gevallen onder de paarden
geconstateerd.
Van Soemba werden uitgevoerd 3037 paarden, tegen 3744
in 1919.
De handel bleef gedrukt.
De rijstoogst kan over het algemeen zeer gunstig genoemd
worden; nergens was gebrek aan voedsel.
Zoowel het plantareaal van de rijst als van de maïs werd
aanmerkelijk uitgebreid.
De cultuur van caravonica-katoen op bet eiland Flores ontwikkelde zich.

BATJ EN LOMBOK.

I n Oerober 1920 werd in het district Sakra (onderafd. OostLombok) eene beweging ontdekt, uitgaande van zekeren
Goeroe Soeramin, volgeling van den in het belang van de
openbare rust en orde levenslang buiten het eiland Lombok
verbannen Goeroe Dane (zie K. V. 1920, kol. 129); verkondigd werd de aanstaande vestiging van een heilstaat, waarbij
het huidig gezag zou verdwijnen. Oplichting van de goedgeloovige bevolking bleek de voornaamste drijfveer te zijn
van de beweging, welke verliep toen de hoofdpersonen in
hechtenis genomen en door den raad van Sasaksche hoofden
en oudsten te Selong veroordeeld waren.
De veiligheid van personen en goederen was bevredigend.
Het meest voorkomende misdrijf bleef diefstal van vee.
De gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig.
Evenals in het vorig jaar werden uit Zuid-Bali talrijke gevallen van malaria en buikloop gemeld, waarvan enkele met
doodelijken afloop. De gezondheidstoestand in de leprozerieën
te Kalianget (Boeleleng), Paokoening (Midden-Lombok) en
Sepolong (Oost-Lombok) was goed.
In Maart 1920 werd in Oost-Lombok onder den runderstapel mond- en klauwzeer geconstateerd, terwijl kort daarna
bleek dat deze ziekte zich over het geheele eiland had verbreid. De afdeeling Lombok werd mitsdien besmet verklaard.
Het aantal gevallen beliep ongeveer 8000, waarvan slechts
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enkele met doodelijken afloop. In Augustus en September
begon de ziekte te luwen; in November kwam nog een kleine
uitbraak in Noord-Lombok voor, doch einde 1920 was de
ziekte verdwenen. Onder de paarden bleef malleus voorkomen; de zieke dieren moesten bijna alle worden afgemaakt.
I n Oost-Lombok bleven zich onder den runderstapel gevallen
voordoen van de ook in 1919 voorgekomen ,,makan balang''ziekte.
De malaise in den handel deed zich ook in dit gewest gelden. De uitvoer in 1920 vertoonde veel lagere cijfers dan in
1919 als gevolg van de gedrukte prijzen van copra, klapperolie, varkens en huiden. De plotselinge daling van laatstgenoemd handelsartikel berokkende aan enkele handelaren, die
groote hoeveelheden hadden opgekocht, ernstige verliezen.
Ook was dientengevolge de veehandel niet zoo levendig als in
1919. Eind 1920 werd echter weer meer vee verhandeld, in
verband met de groote vraag naar slachtvee voor Java. De
reden van den achteruitgang van den varkenshandel was de
scherpe concurrentie, die te Singapore ondervonden werd
door den invoer van varkens uit Siam.
Hoewel de rijstoogst in de afdeeling Boeleleng goed was,
bleek toch het beschot nog niet voldoende voor de behoefte
der eigen bevolking, zoodat van Djembrana en Lombok ruim
14 500 pikol rijst moest worden ingevoerd. I n de afdeeling

KOLONIAAL VERSLAG
Hoofdstuk C en D.

80

Djembrana waren de uitkomsten zeer bevredigend. In de afeleeling Lombok was de regenval in den westnioeson gunstig
voor den rijstbouw, doch do aanplant had nog al te lijden van
rijstboorders. Voor deze geheele afdeeling werd de opbrengst
gedurende 1920 geschat op 2 755 303 pikol droge padi, tegen
2 940 934 pikol in 1919. I n de afdeeling Zuid-Bali verkreeg
alleen de onderafdeeling Tabanan een goede rijstoogst. I n de
overige streken dezer afdeeling werd nog overlast van muizen
ondervonden, doch in mindere mate dan in 1919; verschillende waterwerken en dammen werden door de vele regens
beschadigd, waardoor uitgestrekte sawahgronden niet beplant konden worden.
In de afdeeling Boeleleng was de koffieoogst in 1920 bevredigend. De prijzen waren in liet eerste halfjaar bijzonder
hoog, zoodat door de bevolking groote winsten gemaakt werden. Uitgevoerd werden uit deze afdeeling ongeveer 20 000
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pikol, terwijl de oogst in de afdeeling Zuid-Bali slechts 3178
pikol bedroeg.
Voor de klappercultuur breidde de bevolking hare aanplantingen gestadig uit. De opbrengst aan copra bleef echter
beneden het middelmatige, omdat de abnormale droogte van
het vorig jaar een zeer nadeeligen invloed op de vruchtvorming had uitgeoefend.
Tengevolge van de overvloedige regens in den oostmoeson
mislukte op Lombok een groot deel van den tabaksaanplant.
De Lombok Cultuurmaatschappij en de Tabaksmaatschappij
Mataram moesten in verband met de lage tabaksprijzen hare
bedrijven inkrimpen.
De oogst van katoen in het noordelijk deel van het eiland
Lombok was bevredigend.
Gedurende 1920 ondernamen 31 personen uit Lombok de
bedevaart naar Mekka.

LANDMACHT.
der jaarklasse 1899, wier inlijving is geregeld bij Ord. in
Ind. St. 1920 n°. 703, geschiedde ingevolge GouV. Bt. 4 Dec.
1920 n°. 52 (Ind. St. n°. 867).
Maatregelen aangaande de inschrijving van de jaarklassen
1900 en 1901 der tot den krijgsdienst verplichte personen zijn
genomen bij Ord. van 14 Oct. 1920 (Ind. St. n°. 746). I n gevolge de Ord. van 26 Maart 1921 (Ind. St, n°. 185) zijn
de van de jaarklasse 1900 ingeschreven militieplichtigen in
Juli 1921 ingelijfd.
De ingeschrevenen der jaarklassen 1889 tot en met 1893, die
overeenkomstig art. 25^ eerste lid, van het dienstplichtbesluit
(Ind. St. 1918 n°. 70) voor inlijving beschikbaar waren,
werden op 1 Juli 1920 ingelijfd (Iiid. St. 1920 n°. 464). Van
de ingelijfden van elke jaarklasse werden ingedeeld: 70 hij
de vesting-artillerie, van wie ten hoogste 10 man bestemd
voor den dienst der artillerie-inrichtingen: 20 bij het korps
genietroepen met bestemming voor de telegraaf-afdeeling van
de spoorweg- en tëlegraafconipagnie: de overigen bij het
wapen der infanterie. Aan deze ingelijfden werel uitstel van
opkomst voor eerste oefening verleend tot nadere oproeping
in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone
omstandigheden.
De voor den verplichten krijgsdienst ingeschrevenen va»
,1e jaarklasse 1875 werden op 1 Juli 1920 van den dienstplicht,
bij den landstorm ontslagen, terwijl op dienzelfden datum
de dienstplichtigen der jaarklasse 1888 uit den dienst bij Je
militie naar dien bij den landstorm zijn overgegaan.
Ter uitvoering yan liet bepaalde b i j ' a r t . 44 van K. B . in
Ind. St. 1918 nn. 70. zal het daarin voorgeschreven jaarlijkseh onderzoek bij wijze van proef gelijktijdio. worden
gehouden met de herhalingsoefeningen, voor welke oefeningen de jaarklasse 1896 in het jaar 1921 zal hebben op to
komen.
De in Ind. St. 1918 n°. 271 opgenomen voorloopige regeling nopens aan daarvoor in aanmerking komende dion^tplichtigen uit te keeren vergoedingen tijdens hunne opkomst
voor eerste oefening, onderging wijziging en aanvulling I-ij
Gouv. Btn. 1 Juni 1920 n°. 5 (Ind. St. n°. 421) en 29 J u n i
1920 n°. 47 (Ind. St. n". 491).
De bepalingen uitmakende het tweede gedeelte van de
dienstplicht-regeling (Ind. St. 191S n°. 450), zijn nader
gewijzigd bij Gouv. Btn. 19 Nov. 1920 n°- 14 (Ind. St.
n
* « ^ fn.5 l*n- 1 9 2 1 n °- 1G <*»*• St, n°. 8).
Bij Ord. io Ind. St. 1920 n°. 313 is de reserve-orelonivantie
(Ind. St. 1919 n°. 609) aangevuld door toevoeging aan art. 1
van een nieuw lid ( 3 ) , waarbij eene regeling is getroffen,
opdat voor bepaalde groepen van personen een voordraent
voor eene benoeming tot reserve-officier in de daarin aan1921—1922. 5. Xed.-Indié.
12

Bij Gouv. Bt. 20 April 1921 n°. 2 x is onder den naam van
,,defensie-commissie" eene commissie van advies ingesteld,
welke de Eegeering van raad zal dienen nopens de vraag,
hoe, in verband met de uit Nederland ontvangen plannen
der ,,interdepartementale commissie" betreffende de verdediging ter zee, zal zijn te geraken tot eene doelmatige verdediging van Nederlandsch-Indië binnen de perken der in de
naaste toekomst vermoedelijk beschikbare geldelijke en personeele middelen. H e t door de commissie uitgebracht verslag
is sedert in druk verschenen.
Bij Gouv. Bt. 1 Maart 1921 n°. 33 (Tav. Ct. n°. 21) zijn
regelen vastgesteld betreffende de uitvoering van de voorst-4len van de bij Gouv. Bt. 6 Nov. 1918 n°. 47 — zie K V. 1919.
kol. 83 — ingestelde militaire bezoldigingscommissie.
Met wijziging van de in Ind. St. 1919 n°. 196 opgenomen
regeling, is bij K. B. 8 Mei 1920 n°. 46 (Ind. St. n°. 560),
in verband met de aanhoudende algemeene prijsstijging, ,1e
tegemoetkoming voor eerste uitrusting van verlofsofficieren,
dir hij het Indische leger worden gedetacheerd, verhoogd.
De in I n d . St. 1910 n°. 158 opgenomen regeling van de
detacheering van officieren van het Nederlandsen-Indische
leger bij het Departement van Koloniën onderging eene
wijziging bij J\. Bn. 10 Aug. 1920 n°. 59 (Ind. St. n°. 863)
en 13 Deo, 1920 n°. 27 (Ind. St. 1921 n°. 176).
De in Ind. St. 1917 n°. 743 opgenomen regeling voor de
keuring en registratie van motorrij tuigen voor den lcrüg!3dienst is bij Ord. yan 20 Oct. 1920 (Ind. St. n°. 758) vervangen door eene nieuwe.
De regeling' op de paardenvordering (Ind. St 1918 n°. 101)
is bij Gouv. Bt. 16 Deo. 1920 n°. 38 (Ind. St. n°. 88-1) nader
aangevuld en gewijzigd.
In den loop van het verslagjaar hebben de inschrijvingen
plaats gehad voor den verplichten krijgsdienst, van ieder
mannelijk Xederlandsch onderdaan, niet bohoerende tot de
inlandsehe of de daarmede gelijkgestelde l>evolking, die in
een der jaren 1898 en 1899 is geboren en ingezetene is van
Noderlandseh-Indië. De ingeschrevenen werden onderscheidenlijk op 6 Juli 1920 en 4 Januari 1921 ingelijfd! (vgl. Ind.
St. 1920 nos. 101 en 703). De duur van de eerste oefening
bedroeg ten hoogste zes maanden, terwijl overigens voor de
ingelijfde militieplichtigen de voorschriften gelden opgenomen in Ind. St. 1918 n°. 270. De indeeling en opleiding tot een rang der jaarklasse 1898 was als die van de jaarklasse 1897, met dien verstande, dat bovendien 20 militiephehtigen bij de 3de mitrailleur-compagnie te Malang werden
ingedeeld, van wie 8 tot militie-korporaal — onder wie 4 tot
militie-sergeant— werden opgeleid (Ind. St. 1920 n°. 418).
Indeeling van en. kaderopleiding uit de dienstplichtigen
HandelingenderStaten-Generaal.

Bijlagen.
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gegeven gevallen achterwege kan blijven. Op enkele andete
punten is gemelde ordonnantie nog gewijzigd bij Ord. -;an
25 J a n . 1921 (Ind. St. n°. 59).
Bij K. B. 1 Mei 1920 n°. 36 (Iud. St. n°. 545) is de
regeling voor het reserve-personeel van het leger in Nederlandsch-Indië (Ind. St. 1918 n°. 774) in dier voege gewijzigd,
dat diegenen onder dat personeel, die bij een onl>ereden, dan
wel bij een bereden Avapen of wapendeel in opleiding zijn
vuor reserve^officier, zullen heeten adspirant-vaandrig dan
wel adspirant-kornet, zoo zij in een stand gelijk aan dien van
soldaat verkeeren, en vaandrig dan wel komet, zoo zij een
rang bekleeden gelijk dien van adjudant-onderofficier. Voorts
heeft bij dat besluit eene> herziening plaats gehad van de
vaststelling van den ouderdom in rang voor het personeel dat
bij de schutterijen in Nederlandsch-Indië heeft gediend. Ten
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slotte is eene regeling getroffen ingeval aan in NederlandschIndië verblijf houdende reserve-officieren van de landmacht
in Nederland, die niet militieplichtig zijn en op grond van
eene vrijwillige verbintenis tot reserve-officier worden benoenid, de jaarlijksche toelage als bedoeld in art. 11 van Let
reserve-besluit in Ind. St. 1918 n°. 774 wordt uitgekeerd.
Bij Ordn. van 18 Sept, 1920 (Ind. St. nos. 633 en 691)
zijn onders«Jieidenlijk nadere regelingen getroffen nopens de
bevordering van Nederlandsche reserve-officieren, die in
Indië mede als zoodanig worden benoemd en nopens de in
art. 8 van de reserve-ordonnantie (Ind. St. 1919 n°. 609)
voorgeschreven eedsaflegging.
Do opkomst in 1921 voor jaarlijksche oefening van de
reserve-officieren is vastgesteld bij Gouv. Bt. 16 Oct. 1920
n°. 41 (Ind. St. n°. 752).

LEVENDE STRIJDKRACHTEN.

Samenstelling en sterkte van het leger. In bijlage C
zijn statistische gegevens betreffende het leger over 1920
bijeengebracht. Uit tabel 1 dier bijlage blijkt, dat tengevolge van verschillende wijzigingen (vgl. wat de normale
formatie van het leger betreft K. B . 0 Maart 1915 n°. 55
(Ind. St. n°. 404), laatstelijk herzien bij K. Bn. 15 Maart
1920 n°. 47 (Ind. St. n°. 380) en 16 Aug. 1920 n°. 41 ( I n d .
St. n°. 701), de normale formatie met 11 officieren en 4 militairen beneden dien rang toenam, terwijl de tegenwoordige
(tijdelijk geldende) formatie einde 1920 2 officieren (of als
zoodanig dienstdoe-uden) en 485 militairen beneden dien r a n g
minder aanwees dan einde 1919. Op eerstgenoemd tijdstip
overschreed de tegenwoordige formatie de normale met 131
officieren (of als zoodanig dienstdoenden) en 4063 militairen
beneden dien rang, in hoofdzaak bij de vliegafdeeling, de
infanterie, de artillerie, de genie, don geneeskundigen en
hospitaaldienst, den trein, het korps militaire schrijvers en
het remonte-depot, welk personeel o.a. noodig was voor twee
divisiën marechaussee op Java, de geweeimitrailleur-afdeolingen bij de veldbataljons, liet 1ste g:unizoensbataljon van
Atjeh en onderhoorigheden (lijdelijke bezetting van Meclan).
het garnisoensbataljon van de Westerafdeeling van Born°o,
van de Zuider- en Oos'terafdeeling van Borneo, van Timqr
en onderhoorigheden, van Amboina en Ternate, de garnizoonscompagnie van Tapanoeli (detachement in de Pakpaklanden), de bereden en Vestingartillerie, de militaire hospitalen en het remonte-depot.
De sterkte van het leger nam, voor wat betreft officieren
(of als zoodanig dienstdoenden), af van 1403 tot 1305 en met
betrekking tot de militairen beneden dien rang van 39 093
tot 36 882 (zie tabel 1 of tabel 8 van bijlage C1).
Tegenover de cijfers der tegenwoordige formatie wezen
de hiervóór opgegeven sterkteeijfers, voor zooveel de officieren betreft (onderluitenants — met uitzondering van
apothekers-assistenten, ziekenverplegers, die bij het kader der
militaire strafgevangenis tevens huis van detentie, opzieners
der artillerie en onderwijzers bij de geweermakersschool —medegeteld) eene toeneming van het tekort van 46 tot 142,
terwijl liet tekort aan onderofficieren en manschappen van
428 in 1919 toenam tot 2154. Bij de militaire administratie en het korps stafmuzikanton waren onderseheidenlijk 3 en 1 man meer. Aangezien echter bij de vliegafdeelinc, de infanterie, de cavalerie, de artillerie, de
genie, de intendance, den geneeskundigen en hospitaaldienst, den topografisehen dienst, den trein, het korps militaire schrijvers, de militaire school, de hoefsmidschool, het
remonte-depot, het kader bij de militaire strafgevangenis
tevens huis van detentie en bij de provoosthuizen en de gym1) Hierbij dient in het ooj te worden gehouden, dat in den sterktestaat
9 onderluitenants-apothekers-assistenten (volgens de vastgestelde legersterkte
moeten 6 onderluitenants apothekers-assistenten zijn), 1 onderluitcnant-zickenvcrplcgcr, 2 onderluitenants bij het kader der militaire strafgevangenis tevens
huis van detentie, 1 onderluitenant-opziener bij do pyroteehnisehe werkplaats
en 1 onderluitenant-geweermaker-ondenvijzer bij de geweermakerschool niet
bij do militairen beneden den rang van officier zijn gerekend, daarentegen wel
in tabel 1, omdat in deze tabel eone splitsing voorkomt in „officieren en als
zoodanig dienstdoenden" en „militairen beneden den rang van officier" en
genoemde onderluitenants geen diensten <ils officier mogen verrichten.

nastiek" en sportschool een tekort aanwezig was en bij het
korps militaire schrijvers, zoomede bij den hospitaaldienst het
door do formatie gevorderde aantal plaatsen niet ten volle
door militairen was bezet, toonen de cijfers in bijlage C, tabel
1, tegenover de eischen der tegenwoordige formatie een tekort
aan Europeanen en inlanders onderscheidenlijk van 2533 en
484 man en een teveel aan Amboineezen van 863 man, d. i.
zooals hierboven aangegeven een tekort van 2154 man. Einde
1920 waren bij het leger 439 burgerpersonen en 717 nieiEuropeesche militairen (550 Amboineezen en 167 inlanders)
aanwezig ter vervanging van Europeesch personeel bij den
hospitaaldienst, het korps militaire schrijvers, de infanterie, de cavalerie, de artillerie, de genie, de militaire
administratie en de intendance, bovendien 1 Europeesch
burger ter vervanging van ontbrekend militair personeel bij
den topografisehen dienst. D i t personeel is in mindering te
brengen van het zooeven vermeld tekort aan Europeanen van
2533, dat daardoor ten slotte tot 1376 wordt teruggebracht.
Van de 863 te veel aanwezige Amboineezen waren er einde
1920 650 aangewezen ter vervanging van Europeesche en
inlandsche militairen bij den hospitaaldienst, de infanterie
en de artillerie en 131 ingedeeld bij het schrijvers-personeel,
zoodat het teveel in de gelederen slechts 82 bedroeg.
Van de 28 610 man infanterie waren er bij de veldinfanterie 14 840 (d. i. 2339 minder dan de tegenwoordige formatie
oischte). Van deze 14 810 man veldtroepen (1735 minder dan
einde 1919) waren er — na aftrek van zieken en geëvacueerden en van hen, die om andere redenen niet tot uitrukken
konden worden aangewezen — beschikbaar om te velde te
trekken 13 273, d. i. 89,44% van de sterkte der veldtroepen,
tegen 15 082 d. i. 90.99% op einde 1919.
Naar den landaard waren de aldus beschikbaren verdeeld:
1919.
Europeanen
Amboineezen
Inlanders

1920.

2201 = SS.29%: 2025 = 87,36%
5389=93,38%; 4318 = 92.13%
7492 = 90,14%; 6930=88,45%
15 082 = 90,99% ; 13 273 = 89,44%

De sterkte nam af van 30 376 tot 28 610, dus met 1766
man en het aantal dergenen, die onmiddellijk beschikbaar
waren van 26 397 tot 25 212. d. i. met 1185 man.
Bij Ord. van 7 Juli 1921 (Ind. St. n°. 408) is het vrijwillig
automobielkorps en het motor-berichl rijderskorps op Java
en Madoera opgeheven.
Proeven worden genomen ten einde n a te gaan of het
mogelijk zil zijn de titans bij het leger als dragers bij troepen
O]) patrouille en op excursie ingedeelde inlandsche gestrafteu (dwangarbeiders) te vervangen door vrije lieden (koelies).
Plaatselijke indeeling. De militairs bezetting in de
Pakpaklanden (Tapanoeli) (zie K. V. 1920, kol. 133) wordt
voorloopig tot einde 1921 boven de vastgestelde legersterkte
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gevoerd, zoodat de tegenwoordige sterkte daarmede blijft
uitgebreid.
Bij de verdere werkzaamheden aan den Kloet, o. a. bet
maken van een tunnel voor den waterafvoer van bet kratermeer, is nog steeds een geniedetacbement behulpzaam. Ook
bij de inrichting van uoodlandingsterreinen en van een
vliegterrein bij Kalidjati werd door het korps genietroepen
hulp verleend.
Aanvulling' van bot korps officieren. In 1920 overtroffen
de verliezen in het officierskorps (266) de winsten (197) met
69 officieren. Gerangschikte gegevens daaromtrent bevat net
vijfjarig overzicht in tabel 8a van bijlage C. Het aantal in
de sterkte tellende officieren nam af van 1213 tot 1144. »)
W a a r tegelijkertijd het aantal voor 2de-luitenants in de
plaats tredende onderluitenants met 29 verminderde (v.:ii
190 tot, 161) wees de sterkte aan officieren (en als zoodanig
dienstdoenden) einde 1920 98 minder aan dan op uit. 1919,
Het op laatstgenoemd tijdstip in vergelijking met de destijds
geldende tegenwoordige formatie bestaand tekort van 46 is
— rekening houdende met de sedert plaats crekad hebbende
vermindering van de tegenwoordige formatie met 2 — derhalve vermeerderd tot 142. In aanmerking nemende, dat van
de 3 officieren, in de formatie uitgetrokken als adjudant van
den Gouverneur-Generaal, er 2 tot de landmacht behooren,
moet het tekort op 141 worden gesteld. Onbezet bleven bij:
den ge westelijken en plaatselijke!] stai 2, de infanterie 87,
do cavalerie 2, de artillerie 7, de genie 3, den geneeskundigen en hospitaaldienst 8, den trein 3 en de gymnastiekCJI sportschool 3 plaatsen.
Aroor liet aanvullingsexamen, bedoeld in de overgangsb»
paliugen van K. B . 1 Dec. 1915 n°. 12 (Ind. St, 1916 n°. 194),
hebben van de 4 aanwezige inlandsche officieren, die nog
niet geheel zijn gelijkgesteld met hunne Europeesche ranggenooten, zicli 3 opgegeven, die echter geen van allen
slaagden.
Ten einde den druk, die door liet groote tekort aan officieren op een behoorlijken gang van zaken, vooral wat den
troepen dienst betreft, wordt uitgeoefend, eenigszins te verlichten en te voorkomen, dat door de talrijke garnizoensoommissiön tal van troepenofficieren aan hun eigenlijken weikkriny worden onttrokken, is bij Gouv. Bt. 8 Nov. ±920 n*. 61
bepaald, dat bij wijze van tijdelijken maatregel in door den
legercommandant aan te wijzen garnizoenen. e,epensionneerde officieren in de commissiën bedoeld in artikel 112 der
regelen voor het beheer van het materieel bij het departement
van oorlog (Ind. St. 1882 n°. 161) kunnen worden benoemd.
De in Ind. St. 1916 n°. 194 opgenomen regeling betreffende de in Nederlanelsch-Indië opgeleide inlandsche officieren van de landmacht onderging wijziging bij K. B. 21
Oct. 1920 n°. 52 (Ind. St. 1921 n°. 49).
Voorziening in do behoefte aan militairen beneden don
r a n g van officier. Tabel Sb van bijlage C bevat een uitgewerkt numeriek overzicht van de gedurende de laatst verloopen vijf jaren bij het leger in de sterkte gebrachte militairen beneden den ranc? van officier en van de daartegenover
staande verliezen; tabel 10 eene vijfjarige statistiek betreffende de reëngagementeii en tabel 11 een overzicht, alle over
1920, nopens de winsten en verliezen aan kader.
Met betrek! ving tot het niet-Europeesch element werd de
werving beperkt als in K. V. 1920, kol. 134, is vermeld.
De in vorige jaren bij wijze van proef genomen maatregel,
ten doel hebbende de werving van Indo-Euiopeanen te
bevorderen on bet bij het leger bestaande tekort aan. Euro»
peanen door andere elementen aan te vullen, is bestendigd;
in 1920 hebben geen personen sich aangemeld.
De aan de van het eiland Kisar (Amboina) afkomstige
mestiezen geboden gelegenheid om eene voorloopige verbintenis bij het leger aan te gaan bleef ook in 1920 zonder
gevolg.
1) Onder deze cijfers waren 14<5 officieren, die van het Nederlandsdie
leger bij hel, Indische waren gedetacheerd, waarvan er 143 (1 kapitein, 92 lsteluitenants en 50 2de-luitenants) als tweede-luitenant en 3 als behoorendo tot
den militair geneeskundigen dienst, als eerste-luitenant in de sterkt© telden,
als zijnde niet gedetacheerd op den voet van K. B. 18 Aug. 1871 n°. 10 (Ind.
St. n°. 176).
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Bij K. B. 24 Dec. 1919 n°. 58 (Ind. St. 1920 n°. 218) is de
regeling betreffende de niet-Europeesche sergeanten (wachtineesters) van het leger in JYederlandsch-Indië, die bij dat
leger bij wijze van proef de plaats innemen van een Ëuropeeschen ranggenoot (Ind. St. 1917 n°. 595) gewijzigd.
Militair onderwijs. Tabel 12 van bijlage C bevat eene
numerieke opgave betreffende de bij de verschillende inricbtingen van militair onderwijs hier te lande voor Indisch
officier in opleiding zijnde leerlingen. De opgaven betref*
fende de kader, en korpsscholen en de hoefsmidschool zijn
opgenomen in tabel 13 van bijlage C.
Van de aan jongelieden geboden gelegenheid om, onder
bet genot van eene toelage, bij de korpsen en instellingen
van het leger eenig handwerk of ambacht te leeren, is in 1920
een nagenoeg even ruim gebruik gemaakt als in 1919. Van d!e
43 jongelingen, die einde Maart 1920 in opleiding waren,
werden er gedurende het verslagjaar 38 van hunne werkzaamstelling ontheven (1 wegens overgang in militairen dienst,
34 wegens
overgang in particulieren dienst, 1 wegens overgang - naar de ambaehtsschool te Semarang, 1 wegens overgang naar de M.U.L.O.-school en 1 wegens wangedrag). I n
liet verslagjaar werden 64 jongelieden in opleiding genomen;
21 van hen werden van die opleiding ontheven (16 wegens
overgang in particulieren dienst, 2 wegens overgang naar deM.U.L.O.-school en 3 wegens wangedrag), terwijl 1 leerling
overleed, zocdat einde Maart 1921 in het geheel 47 leerlingen
in opleiding bleven.
Het toelatingsexamen voor den leergang 1921 van
de Hoogere Krijgsschool werd, voor wat betreft de krijgskundige studiën, in de maand Januari van dat j a a r
aigenomen. Een 10-tal plaatsen waren opengesteld, waarvoor
zich 3 candidaten aanmeldden, van wie er 2 slaagden. Het
aantal Voor de intendance-studiën opengestelde plaatsen bedraagt 4.
In verband niet hot uit te breiden programma voor het toelatingsexamen voor den Hcof'dcursus en de invoering van <=en
daarmee overeenstemmend leerplan voor ele leergangen in
Nederland, moest cok het leerplan van de militaire school te
Mee-ter-Comelis belangrijk worden gewijzigd en uitgebreid.
Als nieuwe vakken werden ingevoerd natuur-. schci- en werktuigkunde, boekhouden, gonio- en steriometrie, terwijl het
onderricht in talen niet onbelangrijk werd uitgebreid. Door
het openstellen van de militaire school (K. B. 10 Febr. 1921
n°. 42 in Ind. St. n". 366) en den Hoofdcursus (K. B.
10 Febr. 1921 n°. 40 in Ned. St, n°. 56 en Ind. St. n ° . 364)
voor nict-Europea.nen, is ook voor hen het bereiken van den
officiersrang langs genoemde inrichtingen Van militair
onderwijs mogelijk g-emaakt; bij de instelling - van bet instituut voor adspirant-onderofficieren (zie K. V. 1920, kol.
135) werd die mogelijkheid reed. in uitzicht gesteld.
Ten einde in de officiersopleiding het tot beden daaraan
verlamden verblijf in de kazerne — een groote grief van vele
Indische ouders tegen die opleiding — uit te schakelen, werden voorstellen gedaan om de geheele opleiding langs militaire school en Hoofdcursus te doen plaats hebben. Daartoe
werd aan de militaire school een vóóroursus voor adspirantoffirieren verbonden, welke 3 leerjaren omvat en waarvan het
leerprogramma aansluit aan dat van de militaire school. Die
cursus werd 1 October 1920 bij wijze van proef aangevangen
met de daarvoor in aanmerking komende aanbevolen militaiion en adspirant-onderofficieren.
Om zoo spoedig mogelijk in het bij de infanterie besta nul
tekort aan luitenants te kunnen voorzien, zal de vorming van
onderluitenants krachtig ter hand worden genomen. Aanbezien de daarvoor in aanmerking komende onderofficieren
than>, wegens liet hierboven bedoeld tekort, niet de ;oo
noodige hulp en leiding - bij hunne studie kunnen bekomen,
zal de voorbereiding voor het onderluitenantsexamen plaats
hebben te Tjimabi, waarmede een speciaal daartoe aan te
wijzen officier wordt belast. De eerste leergang ving 1 April
1921 aan met 16 onderofficieren. Het ligt in de bedoeling
per jaar 2 cursussen te houden. De regeling sluit echter rechtstreeksche deelneming aan het examen niet uit.
Tot het instituut voor adspirant-onderofficieren werden
gedurende het verslagjaar 18 nieuwe leerlingen toegelaten,
onder wie 14 jongelieden uit de burgermaatschappij. I n den
loop van dat jaar werden 5 leerlingen van het instituut ver-
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wijderd (1 verzocht ontslag', terwijl de overigen ingevolge
bestaande bepalingen werden ontslagen). Op 1 Juli 192U
konden 13 adspirant-onderofficieren-fuseliers tot korporaal
worden bevorderd, terwijl de overgebleven oud-leerlingen een
tweeden leergang moesten volgen tot opleiding voor dien
rang. Tot den op de militaire school te Mcester-Cornelis opgerichten vóórcursus (zie hierboven) werden aanvankelijk toegelalen 16 adspirant-onderofficieren, te weten 4 Europeesche
korporaals, 9 Europeesche fuseliers en 3 Menadoneesche fuseliers. Van hen moest een viertal Europeesche fuseliers na de
proef om redenen van onvoldoenden aanleg en ontwikkeling
worden teruggeplaatst op de kaderschool tot opleiding voor
onderofficier. Nadat in het begin van 1921 3 adspirant-onderofficieren tot sergeant werden aangesteld, ving de nieuwe
leergang aan met 15 leerlingen.
Het reglement voor de Hoogere Krijgsschool, vastgesteld
bij K. 15. 14 Sept. 1891 (Ind. St. 1892 n°. 49) U nader gewijzigd bij K. 15. 8 Juli 1920 (Ned. St. n". 431, Ind. St.
n°. 770). Bij K. Bn. Aan denzelfden datum ondergingen
voorts nog wijziging onderscheidenlijk het bij K. B . van T
J u n i 1912 (Ind. St. n°. 544) vastgesteld reglement voor de
Koninklijke Militaire Academie (Ned. St. 1920 n°. 432, Ind.
St. n°. 771), het reglement voor den Hoofdcursus (Ned. St.
1920 n°. 433, Ind. St. n°. 772) en het reglement voor de
Cadotteuschool (Ned. St. 1920 n°. 434). Het reglement voor
den Hoofdcursus, zoomede de bepalingen betreffende de toelating van onderofficieren van bet leger in NederlandschIndië tot die inlichting zijn voorts nog, met het oog op
de toelating van niet-Europeancn tot dien cursus (zie biervóór), gewijzigd bij TC. B. 10 Fehr. 19?1 n*. 10 (Ned. St.
n°. 50, Ind. St. n°'. 354).
Ten behoeve van den leergang in de Nederlandsche taal
voor niet-Europeesche militairen (zie TC. V. 1920, kol. 136)
is, met ingang van 1 November 1920, bij elk veldbataljon
eene klasse opgericht voor oerstbeginnenden. waartoe 449
candidaten werden toegelaten. Aan 181 leerlingen werd toegestaan een voortgezet ten leergang te volgen; van dit aantal
gingen op vorengenoemden datum 107 man, verdeeld "»ver
D klassen het 2de studiejaar in, terwijl 74 man, verdeeld over
4 klassen, op hetzelfde tijdstip begonnen aan het 3de tevens
laatste leerjaar. Bij de cavalerie werd de in November 1920
aangevangen leergang door 46 leerlingen gevolgd, verdeeld
in 3 klassen.
L u c h t v a a r t . Behalve de in TC. V. 1920, kol. 136, vermelde
in Engeland aangekochte toestellen, werden in den loop van
1920 nog 12 Avro-leertoestellen ontvangen. De ingenieur der
vliegafdeeling begaf zich in Augustus 1920 naar Nederland,
ten einde daar het vereischte vliegtuig- en .ander materieel,
benevens de noodige machines voor de te bouwen werkplaatsen aan te schaffen en het ontbrekende technisch personeel
aan te werven.
Met de opleiding van vliegeniers werd voortgegaan,
zoodat de afdeeling thans telt S officieren (onder wie 2 instructeurs) en 1 onderofficier-vliegenier, benevens 7 leerlingon, onder wie 2 officieren van de Koninklijke Nederlaiidschc?
Marine.
Behalve de reeds in "West-Java aanwezige landings- en
noodlandingsterreinen werd een reeks noodlandingsterreinen
om de 20 k 30 TC. M. uitgezocht op de route, Batavia— Semarang—SoeraVoja. Vcor een deel zijn de/e gereed
Op verschillende plaatsen in Nederlandsch-Indië werden
vliegdemonstraties gehouden, welke een gunstig verloop hadden en het vertrouwen in onze vliegeniers niet weini"- verhoogden .
Bij Gouv. Bt. 15 Dec. 1920 n°. 45 (Ind. St. n°. S85) zijn
herkenning.-.teekencn van de militaire vliegtuigen in Nedorlandsch-Indië vastgesteld.
Bewapening. Met de verstrekking van revolvers en marechaussee-snbels aan de veldpolitie is een aanvang gemaakt.
De verstrekking v.an Madsen-geweermitrailleiïrs" aan dé
strijders-wielrijders had plaats.
Voor de bewapening van vliegtuigen werden Lewis- rn
Vïckers-nntrailleurs besteld.
I n 1920 is bij de voortgezette conservatie-proeven met het
rookzwak buskruit voor scherpe patronen voor geweer en
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karabijn, model '95, geen achteruitgang in de chemische
stabiliteit waargenomen. De toestand van het pijpkruit
is niet merkbaar verminderd. De chemische stabiliteit
was gunstig.
Kleeding en u i t r u s t i n g . Van de invoering van tentzeilen
vervaardigd van grijsgroen katoen en voorzien van een rubberlaag, ter vervanging van den tot de velduitrustinsr van den
soldaat behoorenden mantel en het stuk waterdicht doek. is
afgezien, omdat door deze gewijzigde uitrusting de bepakking van den soldaat te zwaar zou worden.
Bij TC. B. 5 J a n . 1920 n°. 23 zijn de voorschriften betreffende de Meeding van het leger in Nederlandsch-Indië in
dien zin gewijzigd, dat thans is bepaald, dat de kraag" van de
blauwe attila voor de subalterne officieren, de onderluit?nants en de adjudanten-onderofficier bij de militaire administratie geheel van karmozijnrood laken behoort te zijn en
omzet met fijn zwart kemelsgaren tres ter breedte van 2,5
millimeter.
De in 1919 ingevoerde, met grijsgroen katoen overtrokken
bamboehooden, hebben in de practijk niet voldaan, omdat die
hoeden, wanneer zij nat worden, op het hoofd knellen; bovendien blijft het baml>oe-vlechtwerk van den eenmaal nat geworden hoed onder het grijsgroen overtrek lang vochtig, zoodat het vlechtwerk gaat schimmelen en verteert. Geleidelijk
zal worden overgegaan tot wederinvoering van den niet ovértrokken bruin geverfden bamboehoed.
Het raamwerk en de stroozakken der hospitaal-ledikanten
zijn in de wanne klimaten, met het oog op het gevaar voor
ongedierte, vervangen door een ligzeil. I n de koelere luchtstreken zijn de ledikanten ongewijzigd in gebruik gebleven.
Ook worden proeven genomen om kazernekribben van een
ligzeil te voorzien.
Huisvesting. Met den bouw van officierswoningen werd
voortgegaan. Gereed of nagenoeg gereed kwamen 48 dergelijke woningen te Magelang, Bandoeng. Djatingaleh, Makasser, Amboina, Tapa Toean (Atjeh en onderhocrigheden).
zoomede op verschillende plaatsen in Celebes en onderhoorigheden, terwijl hier en daar nog 26 woningen onderhanden
genomen werden.
Ook met den bouw van woningen voor adjudanten-onderofficier en gehuwde Europeesche onderofficieren werd doorgegaan. Voltooid of nog onderhanden waren 115 woningen
te Bandoeng, Tjimahi, Soeraedang, Gombong, Magelang,
Djatingaleh. Malang, Kandang.au. Padang. Fort de Koek en
Amboina, zoomode een aantal woningen op verschillende
posten in Celebes en onderhoorigheden en Atjeh en onderhoorigheden.
De doorgangshuizon te Magelang, Djokjakarta, Semarang,
Soerakarta, Salatiga en Poerworedjo kwamen gereed.
Voor gehuwde niet-Europeesche onderofficieren werden 20
woningen te Djatingaleh voltooid en 93 onderhanden genomen, namelijk te Tjimahi, Batoed.jad.jar. Magelang, Malang, Sin»kawang,- Boeloh Blanj? Ara. Singkel Lho Boekon
Paja Bakong, Tjalang. Padang Tidji, Sigli. Medan, Tapa
Toean en Koeta Eadja, terwijl bij de vernieuwing van de
bivaks in het gewest Colebes en onderhoorighedeii tevens
woningen werden opgericht.
Het kampement voor het peloton ordonnansen te Bnndoeno'
kwam nagenoeg gereed. Begonnen werd met den bouw van
een kampement voor het subsistentenkader. Het kampement
van de automobielcompagnie en dat van de militiecompganie
der artillerie onderging eene geringe uitbreiding.
Een nieuw treinkampement te Tjimahi werd onderhanden
genomen.
Te Soemedang wordt het infanteriekampement in overcenstemming gebracht met de tegenwoordige eischen.
De houw van het kampement voor het 5de bataljon infanterie te Djatingaleh werd voltooid.
En het kampement van het 19de bataljon infanterie te
Malang werd begonnen met den bouw van eene nieuwe
kazerne voor ééne compagnie infanterie. De verbouwing van
het cavaleriekampement aldaar werd voltooid, terwijl de omIxrnw van het treinkampement in een artillerie-kampement
eveneens gereed kwam. Begonnen werd verder met den bouw
van een nieuw kampement voor 2 batterijen bergartillerie
!
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De legering van marechaussee te Lawang en Ie Lamongan
werd opgeheven.
Te Pi eroektjakoe worden de logiesgebouwen verbeterd.
»);> rcrschillende posten in het gewest Celebe» en onderhoorigheden werd voortgegaan met de vernieuwing of uitLraiding van bivaks.
Te Menado kwam de bübouwing van hel tijdelijk logies
voor doórtrekkenden gereed.
I n het gewest Atjcli on onderhoorigheden kwamen de
kampementen te Pauton Laboe, Boeloh Blang Ara en Kwala
Bee gereed, terwijl op talrijke posten het logies werd varbeten .
ï n verscheidene kampementen, o. a. te Tjimahi, Baudoeng, Magelang, Buitenzorg, Malang, Soemedang, Padang
en Aml oina werden de accessoires verbeterd en uitgebreid.
Voortgegaan werd met het verbeteren van dagverblijven en
ontspanningslokalen, dan wel het oprichten van nieuwe gebouwen daarvoor in de troepenkampementen.
Ook met de uitbreidinarvan de magazijnen van den militair
geneeskundigen dienst te Bandoeng weid doorgegaan.
I n het hospitaal te Tjimahi werd begonnen met den bouw
van eene nieuwe operatie-inrichting.
Te Gombong werd het hospitaal verbeterd, o. a. door den
bouw van eene inrichting voor besmettelijke ziekten.
Te Djatingaleh werd begonnen met d<?n bouw van een
nieuw hospitaal; het hospitaal te Poeiworedjo werd voltooid.
Een aanvang werd gemaakt met belangrijke verbeteringen
in de hospitalen te Magelang, Malang, Soerabaja, Koeta
Radja en Padang.
Voor Makasser worden plannen uitgewerkt tot verplaatsing
van het hospitaal aldaar, terwijl dergelijke plannen voor
Soerabaja in voorbereiding zijn.
Te Magelang weid eene tijdelijke wasscherij voor het reinigen van hospitaalkleeding opgericht. Aan de inrichting van
de stoomwaescherij te Tjimahi werd doorgewerkt.
Het magazijn van oorlog te DjokJakarta nadert zijne voltooiing, evenals dat te Tjimahi.
Aan don nieuwe}) artillerie-constructiewinkel en aan de
geweermakersschool te Kiaratjondong nabij Bandocng, zoomede aan den bouw van munitiemagazijnen te Bod jon gkoneng bij Bandoeng werd voort gewerkt.
Voor de vliegafdeeling is een kampement c. B. in aanbouw
te Kalidjafi, terwijl plannen tot inrichting van een I.indingsterrein met werkplaatsen nabij Andir in voorbereiding zijn.
Voeding 0» Verpleging. In verband met den tegenzin van
den soldaat tegen liet nuttigen van zoogenaamde zilvervlieshoudende rijst, als voorbehoedende werking tegen beri-beri,
is omgezien naar een voedingsartikel, dat met «eed gevolg die
rijst' zou kunnen vervangen. Te dien einde worden proeven
genomen met een bij het Japansche leger in trebruik zijnd
gerstproduct „omugi" genaamd, dat, vermengd met rijst in
Je verhouding van '1 doelen omugi en 7 doelen geheel afgewelkte witte rijst, een voedsel oplevert, waarvan het vitaminen-gehalte voldoende wordt geacht om het optreden van
beri-beri tegen te gaan.
De voor de verlichting der soldatenkainers en voor de
buitenverlichting dor kampementen gebezigde chambreelampen en gasolinelantaarns worden geleidelijk vervangen
door zoogenaamde stormking-lantaarns. welke beter voldoen.

Aigemcene gezondheidstoestand on BiekenverpIesHng.
Ofschoon uitgebreide opgaven betreffende den gezondheidstoestand van het Nederhvndsch-Indische leger over het jaar
1920 nog ontbreken, kunnen toch thans reeds enkele cijfers
worden genoemd, die een beeld daarvan geven.
Hot aantal ziekte- en sterfgevallen bedroeg respectievelijk
26 76! on 27-3, tegen 27 769 en 281 in 1919. Het aantal ge__ii-_
i...:i.4—ï
i._.i
i;,n
i in „A c
n'

JU iK'iiaiiut-im^ mui™, icnyjjj uiuci iitri aam ui. x-;x \an .iui:i
slechts ; ! lijders begrepen zijn. die restant waren van 1918.
Ton rechte kwamen dus in 1920 130 militairen wegens buiktyphus in behandeling, tegen 148 in 1919. zoodat de sedert
1916 opgenomen ziektecijfen in dalende lijn blijven. Voor
!i'. ', telingen der Staten-Genei in],
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do eerste maal worden voor malaria behandeld 1349, bij herhaling 3606 (totaal 4955) gevallen met 21 sterfgevallen,
tegen 5144 met 12 sterfgevallen in 1919. Wegens pokken
werden 3 militairen behandeld, die allen horstelden. Door
influenza werden 938 militairen aangetast (van wie er 11
overleden), tegen 079 militairen in 1919 (met 27 storfgevillen). Met verschillende vormen van dysenterie werden G60
militairen behandeld, van wie er 2 overleden; in 1919 bedroegen deze getallen respectievelijk 654 on G. Te Salatiga w e d
1 geval van post mei doodelijken afloop waargenomen. Het
aantal gevallen van beri-beri bedroeg 112 (waaronder 9G
primaire), waarvan 1 met doodelijken afloop; in 1919 bedroegen deze cijfers respectievelijk 120 (waaronder 95 primaire) en 1. Met tuberculose waren 249 militairen onder
behandeling, van wie er 65 overleden, terwijl de overeankomstige getallen van 1919 respectievelijk bedroegen 242 en
50. Voor de eerste maal werden wegens syphilis behandeld
1475 militairen, bij herhaling 2597 gevallen, waarvan er respectievelijk 3 en 7 overleden; deze cijfers waren voor 1919
1300 en 2140 met 2 en 5 sterfgevallen. TJlcus molle werd bij
1206 militairen waargenomen, tegen 14GS gevallen in 1919.
Wegens morbigononhoici werden voor do eerste maal 1836
militairen behandeld, bij herhaling 3441 (totaal 5277) ; in
1919 werden 5595 (2068 primaire en 3507 recidieve) gevaUen behandeld. Wegens pneumonia crouposa kwamen
203 militairen in behandeling, van wie 2S overleden;
de cijfers voor 1919 bedroegen respectievelijk 178 en 18.
Mijnwormziekte (ankylostomiasis) kwam voor bij 83 militairen. In het instituut-Pasteur werden 11 militairen voorbehoedend tegen hondsdolheid behandeld. Dyphteria kwam
2 maal voor. ,,Niet nader te classificeeren koorts" (febris
non classificata) werd in 970 gevallen waargenomen, waarvan 1 doodelijk verliep. Lepra werd in 3 gevallen geconstateerd. Tetanus (kaakklcm) kwam in 2 gevallen voor, waarvan 1 mot doodelijken afloop. Met zoogenaamde druiperoogeii (conjunotivitus gonorrhoica) werden 30 militairen behandeld; wegens tiachoom 113 militairen. Indische spruw
(apthae tropioae) kwam in 4 gevallen voor. Leverabsces
(abscessus hepatis) word bij 20 militairen waargenomen, van
wie er 2 overleden. Framboesia tropica kwam voor bij 53
militairen.
Bij alle hospitalen bestond nog een zeer groot incompleet
aan verpleegsters. Maatregelen zijn genomen om ook gediplomeerd mannelijk verplegingspersoneel uit Nederland uit te
zenden. In d« recruteering van niet-Europeanen ter opleiding
voor don verplegingsdienst en ter aanvulling van het tekort
aan Europeescho ziekenverplegers is achteruitgang te beBpeuren, daar het tekort aan hospitaalsoldaten 23 bedroeg.
tegen 139 in het voorafgegane verslagjaar. Bevorderd werden tot soldaat-ziekenverpleger 35 Amboineesche en 30 inlanóV
gche bospitaalsoldaten, togen respectievelijk 77 en 24 in 1919.
Deze ttiet-Europeesche ziekenverplegers ontvingen hunne opleiding bij de verschillende daartoe ingestelde leergangen.
De in 1919 aangevangen proefneming om op Java de
syphilis* en gonorrhoe-lijders centraal, d. w. z. te Weltevrêden, Magelang', Soerabaja en Tjimahi. door specialisten
te laten behandelen, slaagde, weshalve die behandeling op
.lava wordt voortgezet, terwijl centrale behandeling te Koeta
Radja voor het gewest Atjeh en onderhoorigheden zal worden ingesteld. Hiervoor zullen op genoemde plaatsen (behalve te Soerabaja, dat voor die behandeling door Malang

zal worden vervangen) afzonderlijke behandelingsgebouwen

worden op- en ingericht.
Van de bij Gouw Bt. 18 Xov. 1919 n". 36 (zie K. V. 1920,
kol. 139) ingestelde commissie voor de militaire ziekeninrick.
tingen is in Juli 1921 een verslag in druk verschenen.
De algeineene gezondheidstoestand der legerpaarden was
bevredigend. Bij eene totale gemiddelde sterkte van 3191
(3138) x) paarden, werden 4768 (3670) ziektegevallen t ï
1 19,4% (116,9%) van do sterkte behandeld. De verliezen be• aan sterfgevallen 3G of 1,13 % (14 of 1.40 % ) . i an
afgemaakte naarden 27S of 8,71% (204 of 6.50%) en aan op
reform gestelde paarden 86 of 2,66% (180 of 5,73%). zoodat
het totaal der verliezen 399 of 12,60% (428 of 13,63%) ledroeg. Naar den aard der ziekten bedroegen do verliezen: 22
1) De cijfers tusschen haakjci hebben betrekking cp het vorige ventagjnar.
Ned.-Indii
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paarden aan malleus (kwade droes), 4 aan tetanus, 1 aan
Mina en 2 aan osteoporosis. •
Volgens onderzoekingen van liet veeartseni.i kundig laboratoriuin ie Buitenzorg blijkt de ziekte, in vorige verslagen

aangeduid mei pernicieuse of infectueuse anaenue, een

specifiek ruggemorgslijdeu te zijn. Dit lijden is vermoedelijk
'idenlisch met de ziekte in Britsch-Indië bekend onder den
naam ,.kumri". Het veroorzaakte in het afgcloopen jaar een
verlies'van 1(! paarden, tegen 8 in het voorafgegane jaar.
Manoeuvres. Lu 1920 werden wederom dooi de troepen
der verschillende wapens veluoefeningen op kleine schaal
gehouden. Onder leiding van het hoofd van den generalen
staf werden kaderoefeningen gehouden. De brigadeoefenm«.en hadden plaats voor do 1ste brigade nabij Buitenzorg,
voor de 2de brigade nabij Salainan en Poerworedjo, voor do
;ido brigade nabij Pasoeroean en Bangil en voor de 4de r,rigade nabij Tas'ikmalaja en Manondjaja. De cavaler.emanoeuvres, waaraan allo eskadrons op Java deelnamen,
hadden plaats in verband met de manoeuvres der 4de brigade.
I n aansluiting niet de manoeuvres der 2de brigade werd nabij
Poerworedjo eene geneeskundige manoeuvre gehouden, waarbij in het bijzonder Ho ambuiar.ce-hondcn aan eene proef werden onderworpen. De schietoefeningen in afwisselend terrein
van de bereden artillerie werden te Drangdan gehouden; de
kust- en stelling-artillerie hield l a a r schietoefeningen bij
Tjipatat.
Remonte. !ie; remonte-depot leverde in 1920 oan het
leger 3 3 ! paarden, waarvan 19S voor de artillerie en 13G voor
de cavalerie, iepen 339 paarden in 1919. Van de in Australië
aangekochte •'"><) paarden waren bestemd 150 voor de cavalerie
en 280 voor do artillerie (Sü rijpaarden en 20!) rijtrekpaard e n ) ; tijdens liet vervoer over zee stierven er 3.
De in 1919 met den heer Kiss voor J jaai aangegane
overeenkomst voor de levering van legerpaarden weid, l»ij
Gouv. Bt. 27 Sept. 1919 n'. 37, vervangen door eene nieuwe
vierjarige overeenkomst, waarin o. a. lagere prijzen bedongen werden.
De met de veeteeltonderneming „Djampit" gesloten overeenkomsl voor het fokken van voor liet Indische leger bestemde paarden van Australisch ras. werd bij Gouv. Bt. 5
Oct. 1920 Ü". 29 opgezegd, aangezien de Begeering tot oe
overtuiging was gekomen, dat die onderneming, wat betreft
de fokkerij van voor het leger geschikte paaiden, niet aan de
gestelde verwachtingen zou beantwoorden.
PoatduireJidienst. Op het vliegveld te Kalidjati ten behoeve van de vliegafdeeling werd een postduivenstation opgericht. Tn Juni werden een honderdtal postduiven uit
Nederland betrokken.

Beglciuenten en dienstvoorschriften. In 1920werden door
den commandant van het leger de volgende reglementen en
dienstvoorschriften vastgesteld: Aanhangsel bolioorende bij
het schietvoorsehrift der infanterie (herdruk 1920); TTittreksel uit de bepalingen uit bet conventioneele oorlog-recht (herdruk 1920): Reglement op de excercitiën bij de
mitrailleurafdeelingen, 2de gedeelte; Handleiding voor de
behandeling van de patrouille-telefoon der infanterie (herdruk 1920): Exercitiereglement voor de strijders-wiel rij der-;
Leidraad voor opleiding en oefening, alsmede gebruik tn
optreden van de strijdoi>-wielrijdcrs; Beglement op de exereitién bij de geweer-niitrailleur-af deelingen bij de infanterie
flsle en 2de gedeelte); Voorioopige regeling betreffende de
schietopleiding bij de infanterie-geweer-mitraiBeur-afdeelingen ; Beglement op de exercitiën der artillerie, soldatenschool,
compagnieschool, afdeelingsschool. Bijzondere voorschriften
(uitgave 1920): Instructie inventaris voor de artillerie der
landmacht in Nederlandsck-Indië: Hoofdstuk 11, Gde druk.
Hoofdstuk VI (K en L ) . Band I I I . 5de druk. Hoofdstuk V I .
Band IV. 5de druk. Hoofdstuk V I I , Gde druk: Voorioopige
grondslag roor opleiding en oefening der mobiele vestingartillerie (uitgave 1920); Samenstelling en gebruik van den
militairen telegraafdienst in tijd van oorlog (uitgave 1920)";
Leidraad voor den stafdienst bij de troepenafdeelingen te
velde; Reglement voor de sectiën geweermitrailleurs bij de
i avalerie.
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Bolooilingen on straffen.
Een overzicht van de au*
militairen der landmacht in 1920 toegekende eerbelooninge».
wegens aan den Lande bewezen bijzondere diensten, ter zake
of ter gelegenheid van krijgeverrichtingen in Nederlandsc,hIndië is opgenomen in tabel 14 van bijlage C.
Het aantal militairen beneden den rang van officier, dat
aanspraak kreeg op den gouden, zilveren en bronzen medaille
on op den zilveren gesp voor langdurigen trouwen dienst beliep 2339.
Bij de wet van 31 Dec. 1920 (Ned. St. n°. 941, Ind. 8t. 1921
n°. o Ui) is. met ingang van 1 Januari J920. eene n a d o e
wijziging gebracht in de wet van 30 April 1815 (Ned. St.
n°. 33*), houdende instelling van de Militaire WiUemsorde,
ten einde de riddcrsoldijen aan ridders beneden den rang van
i officier u verhoogen, zoomede om het verschil tusschen bei
, bedrag dier soldijen voor de militairen dienstdoende bij de
i zeemacht of bij het leger bier te lande, dan wel in <!e over; zeesehe bezittingen te doen vervallen.
Wederom werden door de militairen der op Java aanwezige
| korpsen en detachementen vaardigheidsproeven afgelegd,
; terwijl in de buitengewesten alleen de lichte vaardigheidsl proef werd afgenomen bij één of meer detachementen in do
gewesten Sumatra's Westkust, Tapanoeli, Zuider- en Ooster*
: afdeeling van Borneo, Westerafdecling van Borneo, Celebes
i en Menado en Amboina en Ternate. Aan de eischen van de
• verplicht gestelde lichte proef, afgelegd op Java door 283
I officieren en onderluitenants en 13 8T9 militairen beneden
den rang van ondorluitenant, werd voldaan door onderscheidenlrjk 48 % en 39 % ; in de buitengewesten — afgelegd
door 49 officieren en onderluitenants en 2298 militairen
beneden den rang van ondorluitenant — onderscheidenlijk
door 59 r'(', en,51 %. Van degenen op Java en in de buit ngewesten, voor wie de proef niet verplicht was gesteld,
slaagden ± 3 % der officieren en onderluitenants en 2 % der
; militairen beneden den rang' van ondorluitenant. Aan de
! zware proef werd deelgenomen door 22 officieren en 1G2
' militairen beneden den rang van ondorluitenant, van wie
! onderscheidenlijk 21 en 99 aan de eischen voldeden.
Tabel 15 van bijlage C' bevat eene numerieke opgave be: treffende eenige klassen van gestraften, of om niet-eervollo
; redenen uit het leger of' tijdelijk uit het korps afgevoerden,
; terwijl tabel 1G een overzicht geeft van de in 1920 wegen»
dronkenschap aan Europeesche militairen opgelegde straffen, waaruit blijkt, dat van de G029 Europeesche militairen
er zicli G10 nu en dan aan misbruik van sterken drank schuldig maakten en daarvoor in 7G1 gevallen werden gestra*!.
In 1919 bedroegen deze getallen G990, G97 en 929.
Bij Gouv. Bt. 2 April 1921 n°. 23 zijn bepalingen vastgesteld omtrent de met provoost of cachot gestrafte milit?viren beneden den rang van onderluitenant.

Maatregelen en instellingen in het belang van lu-t x. !*••
lijk en stoffelijk w H / ü n rail den so!<!:::-i - Hei aantal e des
tot ontspanning voor Europeesche onderofficieren bleef rngewrjzigd (25). Het aantal ontspanningslokalen voor Europeesche mindere militairen liep terug van 84 tot 82 Bij
Gouv. Bt. 1 Nov. 1920 n°. 46 (Ind. St, n°. 79 7) zijn de bedragen vastgesteld ( c. q. gewijzigd) voor inrichting, onderhoud en lectuur aan ontspanningslokalen — ook aan die van
niet-Europeesche militairen — toe te kennen.
Ook gedurende 1920 bleef de gelegenheid opengesteld om
tot schoen* en'kleermaker bij de korpsen te werden opgeleid.
Aan de kookschool, verbonden aan do kaderschool te Tjimahi. bestond voor niet-Europeesche militairen van het
wapen der cavalerie, voor militairen van alle landaarden
der overige wapens en voor hospitaal-soldaten, de gelegenI'fid om zich voor kok te l>ekwamen.
De verantwoording over het beheer der 84 militaire BOcieteiten wees een voordeetig saldo aan van rond f 139 600; de
waarde van gebouwen, meubilair en bibliotheken werd eind
1920 geschat op f 70 G00.
Ook voor 1921 werd geldelijke steun verleend aan vereenigingen, welke zich ten doel stellen het zedelijk welzijn der
militairen te bevorderen en wel ten behoeve van de teturise*
van den Christel ijken militairen bond voor Oost- en Wes!Indië te Weltevreden, Meester-CorneUs. Buitenzorg en Tjimahi, van het Leger des Heils te Weltevreden, Bandoeng,

Soerakarta, Djokjakarta, Ambarawa, Soerabaja en Malang,
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vau den katholieken socialen bond te Weltevreden, zoouiede
aan dergelijke instellingen te Bandoeng, Tjiniahi, Salatiga,
Magelang, Soerakarta, Soorabaja en Malang.
Tengevolge van de waardevermindering van het geld en
den toestand van algemeene duurte, zijn, op voorstel van
de zendingsconsuls in Noderlandseh-Indië, de in 1912 bepaiilde maxima der jaarlijksohe ondersteuning' van de mili-

§ 2.
Bij Gouv. Bt. 1 J u l i 1920 a°. 7 (Ind Bt.
zuiden Tandjoongpriok, vervallen verklaard.
8 3.

§ 4.

497) werd de verboden kring, getrokken

Ti mor on onderhoorigheden

he

vei •led igimrswerK n

Landrente-metingen werden door de vier landrente-i p
mingsbrigades verlicht op Java, Bali, Lombok on in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. Deze brigades kunnen
thans, voorzoover zij arbeiden in streken, waar 10 jaar geleden
goede kaarten idjn vervaardigd, aandacht schenken aan de
zoo dringend
noodige bijwerking en bijhouding van de
topografische tletailbladcn. Enkele van <Ie door het Gouvernenient aangekochte particuliere landerijen werden door het
personeel van den topografischen dienst gekaarteerd.
In het laatst van het vorig verslagjaar werd een begin
gemaakt met de voorbereiding tot de invoering van de landren te-ordonnantie in de Zuider* en Oosterafdeeling van
Borneo, alwaar een sectie werkzaam is met standplaats Kandangan. In totaal weid opgeleverd 853058 bouws (605 373
H.A.) desagrond, waarvan + 80 % landrenteplichtig I .
Verder hadden door verkenners vluchtige opmetingen
plaats <>p Ceram, Flores en Nieuw-Guinea. Tal van &poeddrukken betreffende do buitengewesten zajjen het licht, o. ;>..
van Nieuw-Guinea, Ceram, noordelijk deel van de Zuideren Oosterafdeeling van Borneo, Banggai-archipel, o. a.

KRIJGSVERRICIITIXGEN.
Krijgsverrichtingen van eenige beteeken is hadden nergens
plaats.
Aangezien de gebeurtenissen reeds zijn beschreven in
hoofdstuk (', kan hier met eenige algemeene opgaven nopens
de geleden verliezen, de plaats gehad hebbende aanvullingen,
enz. worden volstaan.
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TOPOGRAFISCHE DIENST.

Ook in 1920 werd tot handhaving van orde en rust een
geregelde patrouillegang onderhouden in de gewesten Atjeh
en onderhoorigheclen. Tapanoeli, Palemhang, Djambi, Riouw
(afd. Indragiri), de Westera f deel ing van Borneo, de Zuideren Oosterafdeeling van Borneo, Celebes en onderhoorigheden,
Monado, Timor en onderhoorigheden, Amboina en Ternate.

47
Atjeh en onderhoorigheden
Palembang
IlS
Djambi
12
Westerafd. van Borneo. .
!
Zuider* on Oosterafd. van
Borneo
9
Celebea en Menado . . .
33
Amboina

taire tehuizen mot 50 ten honderd verhoogd, onder liet vnn-.
behoud, dat bij de toekenning der tegemoetkoming rekening
worde gehouden met het gemiddeld aantal bezoekers per
dag, in verband waarmede als regel de hoogste tegemoetkoming slechts dan zal worden toegekend, indien de uitga*
ven aan een tehuis geacht worden in verhouding te staan
tot het aantal bezoekers.

VERDEDIGINGSWERKEN.

De triangulatie-brigade verrichtte hare. werkzaamheden
in de buitengewesten in Sumatra's Westkust, Djambi, Banka,
r\oord- on Midden-Celebes en Bali. De triangulatiewerkzaam.
lieden op Java werden, behalve door de opnemingsbrigades,
hoofdzakelijk verricht door de opleidingsbrigade, welker
arbeidsveld zich uitstrekte over de residentiën Kediiï. Socrakarta, Djokjakarta en Soerabaja. De op Java gedane n e tingen waren grootendeels eeuc voortzetting der werkzaainhoden van het vorig verslagjaar. Bovendien werden metingen ten behoeve van de defensie verricht. Aan de reproductie
dor bladen werd zoo krachtig mogelijk doorgewerkt, terwijl
bovendien overzichts- en gemeente-kaarten werden voltooid.
De kaarteering van Java had plaats op de schalen 1 : 25 000
en 1 : 50 000. I n totaal werd in kaart gebracht 5519 K.M.-.
De opnemingswerkzaamheden in de buitengewesten weiden op de gewone wijze voortgezet. De kaarteering had plaats
op de schalen 1:50 000, 1:100 000 en 1:200 000, terwijl in Let
gewest Atjeh en onderhoorigheclen op srdialen van 1:40 000
en 1 : 80GOO werd opgenomen. In totaal word in de buitengewesten in kaart gebracht 89S7 K.M. 2 .

Ternate
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6 815 365

21 110 160 308

i) CeaiTcsteeril wegens politte-orwrtrediDg-miadryf.
:,i Qearreeteerd wegens deelname pan Bnelportgen.

Voorts werden verschillende hoeveelheden vuurwapenen buil gemaakt.
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KORPSEN NIET RECHTSTREEKS TOT HET LEGER BEHOORENDE.

\ i oe de numerieke opgaven aangevende den toestand op
einde 1920 betreffende do schutterijen en de overige in deze
paragraaf bedoelde op militairen voet ingerichte korpsen,
zij verwezen n;uir tabel 17 van bijlage C.
Teneinde te voorzien in de behoefte aan voor de bagagetreinen van het veblleger noodige geleiders, is bij Gouv. Bt.
1G Maart 1921 n". 31 de vastgestelde sterkte ider korpsen
barisan en van het legioen van Mangkoe Negara uitgebreid.

\'oor wijzigingen in de reglementen voor deze korpsen zie

§ (>. KONINKLIJK

men Ind. St. 1921 n". 44 en Bijbl. Ind. St. nos. 9429, 9431,
9517 en 9575.
Bij Ord. van 29 Mei 1920 (Ind. St. n°. 410) is de conti ibutio ten behoeve van de schutterijkas te Makasser, zijndo
5 "ó van. het bekend vast inkomen, verminderd tot ^ %.
De erkenning van de vereenigingen „Vrijwilligerskorps

Poerwakarta" en ,.Vrijwilligerskorps Palembang" is tngetrokken.

KOLONIAAL MILITAIR INVALIDEN H U I S (OP BRONBEEK).

In den Joop van 1920 zijn in het invalidenhuis opgenomen
52 oud-militairen (51 uit Oost-IndiS en 1 van de Koninklijke
Marine) en zijn uit de sterkte afgevoerd 84 man (25 wegens
overlijden, 54 die op verzoek of andere reden en 5 die wegenj
wangedrag ontslagen zijn). Dientengevolge telde het gesticht
op uit. 1920 206 verpleegden (63 gegradueerden en 143 minderen), tegen 238 (71 gegradueerden en 167 minderen) in
1919.
Gerekend over het geheele jaar huisvestte het gesticht in
1920 gemiddeld 22(i man per dag. I n de ziekeninriohting

waren bij bet einde van elk kwartaal van 1920 in verpleging
': achtereenvolgens 28. 21, 24 en 27 man.
i
Met de vervulling van verschillende betrekkingen waren
! op uit. 1920 belast 2G verpleegden, onder wie 12 gegrai dlieerden.
I De uitgaven voor het invalidenbuis bedroegen in 1920
' f 266 345, of — na aftrekking van de ten bate van het f;ei sticht ingehouden gagemenlen en pensioenen ad f 74 608 —
; f 191737.

JKi*

ZEEMACHT.
By Ord. van 1 Maart 1921 (Ind. St. n". 129) is eene
regeling vastgesteld nopens de in geval van oorlog met een
buitenlandscben vijand oi' oorlogsgevaar in bet belang der
maritieme verdediging te treffen voorzieningen.
De bij E . B. 28 Juli 1913 n°. 42 (Ind. St. n°. 585) aan
den commandant der zeemacht toegekende toelage is bij
l'\. B. .1 Sept. 1920 i!°. 27 (Ind. St. n°. 866) ingetrokken.
Bij Gouv. Bt. 7 Deo. 1920 n°. 72 is eene commissie ingesteld, die tot taak heeft de Regeering van raad te dienen
betreffende de vraagstukken, welke zich voordoen op bet

§ I.

gebied van radio telegrafie en -telefonie tusseben schejieu en
vaartuigen onderling on met den wal en omgekeerd, zoomede
inzake het gebruik dat van radiotelegrafie en "telefonie kan
worden gemaakt om de buitengewesten uil hun isolement op
to heffen.
Bij Gouv. 13t. 16 Maart 1921 n°. 12 is eene commissie
ingesteld ter vereenvoudiging en verbetering van de Indische
scheepvaartwetgeving, in hei bijzonder wat betreft de regeling van de toelating van schepen finder vreemde vlag tot de
Indische kustvaart.

KONINKLIJKE MARINE.

Personeel. De gemiddelde iterkte over 1920 van bet personeel der z i macht bedroeg 213 officieren, 1348 Europj esche
en 1444 inlandsche onderofficieren en manschappen: in het
geheel derhalve 3006 koppen, tegen 3811 in 1919. Hoeveel
manschappen bij bet einde van 1919 en 1920 waren ingc". breven in da rol van de in dienst zijnde schepen en inrichtingen dei" zeemacht en hoeveel hun aantal meer of minder
bedroeg dan de „bepaalde sterkte", blijkt uit bijlage D
(tabel I I ) .
T rena doet deze tabel in totaal kennen de ..bepaalde" en
„aanwezige" Bterkte aan officieren en aan verdere bemanning. afzonderlijk ook wat het machinedrijvers- en stokersnee] en bet korps mariniers betreft. De aanneming van
inlanders voor den zeedienst bleef opengesteld bij de marinekazerne te Soerahaja en had voorts plaats bij de kweekschool

voor inlandsche schepelingen te Makasser. Bij deze school
werden 65 en bij de marinekazerne Cl inlanders aangenomen.
Deze laatsten zijn bestemd om hunne opleiding bij de kweekschool to ontvingen. De aanneming leverde geen moeilijkbeden op. Zooals blijkt uit bijlade D (tabel I I I ) is het aantal
inlandsche .schepelingen in 1920 met slechts 3 koppen veimindeiJ.
De gezondheidstoestand was gedurende de eerste helft van
het verslagjaar, w.nt de koortsige aandoeningen betreft,
gunstig te noemen. In de maanden December 1920 t/m
Februari 1921 heerschte de influenza in belangrijke mate;
ook het aantal gevallen van malaria — in het bijzonder recirlieven — was in die maanden in verhouding talrijker dan
ii: vorige jaren. Gevallen van tvphus kwamen eveneens nogal
voor, drie er van verliepen doodelijk; de voorbehoedende
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inspuitingen met de gecombineerde cholera-typhus-vaccine
vonden ruime toepassing. Beri-beri deed zich. slechts in
licbten graad voor aan boord van een der opnemingsvaartuigen. Het aantal gevallen van venerische ziekten was
grooter dan in het vorige verslagjaar, vooral syphilis maakte
talrijke slachtoffers. Het aantal sterfgevallen bedroeg voor
Europeanen 19, voor inlanders 8; dat der afgekeurden voor
Europeanen 59. voor inlanders 8.
Het in Ind. St. 1909 n°. 301 opgenomen reglement op den
victualiedienst aan boord van de schepen en vaartuigen van
oorlog in NederLandseh-Indië onderging wijziging bij Gouv.
Bt. 7 Maart 1921 n°. 15 (Ind. St, n°. 150)._
Met buitenwerkingstelling van § 11 der in Ind. St. 1909
n°. 364 opgenomen regeling, is bij Gouv. Bt. 22 Maart 1921
n°. 46 (Ind. St. n°. 182) eene zoogenaamde ontberingstoelage
aan de bemanningen van onderzeebooten toegekend.
Bij Ürd. van 29 J u n i 1921 (Ind. St. n°. 393) is eene nieuwe
regeling van het korps inlandsche schepelingen bij de
Koninklijke Marine vastgesteld.
Materieel. Het Nederlandsch eskader bestond uit de
pantserschepen Hertog Hendrik en Tromp en de torpedobootjagers Bulhond, Jakhals, Panter en Hermelijn. De Hertog
Hendrik vertrok in September 1920 naar Nederland, nadat
in J u l i t.v. het eskader ontbonden was. Van do Indische
militaire marine waren in den aanvang van het verslagjaar
in dienst de floltieljevaartuigen Sibotja en Serdanr/ (mijnenleggers), Mataram en Koetei, de opnemingsvaartuigen Tydey
rr.an. Van. Gotjh en Van Doorn; de onderzeeboot A' I en 4
torpedobooten. De Cerberus werd verkocht. Het aantal
varende torpedobcoten werd, in verband met de opheffing
van den torpedodienst, teruggebracht tot t w e e 1 ) . dienstdoende als communicatievaartuig en oppikboot voor den
onderzeedienst. I n December 1920 kwam de onderzeeboot
A' III, in Januari d.a.v. de K V in Indië aan. Op laatstgemeld tijdstip werd de Sumbawa alsi vierde opnemingsvaar1) Bij Gouv. Bt. 22 Mei 1021 n°. 17 is machtiging verleend tot den openbaren verkoop van de torpedobooten Scylla, Sphinz, Python en Minotauru».

§ 2.

Bijlagen.

tuig in dienst gesteld. Op Let einde van het verslagjaar
waren in dienst de flottieljevuartuigen Siboga en Serdang
(mijnenleggers), Mataram en Koete\i, de tot mijnenlegger
verbouwde sleepboot Hercules,
de opnerningsvaartuigeni
Tgdeman, Van Goglx, Van Doorn en Sumbawa, de onderzeebooten K I, K III en K V en twee torpedobooten. Als niunitieschepen bleven te Soerabaja het voormalig pantserschip
Prins Hendrik der Nederlanden en het voormalig flottieljevaartuig Makaxs&r.
Opgaven betreffende de bedrijfskosten der schepen en van
enkele maritieme inrichtingen aan den wal gedurende het
jaar 1920 treft men aan in tabel 4 van bijlage D.
Steenkolen. Gedurende het tijdvak 1 April 1920—1 April
1921 werden de opslagplaatsen geregeld aangevuld met in
eigen beheer gewonnen steenkool, terwijl bovendien eene
hoeveelheid Borneo-kolen werd aangekocht. Van de Internationale Ciediet- en Handelsvereeniging ..Rotterdam" werd
eene hoeveelheid van ± 6000 ton Cardiff-kolen (Powell
Duffrijn) en van de naamloose vennootschap .Zeehaven en
Kolenstation Sabang" 1000 ton van dezelfde kolensoort aangekocht. Dcor den leider der Boekit Asem-mijnen werd eene
nieuwe scort kolen gewonnen, die bij de beproeving soed
voldeed en een groot warmtegevend vermogen bleek te bezitten. Te Mcrauke werd, in verband met de vorming van liet
gewest Nieuw-Guinea en de stationneering van een gewestelijk vaartuig, weder eene opslagplaats gevestigd. Macktighig werd verleend om te Bengkalis steenkolenloodsen op
te richten.

Yloeibare brandstof, enz. Ook in 1920 werden door de
Dordische Petroleummantschappij op den voet van de met
haar gesloten overeenkomsten residu en brandstof voor Dieselmotoren (Sodar-olie) geleverd. De henoodigde smeerolie
wordt thans gedeeltelijk ook van die maatschappij betrokken.
Proeven worden genomen om de compound-olie, welke
thansttOfljuit Nederland wordt aangevoerd, te vervangen dcor
e-m inheemsche soort.

GOUVERNEMEXTS MARINE.

Personeel. I n 1920 zijn 292 schepelingen aangenomen,
terwijl 489 schepelingen hun dienstverband verlengden.
Op uit. 1920 bedroeg de aanwezige sterkte aan ambtenaren
en beambten 121 man (21 gezaghebbers, 44 officieren, 44
werktuigkundigen en 1 leorling-wcrktuigkundige), ongerekend één gezaghebber en één werktuigkundige, eei\stgenoemde tijdelijk geplaatst bij het hoofdkantoor van schcepvaart en laatstgenoemde bij den aanbouw en de herstelling
van gewestelijk? en andere landsvr.artubren. doch met inhegrip van 16 ambtenaren, die dienst deden aan boord van de
schepen der bebakening en kustverliohtinsf en bij de uitdiepin<r A-an het westervaarwater naar Soerabaja.
Uit Nederland werden uitgezonden één leerling-werktuigkundige en zeven officieren.
De vloot was einde December 1920 bemand met 792 mindere
schepelingen.
Nadere opgaven nopens de gevorderde diensten en de a:inwezige bemanning van de stoomschepen der gouvernemcntsmarinp rindt men in bijlade E.
Bii Ord. van 16 Maart 1920 (Ind. St. n°. 15S) is eene
wijzirina - ombracht in de titels van stuurman en machinist
bij de gouvernementsmarine.
Eene nieuwe bezoldi2i'n£rsre7elin<r van de .ambtenaren en
beambten der Gronvernpmentsniarine kwam tnt stand bij
Gouv. Bt. 10 Amil 1920 n°. 55 (Ind. St. n°. 294).
Het in Ind. St. 1919 n°. 721 oncrenomen schec.T>S"7T>edintrreflenipnt orderoincr eene wijziging bij Gouv. Bt. 30 Juli
19<*ï a » 6n (T n d. St. n°. 678). '
Ton aanzien van de ooleidinsr van 2dp-officier en 2de-werktaigkondixe bij de gouvernementsmarine voor den hongeren
Handelingen der Sta ten-Generaal.
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1921—1922.

rang zijn voorzieningen getroffen bij Gouv. Bt. 12 Mei 1920
n°. '97 (Bijbl. I n d . ' S t . ' n ° . 9t97). '
Bij Gouv. Bt. 9 J u n i 1921 n°. 10 ( J a v . Ct, n°. 48) is een
leergang ingesteld voor de opleiding van officieren en werktuigkundigen der gouvernementsmarine tot radiotolegrafist
aan boord van de schepen, behoorende tot den dienst der
scheepvaart.
Materieel. Op einde Maart 1921 bestond de vlcot der
gouvernementsmarine uit 23 schepen. Hiervan waren er 12
bestemd voor stationsdiensten, 2 voor algemcene diensten,
.°> tol tegengang van den opiiunsluikhandel op zee. 1 voor
kabelwerk en 1 voor zeevisscherij-onderzoek, terwijl er 4 in
reserve waren.
Bij de gewestelijke vaartuigen werden in dienst tte.steld
14 motorbooten, namelijk: 3 te Soerabaja, 1 te Palembang,
1 te Grisee, 2 onderscheidenlijk te Sekadau en Soekadana

(Westerafdeeling

van Bomeo), 2 onderscheidenlijk

te

Serasan en Bengat (Riouw en onderhooiigheden). 1 te Semar Mig. 4 onderscheidenlijk te Tjilatjap (Bnnjoemns). Amboina.
Siimkel (Atjeh en onderhooriglieden) en Donggala (Menado),
ter vervanging van aldaar aanwezige motorbootan: verder
1 stnomvaartuior te Merauke (Nieuw-Guinea). Het stoomvaartuisr Nnra werd aan het station Ternato onttrokken en
te Demta (Nieuw-Guinea) erslationnoerd in plaats van het
uit dienst crestelde stoomvaartuig' Ilclerm. Het stonmvn art uier
Pnlrle te Poso (Menado) werd door den mntorsehopiier
't Fortuintje», vervangen, terwril het stnmnvp.artuio: Nojale
nvpvrrir>nr naar liet Oost-Ja va-zee vervoer. Tn aanbouw bevinden
zich: 26 motorbooten, 7 stoomvaartuigen en 4 motorloggers,
5.

Ned.-Indië.

14
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bestemd voor verschillende stations eu voor aanvulling der j stoomvaartuigen, 1 motorlogger, benevens vele roei- en zeil-

reserre.

Op eind Maart 1921 waren in dienst 91 motorbooten, 44

§ 3.

MARINE-ETABLISSEMENT.

De staat, aangevende de samenstelling on bezoldiging van
liet personeel van het marine-etablissement ( I n d . St. 1914
n°. 58, zooals dit sedert is gewijzigd en aangevuld), is nader

§ 4.

1320.1)

1919.1)

I I A v E H 5.

Batavia (T;
Socrabaja

Uocngpriok).

Batnarang
Tjilatr./'
Fad.iiig (Emmahaw::)
Pangkiilaiibraiidan. .
Poeloo Sombilang • •
n i l i m i i i DoH • • •
Talcmbanir
Bandjermasin . . .
Balikpaijan
. . . .

Banurlnöa
Hakaaear .

Aan-

In-

Aan-

In-

Aan-

In-

tal.

houd.

tal.

houd.

tal.

houd.

1913
19S9
1103
236
567
1554
1620
1212
647
451
961
631
638
177
75
1050
236
609
6 754
Ü56

8640
7781
6621
692'
2345
71
493
1740
1079
554
2297
4G0
2485
647
155
564
772
2476
3216
316

1974
1912
1 Crt.3
169
575
1157
1045
1211
609
458
903
537

9757
8 414
8085
7f9
2944
66
476
1863
1022
578
2855
504
3093
717
223
633
772
3 455
3 839
286

1009
1771
903
104
560
1300
1599
1147
009
425
753
525
CG2
165
72
921
231
520
7 014
690

. . . .
. . .

Mesiado
ïornato
Sooinenep
Sincara'Va
Sab.-.ng
Sambo
Pontianak

5994
5632
4 096
300
1637
57
480
1160
891
554
1903
456
1400
644
173
626
701
1159
3065
283

M
189
108

ïam
234
720
7999
484

Do aard van de scheepvaar tbcweging in 1920 wordt voor
die havens aangegeven in de volgende tabel:

stoomscliepcc.

zoilschepen van :zeilvnartuigon van
300 M> netto in- Iminder dan 390 M>.
houdcu dnarbovon 1 nette , ' i i . m l .

Aan- | Notto1 inhoud
tal.
(in SI'.)

Aan- 1 NettoA a n - | Nettoinhoud
inhoud
tal. 1 (in SR) | tal. | (in I R )

1971
1883
1203
167
Tjilayap
572
FadanK (ICmmahavor.). . .
1149
Pangkalanbraudan
. . . .
1001
Poeloe Scmbila'.ïg
. . . .
1192
593
430
BaUkpapon
: 993
Bamarinaa
' 537
Kafcuum'
; 663
189
106
1230
1'at.ivia (TamljocnepriGk) .

SM

Bingaraqja

1

709
7163
484

9 752 234
8396938
8034 092
785 705
29'i9 744
02493

189 SN
1855 653
993874
501023
2355 417
603017
3 097 812
717330

8S3S69
532959 1

3
24

4 629
17 419

—

—

2
3
8
44
19
10
22

8088
4 629
3 85-S
463:3
7643
23408
17003

—'
—

—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

. 1

771 500 |
3451106 | 11
836
3468492
S9S 406 !

468

3512
370799

Bij den dienst dei' scheepvaart is bij Gouv. Bt. 23 Maait
1920 n°. 16 ( I n d . St. n°. 203) de betrek! cing van opzichter
en bij Gouv. Bt. 29 April 1921 n°. 57 ( I n d . St. n°. 271) die
van werktuigkundig adjunct-inspecteur van .scheepvaart
ingesteld, terwijl bij Gouv. Bt. 9 April 1920 n°. 38 (Ind. St.
n°. 288) een inspecteur-onderhoofd werd aangesteld.
Bij Gouv. Bt. 9 April 1920 n°. 39 (Ind. St. n°. 289) is
eene nadere regeling getroffen met betrekking tot de bezoldiging van de werktuigkundigen bij dien dienst.
In verband met de instelling van het gewest NieuwGuinea, is eene wijziging gebracht in de voorschriften betreffende de meting van schepen en vaartuigen in Nederlandsch-Indië thuis behoorende of aldaar tijdelijk aanwezig
(Ind. St. 1920 n°. 534).
Bij Gouv. Bt. 15 Oct. 1920 n°. 14 (Ind. St. n°. 747) is eene
regeling vastgesteld tot het toekennen van belooningen aan
de havenmeesters of als zoodanig dienstdoende ambtenaren
wegens het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van
de scheepvaart. Gewijzigde tarieven voor het verrichten van
werkzaamheden door genoemd personeel ten behoeve van
particulieren zijn vastgesteld bij Ord. van denzelfden datum
(Ind. St. n°. 748).
Het reglement voor de examens ter verkrijging van
diploma's van stuurman, machinist en machinedrijver aan
boord van koopvaardijschepen, is nader aangevuld bij Gouv.
Bt. 15 Nor. 1920 n°. 24 (Ind. St. n°. 814).
De bevoegdheid van het hoofd van plaatselijk bestuur te
Pangkalanboeoen (Zuider- en Oosterafdeeling van Bomeo)
tot het verleenen van eerste jaarpassen is creregeld bij Gouv.
Bt. 19 J a n . 1921 n°. 98 (Ind. St. n°. 47).

Fcbakenifis-, knfltYeriiehtin* on loodswezen.

Aangekomen

H A V E S S.

gewijzigd bij Gouv. 13t. 30 April 1921 n°. 6 (Ind. St. n°. 272).
Voor verdere bijzonderheden betreffende het etablissement
wordt verwezen naar het jaarverslag dier inrichting.

SCHEEPVAART.

De scheepvaartbeweging in 1920, in vergelijking met die
in 1919 en 1918, blijkt uit de hieronder volgende opgave van
het aantal en den inhoud (in 1000 M 3 .) der in de voornaamsto
havens van Nederlandsch-Indië aangekomen stoomschepen
en zeilschepen.
1918.1)

vaartuigen.

11
0 272
1185

—

895
1531
1319
1128
356
842
327
124
3403
216
2
2163
720
51
1 SM
617

685
152 727
51776

—

22686
125 808
128 494
115 895
16 898
26271
27 429
13 740
60263
3 732
85
31177
14 544
7110
601931
30150

1) In v e r b a n d RM* do n i e u w e voorschriften voor d e samenstelling v a n d e
scheepvaartstatistiek (zie Bijbl. I n d . S t . n ° . 7853) zijn alleen zeilvaartuigen
van 300 JI3. «n d a a r b o v e n opgegeven.

De be-

bakeningsstoomers Hoofdinspecteur Zeeman en Pharm en het
motorbebakeningsvaartuig Cantor deden onafgebroken dienst,
terwijl het inspectievaartuig Orion tot 1 October 1920 dienst
deed; na dien datum werd het stoomschip Sperwer als
bebakeningstoomcr aangewezen. In Maart 1921 moest dit
vaartuig wegens ouderdomsgebreken worden opgelegd.
De kustverlichting onderging in hel verslagjaar de
volgende wijzigingen: I n Straat Makasser werd op het
eiland Balabalagan, een kustlicht gebouwd; bet kustlicht van
Mandag werd, met het oog op grondverzakking. 14G M. verplaatst en het vaste licht te Marisa gewijzigd in een
vast licht met verduisteringen. Het 'loodslichtschip voor de
Moeara Djawa werd verlegd naar de Moeara Bekapei; dat
van Tarakan werd een weinig verplaatst. Een lichtbaken met
wit vast licht werd opgericht op Gili Genteng (bij Madoera).
De beide lichtbakens op de Maria Reigersberg.;ii- en Zandbuisbanken (Paternoster-eilanden) werden voorlocpig gedoofd; een lichtbaken der Deli-geul werd 45 M. verplaatst.
Lichtboeien werden gelegd ter reede van ltiouw. ter reede
van Pauaroekan, beoosten de buitenhaven van Tandjoengpriok, ter Oostkust van Bomeo, vóór de Pamanockan-baai,
vóór de Beraoe-rivier en bij eene ondiepe plaats ter reede van
Semarang, zoomede in de Barito-geul. Op sommige plaatsen
werden de lichtboeien opgenomen, verlegd of door aanvaring
vernield, terwijl een 2-tal lichtbakens geblusclit werden.
Roode vaste lichten werden ontstoken op het havenhoofd te
Saparoea, op den steiger te Banda Neira en op de aanlegplaats te Gorontalo; te Paleleh werd zulk een licht verplaatst,
bij Telok Kakindi (Flores) werden het roode en Let witte
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vaste licht gebluscht, terwijl do beide rood o vaste: lichten van
den toegang tot het bassin te Soerabaja tijdelijk landwaarts
in verplaatst werden.
Op 15 Maart 1921 bedroeg1 het aantal lichtbakens en te
water liggende lichtboeien en lantaamboeien onderscheidenlij k 76 (waarvan 16 met acetyleenlicht), 72 (waarvan 6 met
acetyleenlicht) en 25. Op denzelfden datum bedreeg het aantal te water liggende tonnen 407 en het aantal ijzeren, houten t n steenen bakens onderscheidenlijk 231, 46 en 25. E r
•waren 8 loodslichtschepen en 3 lichtschepen in gebruik.
De regelen betreffende het beheer en de bediening der
kust- en havenlichten in Nederlandseh-Indië ondergingen
nadere wijziging bij Gouv. Bt. 23 Maart 1920 n°. 16 (Ind.
St. n°. 203).
I n het verslagjaar werd de gecombineerde loodsdienst van
Balikpapan en de Koetei-rivier gesplitst in twee afzonderlijke
loodsdiensten, respectievelijk onder den havenmeester te
Balikpapan en Samarinda.
Bij Gouv. Bt, 7 April 1921 n°. 30 (Ind. St. n°. 212) is te
Belawan een loodsdienst ingesteld. Een reglement voor dien
dienst is vastgesteld bij Ord. van denzelfden datum. (Ind.
St. 1921 n°. 213).
De bij de verschillende plaatselijke loodsreglementen behoorende tarieven voor de berekening van het loodsgeld -/,v\v
herzien bij Ord. van 9 April 1921 (Ind. St, n°. 216), bij welke
gelegenheid tevens eene verhooging van het bakengeld tot
stand kwam.
Het reglement voor den loodsdienst van Soerabaja. is aangevuld bij Ord. van 9 Mei 1921 (Ind. St. n°. 286).
Aan loodsgelden werden in de laatste drie jaren ontvangen:
1918.

1919.

1920.

Tandjoengpriok (Batavia)... f 64 105 f 75 843 f 88 575
Soerabaja (Grisee)
425 612
335 825
315 821
Tjilatjap
12 468
26 360
25123
Emmahaven (Padang)
32 110
47 620
58 040
A roe-baai en Babalan-geul ..
34 956
38 361
37 296
Koetei-rivier
24 986
26 454
30890
Balikpapan
64 779
79 348
98407
Palembang
64 733
78 061
76 000
Makasser
19 252
23 870
29 690
Sambo
34 708
35 492
42156
Tarakan
2108
34 712
40022

Havendiensten. Bij Ord. van 3 April 1920 (Ind. St.
n°. 271) zijn beperkende bepalingen vastgesteld nopens het
in- en uitvaren van havens of vaarwaters leidende naar een
haven.
Eene herziening van de bezoldiging van de havenmeesters
en van de onderhavenmeesters kwam tot stand bij Gouv. Bt.
30 Maart 1920 n°. 68 (Ind. St. n°. 255).
Aan bakengeld werd in 1920 ontvangen op Java en
Madoera f 786 340 en in de buitengewesten f 581 630, tegen
f 661 727 en f 521 508 in 1919.
.
Bij Gouv. Bt. 27 April 1920 n°. 104 (Ind. St, n°. 33s) is
Samoeda (Zuider- en Oostera f deeling van Borneo) als plaats
aangewezen waar geen bakengeld zal worden geheven.
H y d r o g r a p h i t t h e dienst. Het opnemingsvaartuig Van
Gofjh vervolgde de opneming van Straat Soenda en de zuidkust van Java tot hoek Genting en voerde eenige kleinere
onderzoekingen en heropnemingen uit in de geul naar
Benoa (oostkust van Bali). Van begin Januari tot half Maait
1921 was het schip in herstelling te Soerabaja. Het opnemingsvaartuig Van Doom vervolgde de opneming van Halmahera en net terrein beoosten daarvan en voerde eenige kleinere
opnemingen uit in Straat Laoet en in de eilandengroepen
bezuidoosten Celebes. Het schip vertoefde van half J a n u a r i
tot eind April 1921 te Soerabaja in herstelling. Gedurende
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dezen tijd werd de drempel van het Westgat Soerabaja opgenomen. Het opneming-svaartuig Tydewan vervolgde de opneming ter noordkust Nieuw-Guinea; het schip vertoefde m
September 1920 te Soerabaja voor herstellingen. liet opnemingsvaartuig Sumbawa werd in J a n u a r i 1921 in dienst gesteld en begon met eenige partieele opnemingen bij Kalianget
en ter oostkust van Borneo.
De gezondheidstoestand aan boord dei' vaartuigen was over
het algemeen gunstig.
Omtrent de werkzaamheden in het verslagjaar hier te lande
valt het volgende te vermelden. Uitgegeven Werden de.
geheel nieuwe kaarten: n°. 27. Westkust Sumatra, Simeuloe
en nabijliggende eilanden; n°. 231. Idem idem. Njamoek
tol Katang K a t a n g ; n°. 277. Idem idem, Mentawei-eiïanden,
Zuid-Pagai; n°. 279. Vaarwaters en ankerplaatsen op de
Westkust van Sumatra en nabijliggende eilanden. Blad I V ;
n°. 172. Oostkust van Sumatra, Mond Eokan-iivier; n°. 87.
Kangean-eilauden; n°. 191. Vaarwaters en ankerplaatsen in
den Molukschen Archipel. Blad I I I (Boeroe en Soela-eilanden); n°. 389. Oostkust Halmahera. Tandjoeng Lclei tot Tandjoeng Inggelang (Boeli-baai); n°. 155. Noordkust NieuwGuinea; n°. 380. Idem idem, Schouten-eilanden; n°. 361.
Idem idem, Waigeo (westblad): n°. 362. Idem idem, idem
(ooetblad); nos. 199 en 200. Vaai'waters en ankerplaatsen
op de noordkust van Nieuw-Guinea en nabijliggende eilanden (Kaap de Goede Hoop tot Japen en Japen tot de
g r e n s ) ; n°. 416. Noordkust Nieuw-Guinea. Geelvink-baai.
Wandainen-baai. Hernieuwde uitgaven verschenen van:
n°. 11. Oostkust Sumatra, blad I I I . Asahan-rivier tot
Straat Boepat; n°. 19. Idem idem. Mond der Delirivier met p l a n ; n°. 20. Idem idem, Mond der Asahan-rivier
met plan; n°. 28. Idem idem, Tapa Tcean tot Sibolga on
Banjak-eilanden; n°. 54. Zuidoostkust Celebes, noordblad;
n°. 55. Idem idem, zuidblad; n°. 70. Java, oostblad; n°. 88.
Eilanden nabij noordkust J a v a ; n°. 91. Èeeden Noordkust
Java, blad I V ; n°. 96. Vaarwaters en ankerplaatsen West- en
Noordkust J a v a ; n°. 110. Zuidoostkust Celebes, Straat Boeten; n°. 133. Kleine Soenda-eilanden en aangrenzende vaarwaters; n°. 142. Oostkust Celebes, zuidblad; n°. 143. Zuidkust idem, Saleier en nabijliggende vaarwaters; n°. 144.
Idem idem, Westzijde der Golf van Boni; n°. 152. Zuidkust
idem, Golf van Boni. Vaarwaters naar de Bingkoka-baai;
n c . 156. Zuidkust Borneo, Sanipit-rivier: n°. 158. Oostkust
idem, Koetei-rivier. Moeara Beraoe tot Tenggarong; n°. 159.
Idem idem, idem Moeara Bajoer, -Bekapei en -Djawa; n°.
157. Vaarwaters en ankerplaatsen nabij de Sermata-eilanden,
Blad I I ; y . 195. Idem idem Blad I ; n°. 165. Westkust
Sumatra, Vaarwaters naar Padang'; n°. 171. Oostkust Borneo,
Sangkoelirang-baai j n°. 184. Noordkust Celebes, Ankerplaatsen nabij de ï a l a u d - en Kawi-eilanden; nos. 192 en 193.
Moluksclie Archipel, Vaarwaters en ankerplaatsen in den
Molukschen Archipel. Blad IV en V ; n°. 196. Idem idem,
Vaarwaters en ankerplaatsen nabij de Tanimbar-eilanden;
n°. 254; Oostkust Borneo, Menden der Beraoe-rivier; n". 259.
Idem idem, Monden der Sesajap-rivier en Seeajap-rivietf
van Pceloe Bclanak tot Malinau; n°. 273. Vaarwaters
en ankerplaatsen op de Zuidkust Nieuw-Guinea (Prinses Marianne-straat tot de grens); n°. 285. Westkust Borneo,
blad IV. Karimata-eilanden; n°. 319. Zuidkust Celebes,
Noordgedeelte der Golf van Boni met plan j n°. 327. Celebeszee. Sangi- en Talaud-eilanden; n°. 334. Vaarwaters en
ankerplaatsen nabij de Westkust van Borneo, Blad I. Verbeterbladen verschenen op de kaarten 183 en 284. Van do
Zeeman sgids vcor den Oost-Indisch en archipel verscheen van
deel I, I I en I I I een nieuwe druk, en van deel VI een aanvullingsblad.
Het ver strekte aantal kaarten en gidsen steeg belangrijk
en bedroeg vcor kaarten 43 700 exemplaren en voor gidsen
IJ00 exemplaren.
De verkoop van kaarten en gidsen bracht in Indië op
f 12 057 en in Nederland f 3594.
De gravure van nieuwe kaarten te Parijs door Franscue
graveurs had een zeer bevredigend verloop.
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VERRlCHTINfJEN DER ZEEMACHT.

I n Juni 1920 kwamen de pantserscliepen Tromp en Hertog
Hendrik terug' van hunne reis naar de Straits Settlements,
Indo China, China, Japan en de .Filippijnen. I n September
keerde de Hertog Hendrik naar Nederland terug.
De torpedobootjagers oefenden zich in de nabijheid van Soerabaja en Tandjoengpriok en in de toegangen tot de Javazoe. Voorts waren ze aanwezig bij de gehouden vliegtochten
en begeleidde een g-roep dier vaartuigen den GouverneurGeneraal op zijne reis naar Bomeo en Sumatra.
Van de schepen der Indische militaire marine werden de
Siboffa en de Serdantj gebruikt al» mijnenleggcrs, voor welk
doel de AsaJutn verbouwd werd. De Mataram bleef ter beschikking van de kweekschool voor inlandsche schepelingen
te Makasser.

I n het verslagjaar heeft de vliegdienst zich belangrijk
ontwikkeld. Verschillende tochten vonden plaats naar Telokbetong, Billiton, Cheribon, Soerabaja en Belawan Deli,
welke nagenoeg alle met goed gevolg1 werden volbracht.
Het vliegkamp te ïandjoengpriok werd uitgebreid, terwijl met kracht gewerkt wordt aan den bouw van het
groote kamp te Soerabaja. Teneinde te voldoen aan den
wensch der Regeering om proefvluchten te houden tusschen
Batavia en Tandjoengpriok in verband met een eventueel op
te richten luchtpostdienst is een vliegveld te Semarang in
gebruik genomen. Herkenningsteekenen van de militaire
vliegtuigen zijn vastgesteld bij Gouv. Bt. 15 D e c 1920 n°.
45 (Ind. St. n°. 885).

F.
AANGELEGENHEDEN BEHOORENDE TOT DEN WERKKRING
VAN HET DEPARTEMENT VAN JUSTITIE.
§ 1.

RECHTERLIJKE MACHT.

Voor gedeeltelijke voorzieningen met betrekking tot net i men o. m. Ind. St. 1920 nos. G68, 788 en 85G eu 1921 nos.
personeel der Europoesche en inlandsche rechtbanken, zie | 73, 221, 222, 228, 237, 238, 246, 381 en 412.

§ 2.

RECHTSWEZEN IN HET ALGEMEEN.

Reglement op de rechterlijke organisatie. Bij het op
30 October 1920 (Ind. St. n°. 787) in werking getreden
K. B . 17 Sept. 1920 n°. 71 (Ind. St. n°. 786) is dit regiement in dien zin gewijzigd, dat het aantal advocatengeneraal bij het hooggerechtshof is uitsrebreid tot twee.
Voorts onderging dat reglement noar wijziging: bij K. B.
21 Oct. 1920 n°. 51 (Ind. St, 1921 n°. 30) in dier voege, dat
in gewone burgerlijke zaken door het hooggerechtshof wordt
rechtgesproken niet drie leden en dat in cassatiezaken, onverechülig of deze civiele dan wel strafzaken ziin. met vijf leden
wordt <-''evonnist, terw'il voorts cassatie is toegelaten van beschikkingen van landraadvoorzitters, zoomede l)ij K. B . 26
Maart 1921 n°. 37 (Ind. St. n°. 396). met het oo<? op de uitbreiding van de werkingssfeer van de in Ind. St, 1917 nos. 129
en 180 opgenomen regelingen, onderscheidenlijk betreffende
den privaat ï echtelij leen toestand en den burgerlijken stand der
Chineezen.
Iolandgcb reglement. Dit reglement ondcra'i'i'r wijziging
bij K. B. 24 Sopt. 1920 n°. 90 (Ind. St. n°. 916) houdende
eenige bepalingen tot regeling van de wijze van indiening
en behandeling van veizoeken cm in hooier beroep van landraadsaken kosteloos te mosreu proeecleeren: bij het op 1 Juli
1921 (Ind. St. 1921 n°. 294) in werking getreden K. B.
10 Dec. 1920 n°. 16 (Ind. St, 1921 n°. 2) in dier voege, dat
voor de misdrijven, strafbaar gesteld bij art, 335, eeiste lid,
onder 1°. van bet wetboek van strafrecht, preventieve hechtenis mogelijk zal zijn: bii K. B. 12 Hor. 1920 n°. 129
(Ind. St. 1921 n°. 61). waarbij o. m. den «resident van den
landiaad de bevoegdheid wordt 2-eschonken om den eischer
bij de indiening van zijne vordering raad te geven en hulp
te bieden, bij K. B. C Nov. 1920 n°. 54 (Ind. St. 1921 n°. 97)

met betrekking tot het recht van beklaagde om binnen den
daartoe gestelden termijn in revisie te komen, zoomede bij
K. B. 10 Dec. 1920 n°. 17 (Ind. St. 1921 n°. 110) tot aan'vulling van K. B . 3 Juli 1919 n°. 95 (Ind. St. n°. 689) (zie
K. V. 1920, kol. 152/153).
Het K. B. 21 April 1913 n°. 58 (Ind. St. n°. 440) tot aanvulling van het inlandsch reglement aangaande de afzondering van personen, lijdende aan afzichtelijke ziekten, is
voor de gewesten Scrnaransr en Banioenia3 on 1 November
1920 in werking getreden (Ind. St. 1920 n°. 778).
Lamlgerecliteil. Voor wijziging van de ressorten van
landgerechten en daarmede samenhangende indienststelling
van personeel zij o. m. verwezen naar Ind. St. 1920 nos. 281,
290, 291, 322 en 593 en 1921 nos. 41, 123 en 124.
Rechtswezen in de buitengewesten. De reglementen op
het rechtswezen in de buitengewesten ondergingen wijziging: bij de op 1 J u l i 1921 (Ind. St. 1921 n°.
294) in werking getreden Ord. van 4 J a n . 1921 (Ind. St.
n". D), in den geest van het hiervóór genoemde K. B. 10 Dec.
1920 n°. 16; bij Ord. van 2 Febr. 1921 (Ind. St. n°. 71), met
het oog op de bij K. B . 10 Anril. 1920 n°. 49 — zie K. V. 1920,
kol. 1.51/152 — getroffen regeling: bii Ord. van 28 April
1921 (Ind. St, n°. 258). ten einde de vonnissen in burgerlijke
Eaken, gewezen doei' de magistraten in de buitengewesten,
indien de waarde in geschil een bepaald bedrag" overschrijdt,
voor hooger beroep op de landraden e;, d. en voor tenuitvoerlegging. bij lijfsdwang vatbaar te maken; bij Ord. van 9 J u n i
1921 (Ind. St, n°. 370) wat aangaat de voorlcepige tenuitvoerlegging van de tot de competentie van de landraden
(c. q. rechtbanken) behoorende vonnissen: zoomede bij Ord.
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van 4 Juli 1921 (Ind. St. n°. 403) in dier voege, dat de verplichte opzending van het. door den magistraat aan te honden
register van beslissingen in zake het vooronderzoek in strafzaken aan den procureur-generaal bij het hooggerechtshof,
komt te vervallen.
De voorschriften ter uitvoering van eenigo artikelen van
liet reglement tot regeling van het rechtswezen ter Sumatra's
Westkust zijn gewijzigd bij Ord. van 14 April 1921 (Ind. St.
n°. 227), in verband met de opheffing van de rapat te
Ajerbangis en de nadere aanwijzing van de inlandsche reentbanken in genoemd gewest, welke worden voorgezeten door
rechtskundige ambtenaren.
De reglementen voor de rijksraden t e M e u a d o en Ternate
en den Grooten Madjelis te Gorontalo zijn in den geest van
K. B. 1 Oct, 1918 n°. 45 (Ind. St. 1919 n°. 10) — zie K. V.
1919, kol. 106 — gewijzigd bii Ord. van 23 Sept. 1920 (Ind.
St. n°. 705). Voorts ondergingen de beide eerstgenoemde
reglementen nog wijziging bij Ord. van 9 Juli 1921 (Ind. St.
n°. 416) ten einde de daaiin voorkomende bepalingen, welke
betrekking hebben cp de voorloopige inhechtenisneming en
in vrijheidstelling van van misdrijf verdachte personen in
overeenstemming te brengen met de betrekkelijke voorschriften in de rechtsreglementen.
Tnbeemschc rechtspraak. Aangaande wijzigingen, gebracht in de organisatie van de inheemsche rechtspraak kan
het volgende worden medegedeeld:
Oostkust van Sumatra.
Voor zoover de afdeeling Asahan
betreft zijn de Karapatan soekoe te Tandjoeng Kasau, Pagoerawan, Pare Pare en Tandjoeng opgeheven in verband met
de samenvoeging van deze landschapjes tot één landschap
Indrapoera. Voor het landschap Indrapoera werd inesteld een Karapatan soekoe te Indrapoera. Eveneens weren opgeheven de Karapatan soekoe van Boga en Lima Laras
tengevolge van de samenvoeging dezer landschapjes tot één
landschap Soekoe Doea, waarvoor een Karapatan soekoe
voorloopig te Laboehanroekoe werd ingesteld.

f

Timor.
Met de landschappen Soembawa, Sanggar en
Dompo zijn aanvullingsovereenkomsten gesloten, welke o. m.
wijzigingen brachten in de orcanisatie der inheemsche rechtepraak. Die wijzigingen betreffen in hoofdzaak: de aanwijzing der personen en dei feiten welker berechting aan de
inheemsche rechtspraak is onttrokken; de leiding en het toezicht van net Europeesch bestuur ou de inheemsche recfitspraak; de bevoegdheid van den resident om ter zake regelingen vast te stellen en om vonnissen te wijzigen, te vernietigen of' te doen herbehandelen: het verbod van godsoordeelen; de tenuitvoerlesrging van de doodstraf; en de verba n'nrng uit het landschap.

§ 3.

Onteigening, huiireommissiën.De-in K. V. 1920, kol. 155,
genoemde nieuwe onteigeningsordonnaiitie onderging wijziging en aanvulling bij Ord. van 16 Dec. 1920 (Ind. St. n°.
889), o.m. voor zoover aangaat de regeling der schadeloosstelling voor in bezit genomen waren als bedoeld in art. 88
der nieuwe ordonnantie.
Burgerlijke stand. Een reglement op het houden van de
registers van den burgerlijken stand voor eenige groepen van
de niet tot de onderhoorigen* van een zelfbestuur behoorende
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

1921—1922.
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Rechtspersoonlijkheid van vereenigingen. In 1920 zijn
in Iudië, op den voet van K. B. 28 Maart 1870 n°. 2 (Ind.
St. n°. G4), 161 vereenigingen als rechtspersoon erkend, alle
op 8 na (zie Ind. St. 1920 nos. 318, 354, 376, 443. 444. 570,
583 en 670) aangegaan voor minder dan 30 jaren; 27 er van,
meest van godsdienstigen of liefdadigen aard, waren door
Chineezen, 18 (8 van economischen, 4 van liefdadigen en 4
van godsdienstigen aard en 1 vak- en 1 onderwijsveieeniging)
door inlandeis, 7 (1 van economischen, 2 van liefdadigen en
1 van godsdienstigen aard en 3 onderwijsvereenigingen)
door Arabieren en 1 (van economischen aard) door BritschIndiëri opgericht. Kechtspersoonlijkheid werd aan 16 vereenigingen geweigerd, waaronder 13 wier statuten niet in
overeenstemming' waren te achten met het werkelijk karakter
der vereeniging, 2 die moesten worden aangemerkt als
wederkeerige waarborgmaatschappijen, in den zin van art. 10
van het genoemde K. B. en 1 die moest worden geacht in
strijd met het algemeen belang te zijn.
Leveiisverzekeriiigniaalsoliappiien. Bij de wet van 29
April 1921 (Ned. St. n°. 695. Ind. St. n°. 314) zijn voorschriften vastgesteld ten aanzien van. leveusverzekeringmaatschappijen, welke bijzondere voorziening behoeven.
Coöperatieve vereenigingeu. I n 1920 is in Indië, op den
voet van K. B. 7 April 1915 n°. 29 (Ind. St. n°. 431), bcwilliging' verleend op do oprichting van 5 coöperatieve vereenigingen.
Naamlooze vennootschappen. In 1920 u in Indië hewiU
liging verleend op de oprichting van 655 en hier te lande
op die van 28 naamlooze vennootschappen, welke haar werkkring uitsluitend of ten deele in Nederlandsch-Indië vinden,
alle nader vermeld in bijlage G, tabel I . Van 74 der eerste
en 4 der tweede groep had, op het tijdstip van afsluiting van
het overzicht (31 J u l i 1921) de voorgeschreven openbaarmaking nog niet plaats gehad. Bewilliging op de wijzigingen
in de statuten van vennootschapen is gedurende 1920 in 190
gevallen verleend.
Rechtstoestand van personen. Van de in het vijfde lid
van art. 109 van het Regeeringoieglement aan de Indische
Regeering voorbehouden bevoegdheid is gedurende 1920 gebruik gemaakt door de bepalingen voor Europeanen toepasselijk te verklaren op 351 personen, onder wie 241 inlanders
(i">7 mannen eu 84 vrouwen) en 110 Chineezen (Ind. St.
1920 nos. 367, 381, 386 en 693). De meesten waren Clni,tenen.

B U R G E R L I J K RECHT, HANDELSRECHT EX B U R G E R L I J K E

Bij K. B. 4 Juli 1921 n°. 60 is oene wijziging gebracht in
art. 415 van het Indisch burgerlijk wetboek, met het oog
op de voorgenomen uitbreiding van het aantal weeskamers.
Het reglement op de rechtsvordering onderging wijziging
bij K. Bn. 24 Sept. 1920 n°. 90 (Ind. St. n°. 916) en 12 Nov.
1920 n°. 129 (Ind. St. 1921 n°. 61), in den zin van het te dien
aanzien onder de rubriek „inlandsen reglement" in § 2 vermelde.

1921.

RECHTSVORDERING.

inlandsche bevolking van Java en Madoera is vastgesteld bij
de op een nader tijdstip in werking te treden Ord. van 15
Oct. 1920 (Ind. St. n°. 751).
I n verband met de opheffing van de afdeeling Bandjarnegara van de residentie Banjoemas (Ind. St. 1921 n*. 123),
is eene voorziening getroffen met betrekking tot de afsluiting
en bewaring der op de hoofdplaats dier voormalige afdeeling
aangehouden registers van den burgerlijken stand (Ind. St.
1921 n°. 125).
Andere onderwerpen. Ten aanzien van enkele andere tot
deze paragraaf behoorende onderwerpen worden enkel statistifiche opgaven verstrekt. Die opgaven, welke ziin opgenomen
in bijlage G, tabellen I I , I I I , I V en X, betreffen de in 1920
verleden akten van oogstverband en behandelde faillissementen, zoomede de in dat jaar gesloten huwelijken tusschen
personen, die aan een verschillend recht zijn onderworpen en
de in 1919 gedane inschrijvingen in de registeis van den
burgerlijken stand.
5.

Ned.-Indië

15
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§ 4.
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S T R A F R E C H T EN STRAFVORDERING.

Het wetboek van strafrecht is gewijzigd of aangevuld bij
K. B. 1 Sept. 1920 n°. 26 (Ind, St. n°. 812).in dier voege,
dat thans als het gebied, waarbinnen hechtenis wordt ondergaan, is aangewezen het gewest, waar de veroordeelde ten
tijde van de tenuitvoerlegging van de rechterlijke uitspraak
woont of bij gebreke van woonplaats verblijf houdt, tenzij
de directeur van justitie hem op zijn verzoek vergunt zijn
straf elders te ondergaan; bij K. B. 12 Nov. 1920 n°. 130
(Ind. St. ii°. 868), waardoor thans ook strafbaar is gesteld
dwang, uitgeoefend door eene onaangename bejegening dan
wel door bedreiging met eene onaangename bejegening; bij
K. B. 30 Var. 1920 n°. 52 (Ind. St, 1921 n°. 103), houdende
•strafbaarstelling van misdrijven tegen bevriende staten; bij
K. B. 11 Febr. 1921 n°. 37 (Ind. St. n°. 250), eene strafverzwaring beoogend tegen het laten losloopen van vee in tuinen,
weiland e. d., zoomede bij K. B . 9 J u l i 1921 n°. 44 (Ind. St.
n°. 560), wat aangaat de termijn van verjaring der strafvordering ter zake Aan de overtredingen, omschreven in de
artt. 556, 557 en 558 van dat wetboek. De inyoeringsveror.
dening van gemeld wetboek onderging wijziging bij K. B .
8 Sept. 1921 n°. 38, ten einde eenige bij het bewerken van
verschillende op de scheepvaart betrekking' hebbende verordeningen aan het licht getreden onjuistheden, voorkomende
in de artt, 6 en 21 van die verordening weg te nemen.

§5.

Toezicht op bioscopen. Bij Gouv. Bt. 29 Sept. 1920 n°. 73
(Ind. St, n°. 716) zijn de plaatsen Pematang Siantar en
Pangkalanbrandan aangewezen als plaatsen, waar een agent
zal worden aangesteld als bedoeld in art. 2, lid 3, der bioscoopordonnantie (Ind. St. 1919 n°. 377).

GEVANGENISWEZEN.

Met het buiten de gevangenis doen verblijven van daarvoor in aanmerking komende, tot hechtenis veroordeelden
Averd voortgegaan.
Bij de strafinrichtingen te Medan en te Bandjermasin
werden directeuren in dienst gesteld.
l i e t het oog op de minder gunstige ligging der van den
dienst der pestbestrijding overgenomen houtzagerij te Kediri
werd dit bedrijf overgeplaatst, deels naar de gevangenis te
Soerabaja., deels naar die te Madioen en die te Malang.
Aon de drukkerij te Pekalongan, welke van groot nut bleek
voor het vervaardigen van voor den dienst van het gevangeniswezen benoodigde gedrukten, werd uitbreiding gegeven.
Daar, wegen» den slechten stand van de rubbermarkt, de
rubberteelt op Noesa Kambangan veel minder loonend
werkte, werd bet tappen der hevea-boomen in aanzienlijke
mate beperkt. De opbrengst bedroeg dientengevolge gemiddeld slechts ongeveer 6000 K.G. per maand.
I n den gezondheidstoestand der gevangenen trad merkbare
verbetering in, vooral op Noesa Kambangan. Beri-beri trad
nog slechts sporadisch op.

S 6.

Het gestichten reglement (Ind. St. 1917 n°. 708) is bij Ord.
van 8 Nov. 1920 (Ind. St. n°. 808) aangevuld met een voorschrift dat van alle gevangenen, met uitzondering van de
met hechtenis gestraften en van de gegijzelden, dact>loscopische signalementen zullen worden genomen. Voorts is
dat reglement bij Ord. van 11 Febr. 1921 (Ind. St. n°. 101)
in overeenstemming gebracht met de hiervóór genoemde in
het wetboek van strafrecht aangebrachte wijziging ( I n d . St,
1920 n°. 812).
Het reglement op de strafvordering is aangevuld bij
K. Bn. 10 Dec. 1920 n°. 16 (Ind. St. 1921 n°. 2) en 6 Var.
1920 n°. 54 (Ind. St. 1921 n°. 97), in den zin van het te dien
aanzien voor het inlandsch reglement onder § 2 vermelde, en
gewijzigd bij K. B . 10 Dec. 1920 n°. 17 (Ind. St. 1921 n°. 110)
tot aanvulling van K. B. 3 Juli 1919 n°. 95 (Ind. St. n°. 689)
( z i e K . V. 1920, kol. 155).

De voediugvoorziening in eigen beheer bleef goed voldoen.
De samenstelling van het administratief en bewakingspersoneel bij eenige strafinrichtingen is nader geregeld bij
Gouv. Bt. 21 Sept. 1920 n°. 39 (Ind. St. n°. 696).
Bij Ord. van 2 Oct. 1920 (Ind. St. n°. 724) is eene regeling
vastgesteld voor het beheer der aan het departement van
oorlog afgestane gestraften.
Bij Gouv. Bt. 9 Dec. 1920 n°. 4 (Ind. St. n°. 875) is eene
wijziging gebracht in dat van 28 Juli 1920 n°. IS (Ind. St.
n". 563) nopens de kosten A-oor het onderhoud van g-egijzelden.
De indienststelling van personeel bij eenige strafinrichtingen ten behoeve van het daarin uitgeoefend ambachtsAverk is
geregeld bij Gouv. Bt. 22 Dec. 1920 n°. 38 (Ind. St. n°. 903).
l i e t betrekking tot de A-oorziening' in de A'oeding der in
de districtsgevangenissen opgenomen inlanders en A-reemde
oosterlingen is eene nieuwe regeling getroffen bij Gouv. Bt.
20 Febr. 1921 n°. 38 (Ind. St. n°. 121).

TUCIIT- EX OPVOEDINGSWEZEN.

I n den loop van 1920 werden 290 minderjarigen, van wie
279 jongens en 11 meisjes, ter beschikking van de Regeering
gesteld, naar den landaard te A-erdeelen in 4 Europeanen,
13 Chineezen en 273 inlanders. Van die minderjarigen werden
bij besluit van den directeur van justitie er 22 geplaatst in
d e eerste of observatie-afdeeling van liet landsopA-oedin«rsgesticht te Semarang, 9 in de W i t t e Kruis-kolonie te W a r a k
bij Salatiga, 2 in de landbouwkolonie van het Leger des
Heils te Kalnwara (afd. Midden-Celebes, res. Menado). 1 in
het doorgangshuis van de vereeniging , , P I Ö J u v e n t u t e " te
BataA'ia en 7 onder verantwoordelijkheid Araii die vereeniging

in gezinnen te Medan. Tien pupillen ontvluchtten, terwijl
de OA-erigen, wegens gebrek aan ruimte, voorloopig in geschikte gelegenheden zijn ondergebracht. Van 38 minderjarigen, die geruimen tijd in het landsopvoedingsgesticht vertoefd hadden en vatbaar bleken te zijn voor overdracht aan
articuliere zorg, werden er 15 geplaatst in de W i t t e Kruiskolonie, 20 in het Tehuis van de vereeniging „ P r o J u v e n t u t e "
te Soerabaja, 1 in het opvoedingsgesticht A-oor jongens te
Soekaboemi, uitgaande van het genootschap van in- en uitAvendige zending en 2 in geschikte gezinnen te Batavia.
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§ 7. MILITAIR RECHT BH MILITAIRE RECHTSPRAAK.
Het K. B. 19 Dec. 1889 n°. 86 (Ind. St. 1890 n°. GS) tot
wijziging' van Let crimineel wetboek voor bet krijgsvolk te
land onderging wijziging bij K. B. 8 April 1921 n". 6ö (Ind.
St. n°. 417), in verband niet de opheffing van de bijkomende
straf van plaatsing bij een strafdetachement.

§ 8.

Bij de wet van 5 J u l i 1921 (Ned. St. n°. 841, Ind. St.
n°. 574) zijn bepalingen vastgesteld met betrekhing tot de
invoering van bet gewijzigd militair straf* en tuchtrecht.

DOOR HE HOOEDEX VAX GEWEI 1TELLJK BESTUUR VASTGESTELDE
REGLEMENTEN EN KJ 1ÜREN VAN P O L I T I E .

Van de door de hoofden van gewestelijk bestuur, ten aan- op het slachten van rundvee, buffels en varkens (Jav. Ct.
zien van een aantal binnen den kring van hunne wetgevende n°. 99); de door den resident van Banka en onderhoorigheden
bevoegdheid vallende onderwerpen, vastgestelde, in de J a v . vastgestelde verordening tot wijziging der verordening op
Ct. van 1920 afgekondigde verordeningen, verdienen afzon- het verhuren van automobielen, zoomede op het houden, gederlijke vermelding: de door den resident van Djokjakarta bruiken en verhuren van rij-, last- en trekdieren, voertuigen
vastgestelde verordeningen tot regeling van den verkoop van en vrachtkarren en dergelijke op de openbare wegen (Jav.
sterken drank, op het slachten en keuren van vee, het gebruik Ct. n°. 2 3 ) ; de door den resident van Rioitw en onderhooiigvan de algemeene slachtplaatsen en den verkoop van vleesch, hedeu vastgestelde verordening ter verzekering 1 en richtige
tot vaststelling der slachtkringen, waarin de hiervóór ge- heffing van belasting op gekapt hout en van kojang-gelden,
noemde verordening* van kracht is, met aanwijzing der daar- bij den uitvoer van dat hout, uit de afdeeling Lingga naar
binnen gelegen algemeene slacht- en keuringsplaatsen, be- buiten Nederlandsch-Indië (Jav. Ct. n°. 2 4 ) ; de door den
nevens de vergoedingen, verschuldigd voor het keuren van gouverneur van Celebes en onderhoorigheden vastgestelde
Aee en vleesch als in die verordening bedoeld, op bet uit- keuren op het berijden der wegen buiten d e gemeente Makasoefenen van het beroep van slachter (alle in de Jav. Ct. ser met vrachtauto's (Jav. Ct. n°. 35), en ter voorkoming van
n°. 21) en tot vaststelling van een maximum-snelheid door uitroeiing door landsonderboorigen van de in de zelf bestumotorrijtuigen in acht te nemen voor de wegen binnen do rende landschappen van het gewest Celebes en onderhoorigbebouwde kom der hoofdplaats Djokjakarta (Jav. Ct. n°. 9 8 ) ; heden gelegen bosschen (Jav. Ct. n°. 98), en de verordening
de door de resident van Soerakarta vastgestelde verordening ter beveiliging van den telefoonkabel in bet zuidernauw van
op het bouwtoezicht (Jav. Ct. n°. 34) ; de door den gouver- Straat Boeton (Jav. Ct. n°. 99); de door den resident van
nenr van Atjeh en onderhoorigheden vastgestelde verorde- Ternate en onderhoorigheden vastgestelde verordening op
ning op het nummeren van gebouwen en het plaatsen van I den invoer en het bezit van klappereekhoorns (Jav. Ct. n°.
naamborden daarop ter afdeelings- en onderafdeelingshoofd- 17); de door den resident van Amboina vastgestelde vcrordeplaatsen, zoomede het aanbrengen van verpondingsnummers ning op bet kappen van ijzer-, weman-, lenggoa-,nani-, ne>at-,
op perceelen uitgegeven met eenig zakelijk recht, uitgezon- salamoeli- en lasibout (Jav. Ct. n°. 65); de door den i e i derd de landelijke ondernemingen (Jav. Ct. n°. 10); de door dent van Bali en Lombok vastgestelde verordeningen op den
den resident van Tapanoeli vastgestelde keuren op het ver- koop, verkoop, het bezit en het vervoer van beskoffie (Jav.
voer van rijst in den vorm van beras, dan wél padi of gabah Ct. n°. 8) en tot toepasselijkverklarino» van het reglement op
(Jav. Ct. n°. 3) en op het planten van gewassen nabij de het slachten van vee en op den verkoop van vleesch te Singaopenbare verkeerswegen (Jav. Ct. n°. 44), en verordeningen radja, Pabean-Singaradja, Den Pasar, Mataram, Ampenan
tot beveiliging der openbare wegen tegen zware beschadiging en Laboehanhadji op de hoofdplaats Negara, met inbegrip
door vrachtauto-verkeer (eene aanvulling van het reglement van Loloan-Timoer, Loloan-Tengah. Loloan-Barat en Lolaop het gebruik van paarden, rij- en voertuigen en op het ver- teng (afdeeling Djembrana) (Jav. Ct. n°. 23), en de door den
keer op de openbare wegen) ( J a v . Ct. n°. 48) en tot regeling resident van Timor en onderhoorigheden vastgestelde keur
ter verzekering van de richtige heffing van de ,,bea kajoe
van het gebruik van al dan niet uitsluitend voor verhuur aan
anderen gebezigde motorrijtuigen in het op den vasten wal tjendana" in de zelfbesturende landschappen van de afdeevan Sumatra gelegen deel van Tapanoeli (Jav. Ct. n°. 6 7 ) ; liug Soemba (Jav. Ct. n°. 5).
de door den resident van Benkoelen vastgestelde verordening

§ 9.

Recht van Yereeniging ou vergadering.

BIJZONDI RE RECHTEN.

Bij Ord. van 20

Mei 1920 (Ind. St. n°. 378) zijn beperkende bepalingen gelioffen ten aanzien van de uitoefening van bet recht van
vergadering in de residentie Soerakarta.
Aangezien in de af'deelingen Magetan en Ngawi der residentie Madioen ernstig gevaar dreigde voor verstoring der
openbare orde, werd de iiitoefening van bet recht van vergadering in die afdeelingen bij Ord. van 17 Aug. 1920 ( I n d . St.
n°. 598) tijdelijk beperkt, welke beperking is ingetrokken
bij Ord. van G J a n . 1921 ( I n d . St. n°. 11).
Recht van verblijf. De gebruikelijke statistische opgaven
omtrent toelating en vestiging of inwoning in NederlandschIndië zijn opgenomen in bijlage G, sub V I I I en I X .
Bij Ord. van 2 Maart 1921 (Ind. St. n°. 130) zijn voorschriften vastgesteld ten aanzien van de uitreiking van toelatingskaarten te Singapore.
Het in Ind. St, 1920 n°. 462 opgenomen K. B. — vgl. K.V.
1920, kol. 1G0 — is op 1 April 1921 in werking getreden
(Ind. St. 1921 n°. 132). Het toelatingsbesluit onderging nog
wijziging bij het op 1 Mei 1921 (Ind. St, 1921 n°. 169) in

werking getreden K. B. 29 Oct. 1920 n°. G4 (Ind. St. 1921
n°. 1G8). Met gebruikmaking van de bij art. 20 van het toelatingsbesluit verleende bevoegdheid, is bij Ord. van 19
Maart 1921 (Ind. St. n°. 170) eene afwijkende regeling getroffen voor bepaalde groepen van vreemde oosterlingen ten
aanzien van het voor de toelating vereischte bezit van een
regelmatig paspoort of een geleibrief.
Bij Gouv. Bt. 13 J a n . 1921 n°. 19 (Ind. St. n°. 33) is ten
staat vastgesteld waarin zijn geregeld de sterkte, de inkomsten en de standplaatsen van het personeel van den immigratiedienst.
Bij Gouv. Bt. 17 J a n . 1921 n°. 10 (Ind. St. n°. 40) is bet
maximum bedrag vastgesteld hetwelk den lande in rekening
mag worden gebracht voor het geneeskundig onderzoek van
immigranten.
Aan 12 Europeanen is in 1920 vergunning tot reizen verleend.
Sedert de afsluiting van de gelijksoortige opgaven in
K. V. 1920 (15 Maart 1920) tot 15 Maart 1921 werd krachtens art. 47 van het Begeeringsreglement aan 1 persoon uit
Soerakarta het verblijf ontzegd in de residentiën Soerakarta,
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D.jukjakarta, Kedoe, Banjoenras, Pekalongan, Semarang,
Rembang, Soerabaja, Kediri en Madioen en aan 1 persoon
uit Atjeh het verblijf in de afdeelingerr Groot-Atjeh en de
Westkust van Atjeh, welke personen, hoewel in rechten niet
vervolgbaar, wegens verschillende bezwarende feiten voor c'e
openbare rust en orde in het gewest hunner inwoning gevaarlijk werden geacht. Daarentegen is gedurende dat tijdvak
ten opzichte van 4 vroeger politiek verwijderden de maatregel opgeheven en aan een drietal eene andere plaats tot
verblijf aangewezen.
Drukpers. I n 1920 waren 21 vervolgingen wegens drukpersdelioten bij de raden van justitie aanhangig, waarvan er
15 tot veroordeeling leidden, terwijl er 5 aan het einde van

10.

120

het verslagjaar aanhangig bleven. Bij de landraden zijn,
voor zoover uit de verstrekte gegevens kon worden nagegaan,
16 drukpersdelicten voorgebracht.
Slavernij en pandclingschan. I n het gewest Amboina
schijnt slavernij nog voor te komen in de afdeeling Keieilanden, doch dank zij den invloed van het Christendom,
meer in naam dan in werkelijkheid. Pandelingschap, ofschoon
wettelijk afgeschaft, schijnt af en toe door partijen nog wel
stilzwijgend te worden bedongen. Ook in het gewest Timor en
onderhoorigheden hebben zich enkele gevallen van pandelingschap voorgedaan in do onderafdeeling Ngada (afd.

Fiom).

PERSONEN* EN INSTELLINGEN 31ET H E T RECHTSWEZEN IN VERBAND.

Praktixijiu on notarissen. I n 1920 zijn 9 rechtsgeleerde
praktizijns aangesteld, namelijk 1 bij het hooggerechtshof en
onderscheidenlijk 2, 5 en 1 bij de raden van justitie te

Semarang, Soerabaja en Medan.

I n verband met de opheffing van de afdeeling Bandjarnegara (res. Banjoenras), is eene voorziening getroffen met
betrekking tot het daar door den assistent-resident uitgeoefende notariaat (Ind. St. 1921 n°. 126).

Aan één of meer gedeelten van het notarieel examen onderwierpen zich 6G adspiranten, van wie er 31 slaagden (12 voor
Wees* en boedelkamera. De samenstelling en de bezob
het eerste, 2 vcor het eerste en tweede, 1 voor het eerste (aan- diging van het personeel bij de weeskamers onderg'ingen
vullend) en tweede, 13 voor liet tweede en 3 voor het derde wijziging bij Gouv. BIn. 13 Sept. 1920 n°. 66 (Ind. St.
gedeelte). Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar n°. 680), 23 Sept. 1920 n°. 49 (Ind. St. n°. 700), 24 Sept,
het verslag van de examencommissie (Jav. Ct. 1921 n°. 23). 1920 n°. 4 (Ind. St. n°. 702) en 22 April 1921 n°. 47 (Ind.
Bij Ürd. van 18 Oct. 1920 (Ind. St. n°. 756) is het aantal ! St. n°. 214). Men zie verder Bijbl. Ind. St. nos 9642 en
9643.
der beroepsnotarissen te Soerabaja tot vier uitgebreid.

§ 11. ARBEIDSINSPECTIE EN KOELIEWERVING.
Bij Gouv. Bt. 29 April 1921 n°. 22 (Ind. St. n°. 270)
kwam eene nadere uitbreiding tot stand van het inspecteerend
personeel bij den dienst der arbeidsinspectie.
De in de buitengewesten gelegen ondernemingen, waar
koelies werkzaam zijn ingevolge werkovereenkometen op den
voet van de van kracht zijnde koelie-ordonnantiën, werden in
1920 geregeld door de inspecteerende ambtenaren van den
dienst der arbeidsinspectie bezocht.
Het totaal aantal contractarbeiders werkende op de in de
gewesten Oostkust van Suinatia. Atjeli en onderhoorigheden,
Benkoelen, Celebes en onderhoorigheden, Djambi, Lampongsche districten, Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo,
Westerafdeeling van Borneo. Billiton, Sumatra'e Westkust,
Tapanoeli, Amboina, Ternate en onderhoorigheden en Palembang gelegen ondernemingen bedroeg 328 566, van wie
er 4915 overleden. Het aantal geregistreerde werkovereenkomsten had betrekking op 141 264 werklieden. Eene splitsing van de laatste twee getallen voor elk der desbetreffende
gewesten afzonderlijk, waarin tevens is vermeld tot welken
landaard de geworven contractarbeiders bchooren, is opgenomen in bijlage G, onder X I .
I n 't geheel werden op den voet der wervingsordonnantie
(Ind. St. 1914 n°. 613) van Java naar de buitengewesten
verscheept 55 710 arbeiders, en keerden er van daar 20 597
terug.
Op 343 ondernemingen in het gouvernement Oostkust van
Sumatra werkten 238 336 arbeiders met werkovereenkomsten,
onder wie 212 395 inlanders van Java. 23 886 Chineezen,
1950 Klingaleezen en 105 lieden van anderen landaard. De
huisvesting was voldoende: de geneeskundige behandeling
van de contractarbeiders was goed; de totale sterfte bedroeg
1.4 %.
I n het gewest Atjeh on onderhoorigheden waren contractarbeiders werkzaam op 48 ondernemingen. Aan de geneeskundigc verpleging werd voldoende zorg besteed; de gezondheidstoestand der koelies was niet ongunstig.
I n de residentie Benkoelen werden contractanten aang-etroffen op de ondernemingen gelegen in de afdeelingetfr

Lebong. Benkoelen en Manna. Hun aantal was belangrijk
grooter dan in 1919. Twee nieuwe centrale ziekeninrichtingen werden in gebruik gesteld. De huisvesting was over het
algemeen goed te noemen.
Het aantal met contractkoelies werkende ondernemingen
bedroeg in elk der gewesten Celebes en onderhoorigheden en
Djambi slechts 1. Op de in eerstgenoemd gewest gelegen
onderneming werd de huisvesting verbeterd: op de in Djambi
geienen onderneming kwam een betrekkelijk groot aantal
sterfgevallen onder de werklieden voor.
De huisvesting en de geneeskundige behandeling van de
arbeiders der 24 in de residentie Lampongsche districten
gelegen ondernemingen waren behoorlijk. Evenals in 1919,
was het aantal gevallen van desertie groot; in 1920 werden
op een totaal aantal van 10 224 contractanten 1294 deserties
geconstateerd.
I n de residentie Znider- en Oosterafdeeling van Borneo
werkten contractanten on de ondernemingen gelegen in de
afdeelingen Bandjermasin, Oeloe Soengai, Kbealakapoeas,
Zuidoostkust van Borneo en Samarinda. De gezondheidstoestand was minder gunstig: vele gevallen van malaria deden
zich onder de werklieden voor. De nuisvesting der koelies gaf
in het algemeen geen reden tot klagen.
I n het gewest Westerafdeeling van Borneo werkten 777
contractkoelies op de ondernemingen Soengei Dekan, Samarangkei en Nangah Djetah. De behandeling van de werklieden was over het algemeen bevredigend.
Het aantal (uitsluitend) Chineesche contract-arbeiders bij
de Billiton-Maatschappij bedroeg 20 345, tegen 20 172 in
1919. De behandeling en de geneeskundige verzorging van
de arbeiders waren goed; de huisvesting was bevredigend.
In het jaar 1920 werden door den politie-rechter 774 werklieden gestraft, van wie 270 wegens het zich ongeoorloofd
verwijderen van de mijnterreinen. 161 wegens desertie, 118
wegens voortgezette weigering om te werken, 21 wegens rustverstoring, 35 wegens verregaande luiheid en 169 wegens
dienstweigering.
De behandeling van de koelies op de ondernemingen in de
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residentie Sumalra's Westkust was over het algemeen bc- laiing Mongondou te Goeroepahi, op de klapperonderneminlioorlijk, hunne huisvesting redelijk te noemen. Over veel- geu Doelangoen en 1'oigar, op de koffie-onderneming te
vuldige desertie-gevallen werd geklaagd. De gezondheid*» Modajaq en op de miinbouw-ondernemingen Min toe en Patoestand was gunstig.
laleh. De behandeling tier arbeiders was behoorlijk, d e geOp 15 van de 23 in het gewest Tananoeli gelegen eultuur- zondhoidstoesland over het algemeen goed.
ondernemingen werkten arbeiders met werkovereenkomsten
In afwachting van eene algrenieene regeling van de wederop den voet der voor genoemd gewest geldende koelie-ordon- zijdsc-üe rechten eu verplichtingen van werkgevers en werknantie. De behandeliiiir der contractanten liet op enkele nemers op Java en in de buitemrewesten. is bij K. B. 21
ondernemingen wat te wenschen over. Verscheidene man- Maart 1921 n°. 66 (Ind. St. n°. 334) eene regeling vastgedoers werden wegens ruw optreden tetreu werklieden door steld van de rechtsverhouding tusschen de assistenten op de
deji rechter gestraft. Aan de koelie-huisvesting: werd vol- ondernemingen van landbouw ter Oostkust van Sumatra on
doende zorg besteed, terwijl de geneeskundige behandeling der hunne werkgevers.
arbeiden voldoende was.
Bij Ord. van 15 J a n . 1921 (Ind. St. n°. 39) zijn eenige
De verspreide ligging van de meeste cuituurondernemin- koelie-ordonnanties aangevuld, ten einde den overgang van
gen in de residentie Aml>oina maakte de concentratie van de koelies van de eene naar de andera onderneming mogelijk te
ziekenzorg voor de werklieden bezwaarlijk. Behalve op één maken.
De koelie-ordonnantie voor Paleinhang onderging, met
.onderneming kon de behandeling' der arbeiders bevredigend
betrekking tot de nalevipg der werkovereenkomsten, hergenoemd worden.
Slechts een 3-tal ondernemingen in hot gewest Ternate eu nening bii Ord. van 16 Maart 1921 (Ind. St. n'. 163).
De bepalingen op de emigratie van inlanders uil Neder<onderhoorigheden werkten mei coiitracikoelie>: de meesten
hunner waren afkomstisr uit Menado. Celebes en Arnboina, landsch-Indië naar Suriname zijn gewijzigd bij Ord van
slechts een klein Gedeelte bestond uit inlanders van Java. 2 April 1921 (Ind. St. n°. 194).
In 1920 vertrokken per Nederlandsch stoomschip 2908
De Icoelievcrbliiven waren voldoende, de behandeling van
dé werklieden was over het algemeen bevredigend, do ge- emigranten naar Suriname.
Omtrent de in het tijdvak 1 J u n i 1920 tot 31 Mei
zondheidstoestand was niet ongunstig.
I n net <rewest Menado werkten contract-arbeiders op de 1921 verleende vergunningen tot het wei-ven in Xederlandscnonderneming Marinsouw van de Moluksehe Handelsvennoot- Indië van inlanders voor het verrichten van arbeid in
schap, op de Exploratie- en Exploitatie-Maatschappij Bo- vreemde landen zij verwezen naar bijlage G, tabel XIT.

COMPTABILITEIT.
De bepalingen ter uitvoering van de Indische comptabiliteitswet, voor zooveel de ontvangsten en uitgaven in Nederland betreft (Ned. St. 1918 n°. 520) zijn nader gewijzigd bij
K. 13. 29 Xov. 1920 n°. 54 (Ned. St. n°. 833), ten einde bij
iiet helieer van de ontvangsten van Nederlandseh-Indiö in
Xederland meer nut van het giroverkeer te trekken.
Bij Ord. van 31 Dec. 1920 (Ind. St. n°. 915) is het hoofd
der landsdrukkerij de bevoegdheid toegekend om vorderingen
op dat bedrijf teii laste van den Lande te beoordeelen en betaalbaar te stellen.
Bij Ord. van 2 April 1921 (Ind. St. n°. 191) kwam eene

regeling van de uitgifte van Xedorlandseh-Indische schatkistpromessen tot stand, terwijl bij Gouv. Bt. 0 April 1921
n°. lx (Ind. St. n°. 198), juncto Gouv. Bt. 15 J u n i 1921
n°. lx (Ind. St. n". 378). bepalingen betreffende de uitgifte
dier schuldbewijzen zijn vastgesteld.
Ingevolge de wet van 11 Juni 1921 (Ned. St. n°. 798; Ind.
St. n". 483) is, ter aflossing van vlottende schuld, eene geldleening van nominaal i 250 000 000 ten name en ten laste
van Nederlandsch-Indië aangegaan, tegen eene rente van ten
hoogste 7 ten honderd 's jaars.

fi<
ALGEMEEN B U R G E R L I J K B E H E E R .
Aan de heeren mr. H . J . SCIIEÜEH, directeur van justitie,
mr. dr. D. TALMA, directeur van financiën, en F . L. BHOEKVELDT, directeur van binnenlandsch bestuur, is een verlof
naar Europa verleend, terwijl zij als zoodanig zijn opgevolgd
onderscheidenlijk door de heeren mr. P . W . F I L E T . rechterlijk hoofdambtenaar tijdelijk ter beschikking gesteld van den
Handelingen dei Staten-Generaal.

Bijlagen.

1921

1922.

procureur-generaal bij het hooggerechtshof', C. J . J . JANSSEN,
waarnemend hoofdinspecteur van financiën, en L. J . Scim-v-Eits. resident van Soerabaja. (Gouv. Btn. 18 Mei 1920 n°. 8
en 28 Sent. 1920 n°. 4 x ; 29 Juni 1920 n'. 14 en 10 Juli 1920
n". -')x 3 Juni 1920 n°. 13, 13 Juli 1920 n°. l x on 13 Aug.
1920 D . 6 ) .
d.-l ndië.

10
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De tijdelijke betrekkingen van onderdirecteur van de van algemeen bestuur in Nederlandsch-Indië (Ind. St. 1919
departementen van onderwijs en eeredienst, van binnen* n°. 2) is gewijzigd bij K. B. 11 Maart 1921 n°. 31 (Ind. St.
landsch bestuur en van landbouw, nijverheid en handel (zie n°. 327). zulks met ingang van 1 Juni 1921 (Ind. St. n°. 328).
K. V. 1920, kol. 165) zijn bij Gouv.'Btn. 4 Mei 1920 n°. 3
De tijdelijke betrekking van adjunct-commies bij de
(Ind. St. n°. 348). 16 Oct. 1920 n'. 62 (Ind. St. n°. 755) <,n departementen van algemeen bestuur en bij verschillende
16 Dec. 1920 n°. 12 (Ind. St. n°. 888) vast ingesteld.
colleges en hoofdkantoren (zie K. V. 1920, kol. 166) is bij
Bij Gouv. Bt. 28 April 1921 n°. 31 (Jav. Ct. n°. 36) Gouv. Bt. 9 Pebr. 1921 n°. 45 (Ind. St. n°. 100) definitief
is onder den naam van bestuursvei kavelings-commissie eene ingesteld.
commissie van advies ingesteld, welke de Regeering van
De bemoeienis met het personeel en het materieel van de
raad zal dienen nopens de vraag, hoe liet best zal zijn te tot het Pontianak-rivier* en het Oost-Java-zee-vervoer begeraken tot eene doelmatiger verdeeling van de verschillende hoorende vaartuigen is bij Gouv. Bt. 28 Sept. 1920 n°. 22
onderwerpen van staatsbemoeienis over de departementen (Ind. St. n u . 710) overgebracht van het departement der
van algemeen bestuur, met dien verstande, dat er naar ge- marine naar dat van gouvernementsbedrijven.
streefd worde het aantal dier departementen niet te vermeerBij Gouv. Bt. 11 J u n i 1920 n°. 32 (Ind. St. n°. 454) is
deren, zoodat bij eventueele oprichting van een nieuw depar- de betrekking van adjunct-landsarchivaris ingesteld.
tement, indien mogelijk, een bestaand departement kome te
De bezoldiging van het hoofd van den gouvernementsvervallen, met verdeeling van de zaken van dat departement accountantsdienst en van de gouvernements-accountants is
over andere departementen, en welke tevens zal onderzoeken bij Gouv. Bt. 5 Nov. 1920 n°. 31 (Ind. St. n°. 801) gewijzigd.
in hoever liet wenschelijk en mogelijk is de Algenieene Secre'Bij Gouv. Bt. 31 Juli 1920 n°. 30 (Bijbl. Ind. St. n 8 . 9570)
tarie in te krimpen door overdracht van bevoegdheden op de is het kantoor voor reiswezen (zie K. V. 1920, kol. 166) g-edepartementshoofden of' wijziging van organieke regelingen. organiseerd en is eene voorloopige instructie voor het hoofd
De omschrijving van den werkkring van de departementen van dat kantoor vastgesteld.

Je
I.

G E W E S T E L I J K E N P L A A T S E L I J K B E S T U U R ; POLITIE.
§ 1. EUROPEESCfl BESTUUR; POLITIE.

tl.

EUSOFBESCH BS8TUUR.

Een overzicht betreffende de tewerkstelling op einde 1920
van dr controleurs en adspirant-controieurs bij het binnenlandsch bestuur op en builen Java en Madoera — ook van de
tijdelijk boven de formatie in dienst gestelde — is opgenomen
onder 1 van bijlage H .
Bij Gouv. Bt. 16 Maart 1920 n". 61 (Ind. St. n°. 156) zijn
de hoofden van gewestelijk bestuur bevoegd verklaard tot
benoeming en ontslag van klerken op eene bezoldiging van
f 120 tot f 160 'smaands op het gewestelijk kantoor en de
bestuurskantoren in hun gewest, en tot toekenning aan die
beambten van den titel van qnderoommies.
De bezoldiging van de candidnat-gezaghebbers is gewijzigd
bij K. ü. 17 Febr. 1921 n". 65 ( Ind. St. n". 282).
JAVA BH MADOKRA.

De controle-afdeelingen Kadien en Randoedongkal zijn
opgeheven en tijdelijk gevoegd bij de controle-afdeelingen
Pekaloiigoii en Pemalang (res. Pekalongan) (Ind. St. 1920
n°. 393).
De controle-afdeeling Padangan is opgeheven en gevoegd
bij de controle-afdeeling Bodjonegoro (res. Rembang) (Ind.
St. 1920 n". 666).
In de residentie Pasoeroean is de controle-afdeeling Kepandjeu opgeheven en met de controle-afdeeling Toeren, samengevoegd tot eene nieuwe controle-afdeeling Zuid-Malang
(Gouv. Bt. 20 Sept. 1920 n°. 14 in Ind. St. n°. 695).
In de residentie Banjoemas zijn vereenigd de afdeelingen j
Bandjarnegara en Poerbalingga tot één afdeeling Poerbalingga en de controle-afdeelingen Karangkohar en Bandjat- i
negara tot één controle-afdeeling Bandjarnegara (Gouv. Bt.
28 Pebr. 1921 n°. 30 in Ind. St. n". 123).
Bij Gouv. Bt. 23 Maart 1921 n°. 28 (Ind. St. n°. 183) zijn,
met ingang van 1 Mei 1921 (Ind. St. n'. 239), in de résideiitie Kedoe vereenigd de controle-afdeelingen Temanggoeng

en Parakan tot één controle-afdeeling Temanggoeng en de
controle-afdeelingen "Wonosobo en Sapoeran tot één controleafdeeling Wonosobo.
Bij Gouv. Bt, 28 Mei 1920 n°. 59 (Ind. St. n°. 405) is een
controleur in dienst gesteld, ten einde te worden belast met
werkzaamheden in het belang van de invoering der voor de
gouvernementslanden geldende regelingen op de tot het
landsdomein teruggebrachte particuliere landerijen in de afdeeling Buitenzorg.
Bij Gouv. Bt. 16 Juli 1920 n°. 66 is tijdelijk een controleur in dienst gesteld, ten einde ter beschikking van den resident van Djokjakarta te worden gesteld om dien hoofdambtenaar in de behandeling van agrarische en andere belangrijke
aangelegenheden behulpzaam te zijn.
Bl'ITEXGKWKSTKX.

Sutuatra's Westkust. Ten behoeve van de onderafdeeling

Mentawei-eilanden (afd. Padang) is een gezaghebber *iii
dienst gesteld (Ind. St. 1920 n°. 528).

Banka pn onderhoorigheden. Bij Gouv. Bt. 14 Aun

1920 a°. 40 (Bijbl. Ind. St. n°. 9576), juncto Gouv. Bt. 1
Maart 1921 n \ 11, zijn de grenzen vastgesteld van de afdee-

lingen Noord-Banka, Muntok, Soengailiat, Pangkalpinang en
Zuid-Banka.
Zolder* en Oosterafdeeling van Borneo. De standplaats
van den assistent-resident van Koealakapoeas is, met ingang
van 1 September 1920, tijdelijk overgebracht van Koealakapoeas naar Bandjermasin (Ind. St. 1920 n°. 571).
AiHiv.'-Gtïiiifa. De administratieve indeeling van dit
gewest (Ind. St. 1920 n \ 164) is, gerekend van 30 Juli 1920
gewijzigd (Gouv. Bt. 29 Sept. 1920 n°. 66 in Ind. St. n°.
713).
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kazerneerd is, de noodzakelijke kazerneeringsvoorwerpen in
bruikleen kunnen worden afgestaan, zullende de soort en hoeveelheid daarvan door den directeur van binnenlandseh bestuur worden vastgesteld.
Bij Gouv. Btn. 5 Febr. 1921 nos. 8 t / m 24 (Ind. St. nos. 78
t/m 94) zijn de politieiniddelen in de gewesten Bantam,
Batavia, Prcanger-llegentschappen, Cheribon, Pekalongan,
Semarang, Soerakarta, Djokjakarta, Itemhang, Madioen,
Kedoe, Banjoemas, Kediri, Pasoeroean, Soerabaja, Be>oeki
en Madoera versterkt.
De samenstelling en iudeeling van het personeel op de
hoofdplaatsen Batavia, Semarang en Soerabaja is opnieuw
vastgesteld bij Gouv. Bt. 8 Maart 1921 n°. 32' (Ind. St. n°.
151).
Bij Gouv. Bt. 29 Maart 1921 n°. 75 (Ind. St. n°. 189) is
boven de sterkte van het politie-personeel ter hoofdplaats
Soerabaja ten behoeve van de stadspolitie het noodige personeel in dienst gesteld.

Instructies voor tien inspecteur en voor de gewestelijke
leiders zijn vastgesteld Lij Gouv. Bt. 20 Aug. 1920 n°. 10
(Bijbl. Ind. St. n°. 0582).
In verband niet de hoogere leiding zijn bij Gouv. Bt. 13
Dec, 1920 n°. 60 (Ind. St. n°. 883)'een inspecteur, een
adjunct-inspecteur en ander personeel in dienst gesteld.
De wervingsbepalingen (Ind. St. 1916 n°. 666) zijn,
gerekend van 15 J a n u a r i 1920, van toepassing ten
aanzien van de hoofdagenten der beide klassen behoorende
tot de veldpolitie en de hoofdrechereheurs der beide klassen
behoorende tot de gewestelijke recherche op Java en Madoera
(Gouv. Bt. 30 Nov. 1920 n°. 36 in Ind. St, n \ 853).
De bezoldiging van het personeel is opnieuw vastgesteld bij
Gouv. 13t. 18 Dec. 1920 n°. 52 (Ind. St. n*. 894), terwijl dé
vervoerregelen (Ind. St. 1916 n°. 666) zijn gewijzigd bij
Gouv. Bt. 1 Dec. 1920 n°. 7 (Ind. St. n°. 858) in dien zin, dat
de marschvoeding voor de transportagenten wordt verhoogd.
Ten behoeve van de stichting van een opleidingsdepot te
e.
GEWAPENDE POLITIE.
Duitenzorg voor de aanvulling van het lagere personeel en
kader van het korps veldpolitie, is bij Gouv. Bt. 23 Nov.
Bij Gouv. Bt. 10 Dec. 1920 n°. 30 (Ind. St. n°. 877) zijn
1920 n°. 14 (Ind. St. n°. 839) het noodige personeel in dienst de inkomsten van een deel van het Europeeseh personeel
gesteld.
herzien.
De voorschriften betreffende de kleeding, bewapening en
De bepalingen en regelingen voor bet inlandsch personeel
uitrusting van het personeel (Ind. St. 1918 n°. 261) zijn her- (Ind. St. 1914 nos. 189 en 197 en 1919 n°. 400) zijn herzien
zien en aangevuld bij Gouv. Btn. 28 J a n . 1921 nos. 15 en 16 bij Gouv. Bt. 13 Juli 1920 n°. 56 (Ind. St. n°. 533).
(Ind. St. nos. 67 en 68).
Het strafreglement (Ind. St. 1920 n°. 215) — zie K. V.
Bij Gouv. Bt. 2 Mei 1921 n°. 42 (Ind. St. n°. 275) is de 1920, kol. 168 — treedt in werking met ingang van 1 Octoher
directeur van binnenlandsch bestuur bevoegd verklaard om 1920 (Ind. St. 1920 n°. 644). I n verband hiermede is de Ord.
bij de algemeene politie de plaatsen van ambtenaren en van 1 Dec. 1919 ( I n d . St, n°. 788) betreffende de strafbaarbeambten van lageren rang te doen vervullen door amble- stelling van ongeoorloofde afwezigheid voor langer dan 20
naren en beambten van hoogeren rang.
dagen, ingetrokken (Ind. St. 1920 n°. G45).
De geldende bepalingen betreffende onthouding van inkomBij Gouv. Bt. 8 April 1921 n°. 29 (Ind. St. n°. 215) is de
directeur van binnenlandsch bestuur gemachtigd om voor sten bij onderbreking van dienst en nopens het uitbetalen
rekening van den lande de noodige artikelen te doen aan- van opvatloou en aanwijsloon bij het opvatten van deserteurs
schaffen voor de verdere inrichting van, dan wel ten gebruike (Ind. St. 1915 nos. 201 en 569) zijn gewijzigd bij Gouv. Bt.
in de kazernes der algemeene politie, terwijl is bepaald, dat 26 Nov. 1920 n°. 47 (Ind. St. n°. 845).
aan het personeel dier politie, voor zoover dat personeel ge-

§2.

(JEWESTELIJK EN PLAATSELIJK ZELFBESTUUR.

Plaatselijke raden. Bij Gouv. Bt. 6 Mei 1920 n°. 43 (Jav.
Ct. n°. 38) is bepaald wie ambtshalve lid zijn van den
raad van het cultuurgebied der Oostkust van Sumatra, terwijl
het ressort van dien raad bij Ord. van 27 Mei i920 ( I n d . St.
n°. 402) is uitgebreid met de onderafdeeling Siineloengoen.
Bij Ord. van 15 J u n i 1920 (Ind. St. n°. 458) is een
raad van de onderafdeeling Angkola en Sipirok (res.
Tapanoeli) ingesteld, terwijl bij Ord. van denzelfden datum
(Ind. St. n°. 159) de eerste begrooting voor die onderafdeeling is vaMgesteld.
Bij Ord. van 15 Maart 1921 (Ind. St. n°. 15S) is een
raad van Anibon eu (Ie Oeliassers, bij verkorting Ainbon*
raad genoemd, ingesteld, terwijl bij Ord. van denzelfden
datum (Ind. St. n". 159) de verkiezing van leden van dien
raad i- geregeld.

Driejaarlijksehe aftreding van raadsleden: verkiezingen.
Gedurende het verslagjaar had de driojaarlijksche aftreding plaats van de helft der benoemde leden van de <>ewestelijke raden van Batavia, de Preaiiger-Regentsehappen,
Cheribon, Pekalongan, Semarang, Soerabaja, Pasoeroean.
Kedoe en Kediri. Eveneens traden alle benoemde leden af
van de in 1917 ingestelde gemeenteraden van Tebini>tinggi,

Bindiai, Tandjoengbalai en Pematang Biantar. In de opengevallen plaatsen werd opnieuw door benoeming voorzien.
I n de in bet verslagjaar wegens periodieke aftreding opengevallen plaatsen van gekozen leden in de gemeenteraden
van Batavia, Meester-Cornelis en Buitenzorg is door verkiezingen voorzien.
Bij Ord. van 28 April 1920 (Ind. St. n°. 343) is de zit1ingsduur van de benoemde leden van den Minahasa-raad verlengd tot den eersten Dinsdag van November 1922.

Voor de gemeenten Padang en Cherilwn zijn, voor zooveel
betreft d e i n 1920 vast te stellen kiezerslijst, andere data aangewezen dan die, genoemd in de kiesordonnantie (Ord. van
26 Mei 1920 in Ind. St. n°. 394 en Ord. van 16 Juni 1920 in
Ind. St. n°. 463).
Voor de gemeenteraden van Salatiga, Pasoeroean, Probolinggo, Modjokerto en Madioen zijn de verkiezingen van
leden ingevoerd en is wijziging gebraoht in het tijdstip van
periodieke aftreding dei' leden van eerstgenoenideu raad
(Ord. van 25 Oct. 1920 in Ind. St. n°. 783).
In verband met den laten aanslag in de landsinkomBtonbelasting over bel jaar 1920, zijn voor de in 1921 vast te
stellen kiezerslijsten voor de gemeenten en te houden periodieke verkiezingen van raadsleden andere data aangewezen
dan die genoemd in de kies-ordonuantie (Ord. van 14 J a n .
1921 in Ind. St. n". 34), hetgeen eveneens geschiedde ten
behoeve van den Minahasa-raad (Ord. van 24 Febr 1921 i-!
Ind. SI. n". 117).
Afgezonderde geldmiddelen. Verhoogd werden de geldmiddelen, afgezonderd voor het gewest Cheribon (Ind. St.
1920 n°. 411) (ter tegemoetkoming in de kosten van
onderhoud van eenige bruggen en duikers), de gemeente
Soekaboemi (Ind. St. 1920 n°. 412) (ter tegemoetkoming in
de kosten van onderhoud van wegen), de gemeente Tebing»
tinggi (Ind. St. 1920 n°. 413) (in verband met de indienststelling van eigen personeel voor de uitvoering der locale
werken), de gemeente Soerabaja (Ind. St. 1920 n°. 414) (ter
tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van een
weg), de onderafdeeling Padangpandjang (Ind. St. 1920
n°. 415) (ter bestrijding van de algemeene kosten der secretarie van dat. ressort), de onderafdeelingen Koinerin<>- H i l i r ,
Ogan Hilir en Lematang Hilir (Ind. St. 1920 n°. 419) (ter

KOLONIAAL VERSLAG 1 9 8 1 .
127

\2&

Hoofdstuk J, afd. I.

t e g e m o e t k o m i n g in de koeten van o n d e r h o u d v a n b r u g g e n en
w e g e n ) , d e g e m e e n t e P e m a t a n g S i a n t a r ( I n d . St. 1920 n°.
427) (in v e r b a n d met de i n d i e u s t s t e l l i n g v a n eigen personeel
voor de u i t v o e r i n g der locale w e r k e n ) , het gewest Soerabaja
( I n d St. 1920 n°. 428) (in verband met d e i n d i e u s t s t e l l i n g
van eigen personeel voor de u i t v o e r i n g d e r locale w e r k e n ) ,
bet gewest Madioen ( I n d . S t . 1920 n". 436) ( t e r tegemoetk o n u n g in de kosten van o n d e r h o u d van een w e g ) , terwijl
(en benoeve van de o n d e r a f d e e l i n g Angkola en S i p i r o k uit
de a l g e m e e n e g e l d m i d d e l e n is afgezonderd f 53 950.
Eet geheele b e d r a g van de op d e n voet v a n a r t . 68«, lid 1,
van het R e g e e r i n g s r e g l e m e n t , voor gewesten en gedeelten
van gewesten bij wijze van vaste u i t k e e r i n g afgezonderde
g e l d m i d d e l e n steeg door deze v e r b o o g i n g e n v a n f 5 636 709
tol £ 5 765 84:9, ongerekend de u i t k e e r i n g a a n de g e m e e n t e
Makasser van een aandeel in de ruwe opbrengst van de belast i n g op liet slachten van buffels, r u n d e r e n en p a a r d e n , die
voor 1921 o p i' 3500 is g e r a a m d .
Voor het gewest S e m a r a n g wordt u i t d e a l g e m e e n e geldm i d d e l e n j a a r l i j k s afgezonderd f 0,95 voor ieder hoofdgeld"
p l i c h t i g e , o p 1 J a n u a r i v a n het j a a r in d a t gewest b u i t e n het
dis!riet S e m a r a n g , de afdeelingshoofdplaats S a l a t i g a , /oom e d e de controle-afdeeling K a r i m o e n d j a w a gevestigd (Ord.
v a n 25 Mei 1920 in I n d . S t . n°. 3 8 9 ) .
Locale b e l a s t i n g e n . Door «Ie B e g e e r i n g werden_ goedg e k e u r d : d e v e r o r d e n i n g e n tot heffing' eener b e l a s t i n g op
h o n d e n in de g e m e e n t e n Cheribon en Modjokerto ( J a v . Ct.
1921 BOS. 31 en 3 7 ) : de verortlening tot invoering" van een.'
b e l a s t i n g o p het houden van o p e n b a r e v e r m a k e l i j k h e d e n in
de g e m e e n t e B a n d j e n n a s i n ( J a v . Ct. 1920 i r . 8 9 ) ; de vero r d e n i n g e n tot het heffen v a n eene b e l a s t i n g op d e n verkoop
v a n sterken d r a n k in het klein i n de g e m e e n t e n F o r t de Koek.
B a n d o e n g , S e m a r a n g e n B u i t e n z o r g e n de gewesten B a n joemas en S o e r a b a j a ( J a v . Ct. 1920 nos. 66. TT. 102 en 1921
n e s . 1T en 2 6 ) : de v e r o r d e n i n g e n tot heffing van eene hel a s t i n g o p h e t g e b r u i k m a k e n van «regen met vervoermiddelen
i n d e g e m e e n t e B a n d o e n g en d e g e w e s t e n M a d i o e n en
B a n t a m ( J a v . Ct. 1921 nos. 6. 31 en 32) : de v e r o r d e n i n g tot
heffing e e n e r gemeentelijke i n k o m s t e n b e l a s t i n g in de gem e e n t e B a t a v i a ( J a v . Ct. 1921 ii°. 2 8 ) : de v e r o r d e n i n g r e g e lende de bijzondere h e f f i n g e n dei' b e g r a f e n i s r e e h t e n i n d e
g e m e e n t e Buitenzorg' ( J a v . Ct. 1920 n°. 1 0 0 ) : de v e r o r d e n i n gen tot h e f f i n g v a n eene wegenbelasting' in het g e w e s t P e k a l o n g a n en de gemeenten M a d i o e n en B l i t a r ( t a v . Ct. 1920
nos. TT, 9T en 1921 n". 2) : de v e r o r d e n i n g e n tot h e f f i n g v a n
o p c e n t e n op de l a n d s i n k o m s t e n b e l a s t i n g in de g e m e e n t e n
Meester-Cornelis, Soekaboemi, B a n d o e n g , M a l a n g . T e g a l ,
B l i t a r . P a s o e r o e a n , Magelang', K e d i r i . S a l a t i g a , M a d i o e n .
M e n a d o , Makasser, in de gewesten P e k a l o n g a n , P r e a n g e r B e g e n t s c h a p p e n , Soerabaja, Cheribon, S e m a r a n g , M a d i o e n
e n in bet c u l t u u r g e b i e d der Oostkust van S u m a t r a ( J a v . Ct.
1920 nos. 102. 101 en 1921 nes. 2. 8. 16. 1T. 20. 2 3 . 26, ,32.
37 en 41) ; d e v e r o r d e n i n g e n tot h e f f i n g van opeenten op de
personeele belasting' in het gewest Pasoeroean en de g e m e e n t e
M e n a d o ( J a v . C t . 1920 n ° . ' 8 8 en 1921 n°. 2) ; de v e r o r d e n i n gen tot b e f f i n g v a n opeenten op de hoofdsom der verponding.sb e l a s t i n g in de g e m e e n t e n M a l a n g , M a d i o e n , Menado en de
gewesten P a s o e r o e a n , Madioen e n B a n j o e m a s ( J a v . C t . 1920
nos. 64. S2, 104 e n 1921 nos. 2, 36 en 3 9 ) ; de v e r o r d e n i n g e n
tot heffing e e n e r belasting' o n d e r den n a a m „ m o t o r r i j t u i g e n b e l a s t i n g " in het gewest P e k a l o n g a n en de g e m e e n t e Modjok e r t o ( J a v . Ct. 1920 n°. TT en 1921 n°. 2 9 ) ; de v e r o r d e n i n g e n
tot h e f f i n g van e e n r e c h t o p het h e b b e n v a n voorwerpen of
w e r k e n op of boven den o p e n b a r e n w e g i n de g e m e e n t e n
S o e r a b a j a en M a l a n g ( J a v . Ct. 1920 nos. 61 e n 6 9 ) ; de vero r d e n i n g e n tot heffing e e n e r b e l a s t i n g op h e t m a k e n van
r e c l a m e i n d e gemeenten M a l a n g en P a s o e r o e a n ( J a v . Ct.
1920 nos. 69 en TT); de v e r o r d e n i n g e n tot h e f f i n g e e n e r bel a s t i n g o n d e r den n a a m , , r i j - en v o e r t u i g e n b e l a s t i n g " i n de
M i n a h a s a , d e o n d e r a f d e e l i n g Ogan H i l i r , h e t gewest P r e a n g e r - R e g e n t s c h a p p c n en de g e m e e n t e M o d j o k e r t o ( J a v . C t .
1920 nos. 74, 105 en 1921 nos. 29 en 3 8 ) ; d e ' v e r o r d e n i n g e n tot
h e f f i n g van e e n e s t r a a t v e r l i c h t i n g b e l a s t i n g in de ondera f d e e l i n g K o m e r i i i g I l i l i r , het gewest S e m a r a n g en de gem e e n t e B a n d j e n n a s i n ( J a v . Ct. 1920 nos. 76. 96 en 1921
n". 4 3 ) : de verordening' tot heffing v a n e e n e b r a n d w e e r b e l a s t i n g in de g e m e e n t e B a n d j e n n a s i n ( J a v . Ct. 1920

n°. 93) ; de wijzigingen van de v e r o r d e n i n g e n tot heffing van
eene b e l a s t i n g op het h o u d e n v a n o p e n b a r e vermakelijkheden
in de g e m e e n t e n M a g e l a n g , S a l a t i g a , T e g a l . K e d i r i , B l i t a r ,
Modjokerto. Madioen, T e b i n g t i n g g i , P a d a n g en de gewesten
K e d i r i en M a d i c e n ( J a v . Ct. 1920 noa. 52. 63, 87 en 1921
nos. 3, 8, 12, 27, 36 en 3 3 ) ; v a n de v e r o r d e n i n g tot heffing'
van eene a u t o m o b i e l b e l a s t i n g i n de g e m e e n t e Sem.arano- ( J a v .
Ct. 1920 n°. 6 3 ) ; van de v e r o r d e n i n g e n tot h e f f i n g v a n e e n e
w e g e n b e l a s t i n g in de gewesten P a s o e r o e a n , Soerabaja., K e d i r i ,
liet c u l t u u r g e b i e d d e r Oostkust v a n S u m a t r a en de g e m e e n t e n
Kediri en B u i t c n z o r g ( J a v . C t , 1920 nos. 6 8 . 7 3 . 8 1 . 9 1 ,
98 en 1921 n°. 2 6 ) ; v a n d e v e r o r d e n i n g e n tot h e f f i n g eener
g e m e e n t e l i j k e i n k o m s t e n b e l a s t i n g in d e g e m e e n t e n M e d a n ,
S e m a r a n g en Cheribon ( J a v . Ct. 1920 nos. 8 1 , 86 en 1921
n". 36) ; v a n d e v e r o r d e n i n g e n tot het lief f en v a n e e n e hel a s t i n g op h o n d e n in de g e m e e n t e n P e k a l o n g a n , M a d i c e n ,
B a n d o e n g en h e t gewest K e d i r i ( J a v . Ct. 1920 nos. 9 1 , 100
en 1921 n°. 3 ) : v a n d e v e r o r d e n i n g e n tot heffing v a n o p e e n t e n
op de l a n d s i n k o m s t e n b e l a s t i n g en op de personeele e n v e r p o n d i n g s b e l a s t i n g in h e t gewest P r e a n g e r - l t e g e n t s o h a p p e n
( J a v . Ct. 1921 n°. 42) ; v a n de v e r o r d e n i n g tot heffing' v a n
o p c e n t e n o p de hoofdsom d e r l a n d s b e l a s t i n g e n i n d e g e nieente T e g a l ( J a v . Ct. 1921 n°. 1 0 ) ; v a n de v e r o r d e n i n g e n
tot heffing eener b e l a s t i n g op h e t slachten en k e u r e n v a n vee
en vleeech en van eene b e l a s t i n g o p den verkoop v a n s a g u weer en b r o m in de g e m e e n t e M a k a s s e r ( J a v . Ct. 1920 nos.
73 en 1 0 4 ) . en v a n d e s t m a t g e l d v e r o r d e n i n g voor d e g e m e e n t e B u i t e n z o r g ( J a v . C t . 1921 n°. 2 6 ) .

Gemeentelijke en gewestelijke geldleeningen.

Bekrach-

t i g d werden de h i e r o n d e r n a d e r omschreven besluiten vg,n
gewestelijke en g e m e e n t e r a d e n , s t r e k k e n d e tot het a a n g a a n
van g e l d l e e n i n g e n .
Gewestelii'kei Bedrag
of gemeente^
der
raad van: leening.

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

Padang.

f 400 000

Electriflcatie van Padang.

1920 n°. 30

Padang.

175 000

Verbetering van een pasar, aanschaffing van een sproei- en
vuilniswagen en bouw van
een verbrandingsoven.

1920 n°. 31

Malang.

400 000

Uitbreiding der drinkwaterleiding, inrichting van eene
nieuwe begraafplaats en asphalteeren van wegen.

1920 n°. 12

Madioen.

300 000

Gemeentelijk electriciteitsbe- 1920 n°. 328
drijf en een gemeentehuis.

Semarang.

500 000

1920 n°. 117

Tandjoengbalai.

100 000

Aanleg van een hoogdruk water- 1920 n°. 500
leiding en l)ouw van eenabattoir.

Malang.

300 000

Gemeentelijk grondbedrijf.

1920 n°. 537

Pematang
Siantar.

100 000

Verschil lende doeleinden.

1920 n°. 541

18 000

Verbetering aan de pasars en
het abattoir.

1920 n°. 564

200 000

Overneming en verbetering van
pasars.

1920 n°. 580

Magelang.
Soerabaja.
Soerabaja.
Buitenzorg.
Batavia.

10 750 000 Verschillende doeleinden.

1920 n°. 606

Drinkwaterleiding.

1920 n°. 671

2 000 000

Aankoop en exploitatie van het
land Nieuw-Gondangdia.

1920 n°. 734

Bandoeng.

5000000

Bouw van kantoorlokalen.

1920 n°. 902

Bandoeng.

6 200 000

Bouw van ambtenaarswoningen, enz.

1920 n°. 905

Buitenzorg.

1100 000

Verschillende doeleinden.

1920 n°. 906

275 000

Gemeentelijke gasfabriek.

1920 n". 913

Makasser.

350 000
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Bij Ordn. van 4 Juni en 3 Juli 1920 (Ind. St. nos. 434 en
50(J) zijn besluiten van de gemeenteraden van Makasser eu
Batavia bekrachtigd, strekkende tot tijdelijke wijziging
van de bestemming van een gedeelte der opbrengst van eene
geldleening.
Bij Ord. van 4 J u n i 1920 (Ind. St. n°. 437) is een besluit
van den gewestelij ken raad van Batavia bekrachtigd. strekkende tot verlenging met één jaar van den duur der kredietverleening, gesloten met de Nederlandsche Handelmaatschappij (zie Ind. St. 1918 n°. 121).
Locale v e r k e n . Ten aanzien van locale werken, waarvan
'de uitvoering niet geschiedt door den dienst van den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken en waarvoor
geen tegemoetkoming uit 's lands kas wordt toegekend, is de
verplichting opgeheven tot het aan do uitvoering voorafgaand
onderzoek van de ontwerpen door een van regeeringswege
aangewezen autoriteit (Ord. van 21 Aug. 1920 in Ind. St.
n°. 616). I n verband hiermede is eene wijziging' gebracht in
de in Bijbl. Ind. St. n°. 7577 opgenomen voorschriften voor
de uitvoering van locale werken door eigen technisch personeel (Bijbl. Ind. St. n°. 9583).

§ 3.

JAVA EX MADOERA.

Bij Gouv. Bt. 10 Aug. 1920 n°. 49 ( I n d . St. n°. 591)
zijn de hoofden van gewestelijk bestuur in de gouvernementslanden op Java en Madoera bevoegd verklaard tot
benoeming, schorsing en ontslag uit de betrekking van de
(tijdelijke) regentschapssecretarissen in hun gewest.
Bij Gouv. Btn. 4 J u n i 1920 n°. 34. 19 Aug. 1920 n°. 63,
17 Nov. 1920 n°. 12, 17 Nov. 1920 n°. 43 on 4 J u n i 1921 n°. 86
(Ind. St. 1920 nos. 430. 008, 819 en. 820 en 1921 n°.
353) zijn de afdeeling j a p a r a , met uitzondering van de
controle-afdeeling Karunoendjawa (res. Semarang), het
regentschap Keboemeii (res. Kedoe), de afdeeling Ponorogo (res. Madioen) en de afdeeling Lamongan (res. Soerabaja) aangewezen als afdeelingen, waarin de overdracht van
bevoegdheden als bedoeld in K. V. 1919, kol. 127, kan plaats
vinden: de administratieve indeeling van de genoemde gewesten ii bij diezelfde gelegenheden gewijzigd.
Met nadere wijziging van liet „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 16-tal desa's in de residentie Kedoe niet meer gereken d worden te behooren tot de vrije desa's (Bijbl. Ind.
St. nos. 9122 en 9571).
Bij wijze van tijdelijken maatregel zijn 10 inlandsche ambtenaren, van wie 8 met den rang en titel van assistentwedaïiu en 2 met den rang en titel van wedana, in dienst
gesteld, ten einde onder de bevelen van den resident van
Batavia te worden belast niet werkzaamheden in het belang
van de invoering der voor de gouvernementslanden geldende
regelingen in de tot het lnndsdomein teruggebrachte particuliere landerrjen (Gouv. Btn. 22 Sept. 1920 n°. 33, 30 Oct.
1920 n°. 62 en 15 Dec. 1920 n u . 24).
Bij Gouv. Bt. 11 J a n . 1921 n°. 23 ( I n d . St. n°. 23) is bepaald dat in de afdeeling Serang der residentie Bantam liet
district Serang wordt bestuurd door een wedana en het onderdistrict Serang door een assistent-wedana.
Bij Gouv. Bt. 16 Dec. 1920 n°. 51 (Ind. St. n°. S90) is het
district Tangerang (res. Batavia) verdeeld in de onderdis*
triclen Tangerang, Djati, Tjoeroeg, Tjengkareng en Serpong.
Bij Gouv. Bt. 11 Maart 1920 n°. 34 (Ind. St. n°. 134) is
Bijlagen.

St. n°. 690) ontheven van het beheer over de landingspier te
Kamal; dat beheer is opgedragen aan den diiecteur der burgerlijke openbare werken.
Pestbestrijding. Bij Gouv. Bt. 9 Juli 1920 n°. 53 (Ind.
St. n°. 521) is de uitvoering der regelen, betreffende de verbetering en afbraak van pestgevaarlijke gebouwen en de met
het oog op het pestgevaar te stellen eischen nopens de oprichting van nieuwe gebouwen, de uitbreiding of verandering van bestaande gebouwen en liet bewonen en gebruiken
van gebouwen en erven (Ind. St. 1914 n°. 486) overgedragen
aan den gemeenteraad van Batavia, terwijl bij diezelfde gelegenheid voorschriften met betrekking tot die overdracht
zijn vastgesteld, welke voorschriften bij Gouv. Bt. 21 Dec.
1920 n°. 63 (Ind. St. n°. 901) zijn gewijzigd.
De genoemde regelen (Ind. St. 1914 n°. 486, zooals het
sedert is gewijzigd en aangevuld) zijn nader gewijzigd en
aangevuld bij Ord. van 27 Nov. 1920 (Ind. St. n u . 850).
Verrichtingen der locale raden. Hieromtrent zij verwezen naar het eerlang uit te geven afzonderlijk verslag.

UNLANBSCH

13e voorschriften betreffende de eischen van indién^tstelling, de aanwijzing, de opleiding en de bezoldiging van
candidaat-inlandsehe bestuursambtenaren, bestemd voor de
hoogere betrekkingen bij den inlandscnen bestuursdienst
(Bijbl. Ind. St. n°. 8802) zijn gewijzigd bij Gouv. Bt. 1 J u n i
1920 n°. 7 (Bijbl. Ind. St. n°. 9510).

Handelingen der Sta ten-Generaal.

Aan locale gebiedadeelen in beheer gegeven zaken. Het
gewest Madoera is bij Gouv. Bt. 17 Sept. 1920 n°. 27 (Ind.

1921—1922.

BESTUUR.

bepaald, dat liet tot het landsdomein teruggebrachte particuliere land Goemoelak een afzonderlijk onderdistrict Sajoeng
(res. Semarang) zal uitmaken.
De districtsmdeeling van het regentschap Semarang is bij
Gouv. Bt. 16 Nov. 1920 n°. 12 (Ind. St. n°. 816) herzien.
Bij Gouv. Bt. 10 Dec. 1920 n°. 33 (Ind. St. n°. 878) is het
onderdistrict Kent jong (res. Besoeki) gesplitst in de onderdistricten Kentjong'en Gemoekmas.
Ten behoeve van het bestuur over het onderdistrict Drio
(res. Soerabaja) is een onderdistlïctskoofd in dienst gesteld
(Ind. St. 1920 n°. 408).
Bij Gouv. Bt. 28 Febr. 1921 n°. 8öa (Ind. St. n°. 135) is,
niet ingang van 15 April 1921, het onderdistrict Ngrajoen en
de desa Tjipoko van liet onderdistrict Poelé afgescheiden v.in
het district Poelé (res. Kediri) en gevoegd bij liet district
Djebeng (res. Madioen), terwijl het district Poelé wordt opgeheven en het overblijvend deel van het onderdistrict Poelé
wordt gevoegd bij het district Karangan.
Het onderdistrict Soeinawana is van het district Kaloran
(afd. Temanggceng, res. Kedoe) afgescheiden en gevoegd bij
het district Ambarawa (afd. Salatiga, res. Semarang:) (Ind.
St. 1921 n°. 183).
Nopens de in 1920 plaats gehad hebbende samenvoegingen
en splitsingen van do desa's komen opgaven voor in tabel I I
van bijlage H .
BriïT.XGEWESTEN.

In de gewesten Sumatra's Westkust, Tapanoeli, Benkoelen, Lampongsché distrieten, Palembang en Djambi is —
met ingang van 1 Januari 1919 (Ind. St.' 1920 n°'. 897) — de
bezoldiging' van de districts- en onderdistrictshoofden en van
hunne schrijvers en hulpschrijvers verbeterd (Ind. St. 1920
nos. 460 en 401).
Tapanoeli. De sterkte van het personeel ten behoeve van
het inlandsch (districts) bestuur is uitgebreid bij Gouv. Bt.
30 Juni 1920 n°. 19 (Ind. St. n°. 494).
De koeria Hoeraba (onderafd. Padang Sidimpoean) zal
voortaan deel uitmaken van da koeria Marantjar (onderafd.
Padang Sidimpoean) (.Tav. Ct. 1921 n°. 54).
Banka en onderhoorigheden. Bij Gouv. Bt. 24 Juli 1920
n°. 39 (Ind. St. n°. 555) is het districtsbestuur in dit gewest
hervormd.
Het gebied van liet onderdistrict Permisan is afgescheiden
van de afdeeling Pangkalpinang en gevoegd bij de afdeelinj;
Zuid-Banka (Ind. St. 1920 n°. 599).
BW i ton.
Bij Gouv. Bt. 20 Juli 1920 n°. 69 (Ind. St.
n°. 548) is het districtsbestuur in dit gewest hervormd.
5.

Ned.-Indië.
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Oostkust van S u m a t r a . Uit de opgave van landschappen
behoorende tot de onderafdeeling Batoebara der afdeeling
Asalian (Ind. St. 1910 n°. 90) vervallen de landschappen
Tandjoeng Kasau, V Laras, Boga, Tandjoeng, Si Pare
Pare en Pagoerawan, terwijl daarin worden opgenomen l n drapoera on Soekoe Doea (Ind. St. 1920 n°. G09).
Mcnado.

Bij

GOUT.

Bt. 10 J u n i 1920 n°. 68 (Ind. St,
ij 4.

ii°, 452) is het districtsbestuur in de afdeeling Gorontalo
hervormd.
De indeeling in districten van de Minahasa is opnieuw
vastgesteld bij Gouv. Bt. 30 J u n i 1920 n". 42 (Ind. St.
n°. 495).
Amboina. Ten behoeve van het inlandsch bestuur in de
afdeeling Amboina zijn 4 bestuurs-assistenten in dienst gesteld (Gouv. Bt. 27 Aug. 1920 n°. 52 in Ind. St. n°. 625).

BESTUUR OVER VREEMDE

Door den resident van Pasoeroean zijn de plaatsen in zijn
gewest aangewezen waar administratieve wijken voor vreemde
oosterlingen zullen bestaan (Jav. Ct. 1920 n°. 84).
Het hoofd der Arabieren en andere vreemde oosterlingen,
§ 5.

132

OOSTERLINGEN.

geen Chineezen zijnde, te Den Pasar (res. Bali en Lombok"),
zal voortaan den titel voeren van hoofd der vreemde oosterlingen, geen Chineezen of Arabieren zijnde (Ind. St. 1920
n°. 709).

BIJZONDERE
ONDERWERPEN.
BIJZONDER

Emigratie van Javanen en Soendaneezen naar de buiten»
gewesten. Omtrent do proefnemingen ter koloniseering' van
landstreken in de Lampongsche districten en in de residentie
Benkoelen mei van Jav,; afkomstige gezinnen, worden de
volgende bijzonderheden ontleend aan do over 1920 door de
leiders diei proefnemingen uitgebracl te verslagen.
I n 1020 emigreerden met regeeringshulp 1331 gezinnen,
bestaande uit 4170 zielen, uit Kedoe, Kediri, Semarang, Kernbang' en de Vorstenlanden naar de Lampongsche districten.
Bovendien kwamen op eigen kosten 323 gezinnon, bestaande
uit 840 zielen, over. De werving werd geheel gebracht on
den leider van de kolonisatie met merkbaar gunstig resultaat.
Alleen gezinswerving werd toegepast; het gehalte der
emigranten was beter den in vorige jaren.
Het bevolkingscijfer steeg van 11 997 tot 16 3 ' 9 : hel aantal
rfgevallon bedroeg in 1920 G9G ( 4 , 2 6 % ) tegen 892
(7,43 %) in 1919.
De toestand van den veestapel was gunstig. Als gewoonlijk
werden de overtollige moederdieren verkocht aan kolonisten
der nieuwe desa's, zoodat de uitbreiding van den veestapel
gelijken tred houdt met de uitbreiding van het terrein. Einde
1920 bestond de veestapel uit 2093 stuks.
De rijst oogst slaagde wederom zeer goed en leverde
± 136000 pikol natte padi op. tegen ongeveer 100 000 pikol
in 1919: de aanplant van tweede gewassen en het bij planten
van klapperboomen op de erven werden met succes aangemoedigd.
Door de uitbreiding en verbetering' van enkele irrigatiewerken zijn thans de sawahs der oudere nederzettingen tot
de zuidgrens alle bevloeid. De aanplant 1920/1921 had te
kampen met regengebrek en in mindere mate met vernieling
door muizen, varkens en olifanten, Dank zij den overvloedigen
oogst aan rijst en tweede gewassen vees van voedselscbaarechte
geen sprake.
Van enkele oude desa's werden vele erven, die bevloeibaar
bleken, verlaten en in sawahs veranderd, ienviil de
eigenaars op hoogere gronden hun erf maakten. Van de bevolking zelf werd hierbij alle medewerking ondervonden.
De aanslag in de inkomstenbelasting bedroeg f 16 518,
tegen f 9608 in bet vorige j a a r : aan afkoop van lieerendiensten werd een bedrag van f 13 435 in 'slands kas gestort.
De welvaart onder de kolonisten was stijgende, hetgeen zich
o.a. ook uitte in beteren huizenbouw. Vele kolonisten arbeiden
als koelie bij de naburige ondernemingen en 's landswerken.
Gelijk in het vorig jaar werden in 1920 geen rcchtstreekscbe
pogingen gedaan om nieuwe emigranten van Java voor de
kolonies ïB de ondorafdeeling Bedjang der residentie Benkoelen aan te werven. "Wel gingen voor de werving van nieuwe
kolonisten 5 oude kolonisten naar Java, die met een 25-tal
mannen, vrouwen en kinderen terugkwamen. Een 19-tal onf~
(dagen contra cl anten, afkomstig van de zich in bet gewest
bevindende eultuur- en mijnbouwondernomingen werden in
de kolonies opgenomen.
Het bevolkingscijfer bedroeg einde 1920 779 (303 mannen.

236 vrouwen en 240 kinderen). I n het verslagjaar beerden
41 personen naar Java terug (1G mannen, 14 vrouwen v\i
11 kinderen). De gezondheidstoestand was zeer bevredigend;
het sterftecijfer bedroeg 24 (3 % ) , tegen 27 (3,3 %) in 1919.
De emigranten bewerkten zonder uitzondering allen een
?ah; de ladangbouw werd bijna geheel op den achtergrond
gedrongen. Van de 223 bouws saw.ah (tegen 215 bouwsin het
vorig jaar) werd in dit jaar'.geoogst 7350 pikol padi, tegen
8620 pikol in het vorige jaar. De opbrengst was ruim voldoende voo] de eigen behoefte.
De aanplant van tweede gewassen weid op zeer belangrijke
schaal uitgebreid.
Ook de theetuinen breidden zich meer en meer uit; de
opbrengst bedroeg ± 75 pikol droge thee, welke togen f 0,60
tot i 0 90 per kati van de hand werd gezet.
Door de zeer lage koffieprijzen werd aan het onderhond
en de uitbreiding der koffietuinen weinig zorg besteed. H e t
aantal vruchtdragende koi'fieboomen bedroeg' 19 200, tegen
17 261 in het vorige jaar., De oude koffieboomen werden
omgehakt en de daardoor vrijgekomen terreinen zooveel mogelijk tot sawahs omgewerkt.
De veeteelt ging vooruit: het fokken van pluimvee leverde
eene ruime bijverdienste.
Vischvijvers werden m e e r e n meer aangelegd: de visschen
venden ön de pasars veel aftrek.
De emigranten zijn over het algemeen zeer tevreden met
hun bestaan. De olgemeene welvaart is zon groot, dat de
kolonisten er voor het meeren deel niet aan denken zich als
vrije koelies on de ondernemingen te verhuren. Elk gezins»
l'.oofd bezit eene goede woning met ruim erf. terwijl iedere
Werkbare man een vruchtbare sawah bezit en daarnaast veelal
nog een koffie- en r n n theetuin. De belastingopbrengst bedroeg f 844, tegen f 707 in het vorige jaar.
(«renzon van plaatsen. De grenzen van de hoofdplaats
Semarang zijn gewijzigd bij Gouv Bt. 25 Aug. 1920 n°. 79
(Ind. St. n°. 622).
Door den directeur van binnenlandsch bestuur zijn de
grenzen vastgesteld van de onderafdeelingshoofdplaatsen
Piroe. Amahai, Wahai en Geser (afd. Ceram, res. Amboina)
(Bijbl. Ind. St. n°. 9520).

Bestrijding van drankgebruik.

Tot tegengang van liet

misbruik van sterken drank zijn voorzieningen getroffen
door den gewostelijken rand van Madoera (Jav. Ct. 1920 n°.
29) on de gemeenteraden van Modjokerto (Jav. Ct. 1920
n°. 1 ) , Malang (Jav. Ct. 1920 ii°. 25) en Fort de Koek (Jav.
Ct. 1920 n°. 69).
N"a de vereeniging van de af deelingen Nbord-, West- (?)
Zuid-Nieuw-Guinea tot een afzonderlijk gewest NieuwGuinea, blijven de voor genoemde afdeelingen geldende maatregelen tot bestrijding van drankmisbruik voorloopig van
kracht (Ord. van 18 Maart 1920 in Ind. St. n°. 168).
Ontvlambare vloeistoffen. De pctroleum-ordonnantie 1910
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(Ind. St. n°. 27) is nader aangevuld bij Ord. van 28 Febr.
1921 (Ind. St. n°. 127).
Vuurwapens. Bij Gouv. B t . 1 9 Maait 1921 n°. 7x (Ind.
St. n°. 180) zijn de residentiën Semarang, DjokJakarta,

II.

134

Besoeki en Preanger-Ilegentschappen aangewezen als geweston, waar de bezitters van een vuurwapen verplicht zijn om
telkens wanneer zij hun wapen aan een ander in feitelijk
bezit overgeven, daarvan kennis te geven aan het hoofd van
plaatselijk bestuur.

P E R S O O N L I J K E DIENSTEN.
g 1.

JAVA EN MADOERA.

De regeling van de heerendiensten op de tot het landsdomein teruggekeerde, in de af deelingen Batavia, MeestevCornelis en Buitenzorjj gelegen partieuliere landen, zoomede
op het in laatstgenoemde aiaeeling gelegen voormalige land
Bloehoer (Ord. van 28 Maart 1914 in Ind. St, n°. 316) is,
ingevolge de Ord. van G Sept. 1920 (Ind. St, n°. 658), ook
geldig verklaard voor het overige deel van de residentie
Batavia, uitgezonderd de afdeeling Krawang. I n verband
daarmede zijn de lioofdgeldordonnautie (Ind. St. 1914 n°.
313) en de Ord. betreffende de vaststelling van het gelijk
bedrag per hoofdgeldplichtige van het hoofdgeld in de gouverneinentslanden op Java en Madoera (Ind. St. 1914 n°.
314) gewijzigd bij Ordn. van 6 Sept. 1920 (Ind. St. nos. 659
en G60).
Ten aanzien van de hoofden van op zich zelf gevestigde
gezinnen in de residentie Rembang is de heerendienstphohtigheid beperkt bij Ord. van 20 Sept. 1920 ( I n d . St. n°. G92).

Nopens de opbrengst in 1920 van het door de heerend ien.>tplichtige bevolking verschuldigd hoofdgeld (Ind. St. 1914
n°. 313, juncto I n d . St. 1920 n". 659) zijn opgaven verstrekt
in bijlage J . Daaruit blijkt, dat de aanslag f 9 577 870 bedroeg, van welk bedrag bij het einde van het jaar f 9 537401
was aangezuiverd, zoodat, na aftrek van de aan de desahoofden toekomende 8% collecteloon, zuiver overbleef f 8 774 409.
De achterstand in de aanzuivering van het hoofdgeld betrci't voornamelijk hel gewest Batavia, waar de vaststelling
van den aanslag, door de wijziging in de hoofdgeldheffing
(zie hiervóór), niet tijdig gereed kon zijn.
De inning van het hoofdgeld ondervond eenige moeilijkheid in de residentiën Semarang. Renibang en Ifadioem,
waar van dé belijders van de Samin-leer en de Agama Adam
het hoofdgeld gerechtelijk moest worden ingevorderd, znomcde in de residentie Cheribon, voor zooveel betreft do
inning van het hoofdgeld van de nieuw-aangealagenen.

g 2. BUITENGEWESTEN.
Voor de aanwijzing van groote doorgaande verharde verkeerswegen in de buitengewesten, voor welker aanleg en
omleggingen en verbeteringen geen hoeren diensten meer
mogen worden gevorderd, zie men Bijbl. Ind. St. nos. 9591
en 9644.
I n de gewesten Billiton en Banka en onderhoorigheden
werden, onderscheidenlijk met ingang van 1 Januari 1919 en
1 Januari 1920, de heerendiensten voor aanleg en onderhoud
Aan wegen vervangen door eene hoofdgeldbelasting, waarvan
bet bedrag per hoofdgeldplichtige werd gesteld op f 3
's jaars. De aanslag in het hoofdgeld bedroeg in die gewesten voor 1920 onderscheidenlijk f 26 742 en f 37 890, waarvan op het einde van dat jaar was aangezuiverd f 21 794
en f 37 86G.
Bij Ord. van 13 April 1921 (Ind. St. n°. 226) is, niet terugwerkende kracht tot 1 Januari 1920, eene regeling vastgesteld betreffende het heffen van een hoofdgeld, ter vervanging
van verplichte persoonlijke diensten, niet do bedoeling die
gewestgewijze van toepassing te verklaren naarmate de invoering van het hoofdgeld voldoende zal zijn voorbereid door
toepassing van de afkoopregeling in I n d . St. 1918 n". 772.

LH.

Bij Ord. van 23 Oct. 1920 (Ind. St. n°. 779) zijn nieuwe
regelen vastgesteld betreffende den aard en den duur dijr
oonlnka diensten, waartoe de mannelijke inlandsche bevolking in de residentie Benkoelen verplicht is. De voorschriften ter uitvoering dier ordonnantie zijn opgenomen in
Bijbl; Ind. St. n°. 9627.
De opgaven over 1920 van het aantal heerendionst;dichtigen en omtrent den aard en omvang van den door hen verrichten arbeid zijn opgenomen in bijlage K.
Tewerkstelling van _ heerendienstplichtigen op verderen
afstand van hunne woningen dan het daarvoor aangenomen
maximum, vond plaats in Menado, Benkoelen en Celebes en
onderhoorighcden.
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°. 276, juncto 1S76
n°. 58), bedroeg in 1920 voor inlanders f .3276 en voor
Chineczen en andere vreemde oosterlingen f 390, van welke
bedragen op het einde van dat jaar onderscheidenlijk f 265
en f 123 werd geïnd.

L A N D E L I J K E INKOMSTEN.

Landrente (in de gouvernements-landou op Java ea 5Iadocra). Behalve in het in de residentie Batavia gelegen voormalig particulier land Angke Kapok en in de overige sedert
tot het landsdomein teruggebrachte landerijen van dat gewest, waar onderscheidenlijk de in I n d . St. 1914 n°. 315 en
Ind. St. 1918 n°. 366 (juncto 1918 n°. 817 en 1919 n°. 474)
opgenomen afzonderlijke regelingen werken, alsmede in de
residentie Preanger-Iïegentschappen (met uitzondering van
een 2G-tal districten), in welk gewest die aanslag overigens
nog geregeld bleef op den voet van I n d . St. 1896 n°. 126. in
verband met I n d . St. 1906 n°. 188 en 1909 n°. 591, geschiedden de aanslag en de inning overeenkomstig de bij Ord. van
25 J u n i 1907 (Ind. St. n°. 277) in verband mei de Ord. van
20 Maart 1909 (Ind. St. n°. 591) en 20 Dcc. 1912 (Ind. St.
n°. 605) vastgestelde nieuwe regeling.

Laatstgenoemde regeling vond, ingevolge de Ord. van 11
Deo. 1916 (Ind. St. n°. 735), in 1920 voor het eerst toepassing
in 6 districten der residentie Préanger-Beffentschappen en
voorts in 2 districten der residentie Cheribon. 7 districten
der residentie Madioen. 8 districten der re-identie Soerabaja
en G districten der residentie Madoera, in verband waarmede
de invoering dier nieuwe regeling in het geheele landrenteplichtige gebied van Java en Madoera haar beslag heeft gekregen.
Voorts werd de aanslag in de landrente herzien in G districten der residentie Cheribon, 3 districten der residentie
Kedoe en 2 districten der residentie Banjoemas.
Bij Ord. van 27 April 1921 ( I n d . St. n". 257) is eene voorloopige regeling getroffen nopens den aanslag en de i n n i n g
van de landrente op de tot het domein van den lande terug-
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gekeerde particuliere landerijen Tjikande Óedik en Tjikancle
Ilir (afd. Serang, res. Bantam).
In bijlage L. onder*I B, zijn, met betrekking tot die distrieten. overzichten opgenomen van de oppervlakte der landrenteplicbtige gronden en van het bedrag van den aanslag in
de land rente vóór en na de invoering van de nieuwe regeling. dan wel vóór en uu de herziening van den aanslag.
Uit de gewestelijke opgaven nopens den aanslag en de
inning van de landrente over 1920 (zie bijlage L, onder I A )
blijkt, dat de geheele aanslag in 1920 bedroeg f 23 736 594,
tegen f 22 810 409 (verbeterd cijfer) in 1919. In verband met
misgewas en wegens andere redenen werd vrijstelling verleend tot een bedrag van f 1 506 973, terwijl f 260 664 moest
worden afgeschreven wegens het onbeplant blijven van gronden. Door een en ander moest dus die aanslag verminderd
worden met f ' 1 767 636 (in 1919 met f 1252 012). zoodat
werkelijk te heffen viel f 21 908 958, tegen f 21 517 793 (verbet erd cijfer) in 1919.
De hoogere aanslag was hoofdzakelijk een gevolg van de
invoering van de nieuwe landrente-regeling.
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Op liet eind van 1920 was van den aanslag nog niet aangezuiverdï 176 980.
Bij Gouv. Bt. 9 Aug. 1920 n°. 31 (Ind. St. n°. 587) zijn
rcgentschapsgewijze ingerichte landrente-kantoren (plaatselijke landrente-kantoren) ingesteld, bestemd voor de bijhouI ding van de landrente-boekhouding en voor eene mogelijke
i registratie van het inlandsen grondbezit.
Andere landelijke inkomsten. Hiermede worden bedoeld
de vertieningsbelasting en de tesangheffing in het gouveme: ment Celebes en onderhooriglieden, de belasting op de sawahs
i en die op de tegalvelden en tuinen in de afdeelingen Boeleleng, Djembrana en Lombok (Bali en Lombok), de belasting
1
op de yischvijvers van J a v a en Madoera en de verhuur van
i vischvijvers in sommige gewesten op en buiten Java. De omtrent deze heffingen ontvangen opgaven zijn opgenomen in
bijlage L, onder I I .
!

IV. AGRARISCHE AANGELEGENHEDEN; UITGIFTE VAN GROND.
§ 1. JAVA EN MADOERA.
Ten einde den resident van Batavia behulpzaam te zijn
bij de behandeling van agrarische en andere belangrijke
aangelegenheden op de tot het landsdomein teruggebrachte
particuliere landerijen, zijn bij Gouv. Bt. 27 Sept. 1920
n c . 40 (Ind. St. n°. 708) 3 adjunct-controleurs voor de agrarische aangelegenheden in het gewest Batavia in dienst
gesteld.
' Het K. B. 12 Aug. 1912 n°. 54 (Ind. St, n°. 480,jzooals
het sedert is gewijzigd) tot uitvoering van de wet van 7 Nov.
1910 (Ind. St. 1911 n°. 38), betreffende het terugbrengen van
particuliere landerijen tot het landsdomein, onderging eene
wijziging bij K. B. 29 Sept. 1920 n°. 45 (Ind. St. n°. 859).
'Bij Ord". van 7 Oct, 1920 (Ind. St. nos. 731 en 732) is
verklaard, dat het algemeen belang vordert, dat een aantal
in liet bovenstroomgebied van de Tjisedane en een aantal in
het bovenstroomgebied van de Tjiliwoeng in de afdeeling
Buitenzorg (res. Batavia) gelegen particuliere landerijen
geheel of gedeeltelijk tot het landsdomein worden teruggebracht.
Bij Ord. van 12 Juli 1920 (Ind. St. n°. 529) zijn de gedcelten der in het district Semarang gelegen particuliere
landerijen Karangbalong, Kaïangajoe 1, Karangmodjo en
Kaïangajoe I I en Boeloe aangewezen, welke in verband met
de Ord. ïn Ind. St. 1918 n°. 759 tot het landsdomein zullen
worden teruggebracht, Hetzelfde geschiedde bij Ord. van
21 Aug. 1920 (Ind. St. n°. 615) ten aanzien van het in dat
district gelegen particuliere land Krapiak.
Omzetting van communaal in erfelijk individueel grondbezit vond in 192!) plaats iu een viertal desa's in de afdeeling Japara (res. Semarang), terwijl in een desa iu de residentie Soevabaja vervanging van de periodieke verdeeling
der communale bouwgronden door het stelsel van vaste aandeelen heeft plaats gehad.
Vervanging van erfelijk individueel grondbezit door
aarartsellén eigendom. Tot liet verkrijgen van agrarischen
eigendom op den voet van K. B. 16 April 1872 n°. 29 (Ind.
St. n°. 117) zijn gedurende 1920 14 aanvragen, betrekking
hebbende op eene gezamenlijke uitgestrektheid van bijna
250 bouws, aanhangig gemaakt, zoodat met de op het einde
van 1919 — blijkens verbeterde opgaaf — aanhangig gebleven 17 aanvragen voor bijna 249 bouws, in 1920 te behandelen vielen 31 aanvragen voor ruim 505 bouws, waarvan er
17 voor bijna 115 bouws zijn toegewezen.
Tengevolge van de nieuwe toewijzingen belioorde bij het

j einde van 1920 eene uitgestrektheid van bijna 26 483 bouws
aan inlanders in agrarischen eigendom toe (vgl. de gewestei lijke opgaven in tabel I I van bijlage M). Yerhuur van in
i agrarischen eigendom verkregen gronden geschiedde in de
| residentiën Preaiiger-Regentsehappen, Pekalongaii, Madioen
! en Kediri.
;

Verhuur van grond door inlanders aan niet-inlanders.

|
;
!
j

I n 1920 zijn in de gouvernements residentiën, op den voet
van de Ord'. in Ind. Bt. 1900 n°. 240, 20 758 huurovereenkomsten bekrachtigd, betrekking hebbende op 185 866 bouws
(zijnde 9679 bouws meer dan in 1919).
Nadere opgaven daaromtrent bevat tabel I van bijlage M.
De gewestelijke verslagen maken melding' van 29 overtredingen (3 door Europeanen en 26 door vreemde oosterlingen)
en van 337 gevallen, waarin de bekrachtiging geweigerd
werd.

Ontginning door inlanders van woesten, niet tot de
desa's behooremlen grond. Uit de gewestelijke statistiek,
opgenomen in tabel I I I van bijlage M, blijkt, dat gedurende
1920, op den voet van de ontginningsordonnantie (Ind. St.
1896 n°. 44 en 1904 n°. 416), aan inlanders 26 928 vergunningen zijn verleend om domeingrond te ontginnen, en M-el
tot eene uitgestrektheid van 24 613 bouws, tegen 28 047
bouws, te ontginnen krachtens 36 261 vergunningen, in
1919.
Yan de vóór 1920 verleende vergunningen van dezen aard
kwamen er in dat jaar 321 te vervallen, betrekking hebbende
op 5S22 bouws (in 1919 417 vergunningen voor 373 bouws),
hoofdzakelijk wegens het niet nakomen van de bij de vergunningen gestelde voorwaarden.
Afgewezen op soortgelijke gronden als daarvoor tot dusver
golden, zijn 1399 aanvragen, betrekking hebbende op 2100
bouws.
Het aantal gestraften wegens eigenmachtige ontginning
bedroeg in 1920 4150 (tegen 4950 in 1919), van wie achtereenvolgens 539, 226, 226, 132, 1017, 68, 131, 35, 655, 591,
287, 159, 41, 13 en 30 in de residentiën Bantam, Batavia,
Preanger-Regentschappen, Cheribon, Pekalongan, Semarang, Rembang, Soerahaja, 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 1920 zijn in
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erfpacht toegezegd 32 perceelen, tegen 38 in 1919 en 29 in
1918.
Afstand in erfpacht van de in 1920 toegezegde perceelen
heeft in dal jaar nog niet plaats gehad; wel werden 18 in
vorige jaren in erfpacht toegezegde perceelen afgestaan,
tegen 20 in 1919 en 27 in 1918.
Ket aantal gedurende 1920 ingeschreven (door de aanyragers aanvaarde) perceelen bedroeg 48, ter gezamenlijke
grootte van 16 838 bouws, tegen 51 perceelen tot eene gezamenliike oppervlakte van 17 893 bouws in 1919.
Van do in 1920 aanvaarde perceelen, van welke er 21 ten
name van Europeanen en de overige ten name van cultuurinaatscliappijen en vreemde oosterlingen zijn ingeschreven,
waren er 14 bestemd tot uitbreiding van bestaande ondernemingen, zoodat zij niet voor het volle tijdvak van 75 jaar,
doch voor <len verderen duur van liet reeds op die ondernemingen gevestigd erfpachtsrecht zijn alge-taan.
Tegenover evengemehle vermeerdering van het aantal ingeschreven perceelen met 48 tot eene uitgestrektheid van
16 83S bouws, valt te wijzen op eene prijsgeving van 1G perceelen, groot 907 bouws, zoodat de vermeerdering van liet
aantal perceelen in genoemd jaar 32 heeft bedragen, met
eene uitgestrektheid van ruim 15 931 bouws.
Van die 48 perceelen is de canon vastgesteld: voor G op f 1,
10 op f 1,50, 6 op f 2, 6 op f 2,50, 2 op f 3, 6 op f 3,50, 5 op
f 4, 7 op f 5 en 1 op f 6. '
Op het einde van 1919 werden in erfpacht b?zeten (zie
tabel IV A van bijlage M) 3779 perceelen, ter gezamenlijke
grootte van 757 997 bouws. welke uitgestrektheid als gevolg
van de besproken veranderingen bij het einde van 1920 gestegen is tot 774 S35 bouws, verdeeld over o827 perceelen.
Behalve deze perceelen, waarop tijdens de uitgifte in erfpacht
geen titel gevestigd was, waren op het einde van 1920 nog
als in erfpacht bezeten, ingeschreven 91 perceelen (met eene
oppervlakte van 33 310 bouws) uitmakende gronden, welke
vóór de vestiging van dien titel als huurgronden te boek
stonden. Uit tabel IV A van bijlage 'M blijkt, hoe de
33 310 bouws, naar 'gelang ook van het aantal perceelen,
waarvoor die uitgestrektheid stond ingeschreven, over de
gewesten verdeeld waren en van welke jaren de uitgifte dagtcekent.
Op het einde van 1920 bedroeg het aantal niet aanvaarde,
doch reeds afgstane perceelen 13, betrekking hebbende op
703 bouws, on dat der toegezegde, doch nog niet afgestane
perceelen 157, met eene uitgestrektheid van 11S 700 bouws
(gewestgewrjze aangegeven in de voormelde tabel I V A ) .

138

Het aantal aanvragen in 1920, om verschillende redenen
afgewezen, bedroeg 63, tegen 98 in 1919.
Het over 1920 door verschillende erfpachters op Java ;—
ook door hen, die gewezen huurgronden in erfpacht bezitten — aan canon verschuldigde bedroeg f 1 6 8 7 250.
Bij het einde van 1920 waren tot uitoefening van den kleinen land- of tuinbouw door minvermogende Europeanen en
met hen gelijkgestelden toegezegd 25 perceelen, tot eeno ge*
zamenlijke grootte van 283 bouws, en afgestaan, maar nog
niet aanvaard 33 perceelen, met eene totale oppervlakte van
323 bouws, terwijl 283 perceelen, tot eene gezamenlijke
grootte van 321S bouws, door de aanvragers waren aanvaard
(vgl. de gewestelijke opgaven ouder IV C van bijlage M ) .
Verhuur van grond. Voor andere dan landbouwdoeleinden
waren op het einde van 1920 van kracht 880 huuiovereenkonuten, namelijk voor terreinen in de residentiën Bantam,
Batavia, Preanger-Begentschappeii, Cheribon ,Pekalongan,
Semarang, Bembang, Soeiabaja, Madoera, Pasoeroean, Besoeki, Banjoemas, Kedoe, Djokjakarta en Madioen.
Het verschuldigde wegens huursom bedroeg onderscheidenlijk f 17,57. f 2569.98. f 2187.89''. f 908,91, f 4288,09,
f 8317,01, f G34,64, f 16 514.24, f 963, f 191,60, f 1734,60.
f 693,14, f 86,35, f 24.72 en f 507,25.
Be in de baai van Sedajoe (Soerahaja) door aanslibbing
ontstane ouder de benaming ,,tambak wader i>ari" en
,,tanah tlatah laoet" bekende gronden werden aan do be^volking verhuurd voor f 8146, terwijl in de residentiën Eem:
ang ;ii Soerahaja gelegen, ten behoeve van de werken in
de Solo-vallei onteigende, en, na de staking van die werken
verhuurde gronden, onderscheidenlijk f 9879 en f 1639 aan
huur opbrachten.

Verkoop van .".'rond. De gezamenlijke uitgestrektheid van
de kleine stukken grond, die in 1920 voor woonerven en
nijverhridsinrichtingen door het Land aan particulieren in
eigendom zijn afgestaan, bedroeg G 637 120 M 3 ., waarvoor
bedongen is f 1 385 764.
Volledige opgaven daaromtrent zijn te vinden in tabel V
van bijlage i l .
Uitgifte van g r o n d met het recht vau opstal. Be onder
dezen titel in 1920 door het Land aan particulieren afgostane kleine stukken domeingrond besloegen gezamenlijk
2 440 605 M*., waarvoor door de verkrijgers verschuldigd
was ï 108 073 (zie tabel V van bijlade M ) .

g 2. BüITEXOEVrKSTEX.
F. GOUVEEXEMEXTSLAXDEX.
Verhuur van grond door inlanders aan niet-inlanders.
Be omtrent dit onderwerp voor de residentiën Sumatra's
Westkust, Lampongsche distrieten, Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. Menado en Amboina uitgevaardigde iegetingen, vonden in 1920 toepassing in Menado, waar in de
Hinahasa 71 klappertuinen aan een Europeaan werden verhuurd.

Ontginning door inlanders van domeingrond. In (}c
Minahasa werden aan 1691 personen vergunningen veileend
tot ontginning van wocsten grond, tot eene gezamenlijke
uitgestrektheid van 2700 bouws.
In Benkoelen had uitbreiding der onlginningen 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
koffic-, klapper-, peper-, kruidnagel", hevea- en gambirtuincn en tweede gewassen.
u i t g i f t e van grond in erfpacht. In 1920 kwamen 2C6
aanvragen om uitgifte in erfpacht van domeingrond tot
afdoening (tegen 2 18 in 1919), van welke er 136 zijn afge-
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wezen. Be 130 ingewilligde aanvragen hadden betrekking
op een gelijk aantal perceelen, tot eene uitgestrektheid van
ii") 566 bouws.
Van het beginsel om slechts bij uitzondering den canon
lager te Btellen dan het in 1888 aangenomen laagste bedrag
van f 1 per bouw 'sjaars, tenzij het streken geldt, Avaarvoor
een lager bedrag vooralsnog aanbeveling verdient tot aanmoediging van de vestiging eener particuliere landbouw*
nrjverheid, is in 1920 afgeweken ten aanzien van 1 perceel
in de Padangsche Bencdenlanden (Sumatra's Westkust)
(maatstaf f 0,50), 2 perceelen in Benkoelen (f 0,50). 2 i>eicéelen in Djambi (f 0,75), 2 perceelen in Riouw eir onderboorigheden (f 0,50), 10 perceelen in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo (f 0,76 voor 2 perceelen en f 0,50 voor
8 perceelen), 8 perceelen in Amboina (f 0,50) en 1 perceel

in Bali en Lombok (f 0,50).

Voor 26 perceelen van geringe uitgestrektheid werd de
pachtsom op een hooger bedrag dan f 1 per bouw 'sjaars
gesteld, namelijk voor 2 perceelen.in de Padangsche Benedenlanden (Sumatra's Westkust) (canon f 2), 1 perceel in Benkoelen (f 2 ) , 1 perceel in Palembang (f 2 ) , 1 perceel in
Djambi (f 5 ) . 17 perceelen in Riouw en onderhoorigheden
(f 1,50 voor 2 perceelen, f 2 voor 2 perceelen, f 2,50 voor
10 perceelen en f 3 voor 3 perceelen), 4 j'erceelen in de
5.

Ned.-Indië.
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Zuidc-r- en Oosterafdeeling van Bórneo (f 2 voor 3 perceelen
en f 6,50 voor 1 perceel).
Ingeschreven d.l. <loor de aanvragers (16 naamlooze vennootschappen, 22 Europeanen en 25 vreemde oosterlingen)
aanvaard zijn in 1920 84 perceelen — waarvan 20 in
1919 en G4 in 1920 waren toegezegd — naar schatting gezarnenlijk groot 74 075 honws.
Voor deze perceelen, afgestaan voor den tijd van 75 jaar,
is als maatstaf' voor den jaarlijleschen canon aangenomen
het hoogste hedrag van f 1 per lxniw, met uitzondering van
2 perceelen, waarvoor als jaarliiksclie pachtschat per bouw
gevorderd is f 10, van G f b', 1 f 3,60, 4 f 2,50, 2 f 2, 1 f 1,50,
2 f 1,25, 12 f 0,50, 2 f 0,25 en 1 f 0,20.
In 1920 is aanteekening gehouden van het tenietgaan van
het erfpachtsrecht op 3 voor dat jaar aanvaarde perceelen,
tengevolge waarvan de uitgestrektheid der erfpachtsgronden
is verminderd met 3842 bouws. Aangezien op het einde 1919
in erfpacht werden bezeten (volgens bijlage M, onder I V A)
996 perceelen, stonden er dus op bet einde van 1920 te boek
1080 perceelen, die eene uitgestrektheid besloegen van
1 23G 021 bouws.
Ingevolge I n d . St. 1886 n°. 39 en^ 1914 n°. 367 was over
1920 canon te betalen o. a. voor 1076 aanvaarde perceelen.
Het verschuldigd bedrag beliep f 567 815.
Omtrent de aanzuivering gedurende 1920 wegens achterstand over vorige jaren wordt verwezen naar tabel I V B van
bijlage i l .
Uitgifte van grond tot uitoefening van den kleinen landof tuinbouw op den voet van I n d . St. 1904 n°. 32G in verband
met Ind. St. 1908 n°. 263, kwam in 1920 in de buitengewesten slechts voor in Sumatra's Westkust (1 perceel van 6,2
bouw) en in Palembang (1 perceel van ongeveer 25 bouws).
De instructie voor de behandeling van erfpachtsaanvragon
op de buitenhezittingen ( I n d . St. 1911 n°. 265) is nader gewijzigd en aangevuld bij Gouv. Bt. 6 Nov. 1920 n°. 8 ( I n d .
St, n°. 804).

Verhuur van grond. De bestaande overeenkomst betreffende de v u'rhuur
,
door de Eegeering van de landen
Laiang en Totaka in de afdeeling Makasser (Celebes en
onderhoorigheden) bleef voortloopen; de met klapperboo-

V.
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men begroeide tot het gouvernement Atjeh en oiulerhoorigheden belioorende eilandjes werden op de terzake gehouden
openbare verhuring aan den meestbiedende verhuurd; terwijl voor de klappertuinen op het eiland Kelemoa (Billiton)
geen liefhebbers werden gevonden.
Uit voormelden hoofde was achtereenvolgens verschuldigd
f 731 en f 4550.
Aan huurpenningen van eenige aan de bevolking verhuurde domeingronden (terreinen en sawah) in de residentie
Bali en Lombok (afdeelingen Boeleleng en Lombok) moest
in 1920 f 2180 worden betaald.
Voor andere dan landbouwdoeleinden waren einde 1920
huurovereenkomsten op terreinen in de gewesten Sumatra's
Westkust, Lampongsche districten, Palembang, Djambi,
Atjeh en onderhoorigheden, Billiton, Zuider- en Ocsterafdeeling van Borneo, Menado, Celebes en onderhoorigheden,
Aniboina, Bali en Lombok en Ternate en onderhoorigheden.
Het verschuldigde Avegens huursom bedroeg onderscheidenlijk f 1698. f 1965.89, f 2750,66, f 759.3S3, f 6767,75,
f598,40, f3693,09, f1755, f4598,44 5 , f495,68, f418,69 en
f 172,89.

Uitgifte van grond in eigendom of met het recht van
opstal. Hieromtrent zij verwezen naar de gewestelijke opgaven in tabel V van bijlage M.
2".

ZELFBESTURENDE

LANDSCHAPPEN.

Bij Gouv. Bt. 22 Oct. 1920 n°. 61 (Ind. St. n°. 781) is eene
regeling getroffen nopens de kostelooze ingebruikgeving voor
de vestiging en uitbreiding van kolonistenkampongs ter voorziening in de arbeidshehoefte op ondernemingen, van stukken
grond, belioorende tot perceelen, welke in zelf besturende
landschappen in de buitengewesten in erfpacht zijn uitgegeven op den voet van de erfpachtsordonnantie in I n d . St.
1919 n°. 61.
De regeling betreffende verhuur van grond aan niet-inlanders, ten behoeve van het drijven van vèeteeltondernemingen,
is bij Gouv. Bt. 12 J u l i 1921 n°. 64 (Jav. Ct. n°. 57) van
toepassing verklaard voor het zelfbestuursgebied in het gewest Nieuw-G uinea.

A G R A R I S C H E E N K A D A S T R A L E OPNEMINGEN.
§ 1.

AGRARISCHE OPNEMINGEN.

Door de op Lombok bescheiden inlandsche landmeters werd voortgegaan
gronden.

§ 2.

met de opneming

van de bevolkings-

KADASTER.

Aan het einde van 1920 bestond het personeel bij het
kadaster (niet inbegrip van het aan den opleidingsleergang verbonden personeel) u i t : 1 hoofd van den kadastralen
dienst, 3 inspecteurs, 1 tijdelijk inspecteur, 4 bewaard e n , 49 landmeters en adjuiict-landnietcrs (van wie 2
landmeters als leerkrachten aan den opleidingsleergang,
8 adjunct-landmetera in opleiding aan de kantoren en
2 adjunct-landmetera als leerlingen aan den opleidingsleergang), 6 commiezen, 30 onder-commiezen en klerken, 26
hoofdmantri's (van wie één aan den opleidingsleergang als
assistent), 199 nianhï's en hulpmantri's (van Mie 2 mantri's
als assistenten aan den opleidingsleergang).
Het onderricht aan den opleidingsleergang voor technisch
personeel bij den kadastralen dienst werd gegeven door 2
l a n d m e t e n , 1 hoofdmantri en 2 mantri's van het kadaster,
1 mantri-topograaf van het mijnwezen en 1 hoofdmantriopnemer-teekenaar der burgerlijke openbare werken.
I n opleiding waren 2 adjunct-landmeters en 43 leerlingen

voor den kadastralen dienst, benevens 8 leerlingen voor deu
dienst van de landelijke inkomsten, 23 leerlingen voor
's landa mijndiensten, 5 leerlingen voor de Banka-tinwinning
en 3 leerlingen voor den waterstaat en 's lands burgerlijke
openbare werken.
In het landmetersexamen, afgenomen in December 1920,
slaagden 5 van de 8 candidaten, alle afkomstig van den
opleid ing.-leerg'ang.
In hel ovi rzicht sub I I I van bijlage H zijn de voornaamste
verrichtingen onder cijfers gebracht.
Behalve voor de bij houding van het eigendomskadaster en
de vernieuwing van plans en registers, zijn in 1920 door het
personeel van het kadaster nog werkzaamheden verricht ten
behoeve van de wijziging in den verpondingsaanslag; I e
regeling van den agrarischen rechtstoestand van tot het
staatsdomein teruggebrachte particuliere landerijen; de
voorgenomen terugbiengincp' van particuliere landen in de
gewesten Batavia en Seniarang tot het staatsdomein; de
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vestiging' van erfpacht srechten voor de uitoefening van den
kleinen land- en tuinbouw door minvermogende Europeanen
en met lien gelijkg-estelden; de vervaardiging ten behoeve
van bet binncnlandseh bestuur van overziehtskaarten, aangevende de ligging der erfpachlsperccelen van het gewest
Bantam en de aïdecïingen Krawang en Blitur. Voorts weiden
in de gewesten Batavia, Semarang, Kedoe, Djok.jakarta,
Rembang, Kediri, Soerabaja en Besoeki metingen verricht
voor de herziening van de kadastrale kaarten.
De kadastreerin gen van de plaatsen Bandoeng, Lawang
en Ifedan werden aangevuld met de uitbreidingen, die deze
plaatsen hebben gekregen.
Van de plaatsen Linggadjati (Cheribon), Baoe Baoe (ZuidCelebes). Gorontalo (Menado), Sibolga (Tapanoeli) en
Samarinda verden n iiiwkeurige kadastrale kaarten vervaardigd.
Aan Cien bestuursdienst werden gegevens verstrekt tot
tegengang van het onwettig grondhezit.
Het gebruik, dat door verschillende takken van gouverne-
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nicntsdienst en door locale raden van de kadastrale kaarten
werd gemaakt, nam weder toe. l a l van kaarten werden op de
kadasterkantoren dooi' eigen personeel van bedoelde diensten
naget eekend. Waar dit niet mogelijk bleek, werden zulke
afschriften door liet kadaster kosteloos vervaardigd.
Aan het hoofdkantoor werden onderzocht de door de gouvernements landmeten vervaardigde meetbrieven in die
gewesten waar het kadaster nog niet is ingevoerd, zoomede de
BchetskaHrten en processen-verbaal van onderzoek betreffende
de in de buitengewesten in erfpacht aangevraagde gronden.
Het ontvangen salaris nam belangrijk toe en bedroog
f 230 812. tegen f 162 898 in 1919, welke toeneming in hoofdzaak te* danken is aan de groote waardevermeerderinjr van
den grond.
Bij Ord. van 10 Dec. 1920 (Tnd. St. n°.879) is een nieuw
verhoogd tarief, regelende het salaris vcor de verrichtingen
van de ambtenaren van het kadaster op aanvraag en ten gerieve van het publiek vastgesteld.

VI. PAKETVAART EN ANDERE STOOMVAARTDIENSTEN.
De bediening van de paketvaart in den Indischen archipel
vanwege de Koninklijke Paketvaartmaatschappij, ingevolge
de met haar gesloten overeenkomst (zie Ind. St. 1916 n°. 25
en Bijbl. Ind. St. n°. 8597) bad ook in 1920 niet zonder moei'lijkheden plaats.
De volgende cijfers geven een overzicht omtrent het bedrijf der maatschappij gedurende 1920 in vergelijking met
het vorige jaar.
Aantal geografische mijlen door schepen
der maatschappij afgelegd:
1919.
513 348
213 012
18 543
84
2G 552

1920.
515 024
195 257
17 236
—
25 909

in het geheel derhalve (geografische
mijlen)
771339

753 426

Op de verschillende lijnen werden vervoerd:
landsreizigers
particuliere reizigers

108 608
882 702

op regelmatige diensten
op bijzondere reizen
op rivieren
voor overbrenging van troepen
op de Java—Australië-lijn

97 122
790 118

887 240
991 310
Door aankoop en aanbouw in Nederland werden gedurende het verslagjaar 3 nieuwe schepen aan de vloot toegevoegd, zoodat deze op het einde van 1920 bestond uit 98
schepen, zijnde 91 stoomschepen, 6 motorschepen en 1 motorlichter, metende bruto 170 S21 ton.
Het jaar 1920 kenmerkte zich door een niet onbelangrijken
achteruitgang ( + 16%) van het particuliere ladingyeryoer
vergeleken bij bet daaraan voorafgegane jaar. Hierbij dient
echter niet uit het oog te worden verloren, dat het jaar 1919
een opruimjaar was; d. w. z. gedurende en kort na den oorlog
werden groote hoeveelheden producten, hoofdzakelijk besteind voor doorvoer naar Europa, in Indié' opgeschuurd, om
in de tweede helft van 1919, toen de toestanden een weinig
verbeterden, naar hunne bestemming te worden doorgezonden.
Voorts trad in 1920 over de geheele wereld in den handel
eene groote malaise in, welke zich in de tweede helft van het
verslagjaar ook in Nederlandseh-Indië deed gevoelen en
natuurlijk terugsloeg op de scheepvaart.
Het vervoer van kolen en zout voor landsrekening steeg
van 584 521 ton en 42 213 kojang in 1919 tot 628 747 ton en
56 689 kojang in 1920.

De vraag naar scheepsruimte gedurende en na den oorlog
was zóó groot, dat hieraan alleen kon worden tegemoetgekonien door uitstel van de herstellings- en onderhoudsbeurten, die echter in het verslagjaar niet langer konden worden
uitgesteld, met het gevolg, dat een niet onbelangrijk deel deivloot telkens voor langen tijd aan liet vervoer moest worden
onttrokken. Ten einde desniettemin aan de vraaff naar tonnenruimte in den Archipel zooveel mogelijk te kunnen voldoen, moest bet aantal reizen naar plaatsen huilen den
Archipel (behalve Singapore, Pinang, Timor-Dilly en Australië) in vergelijking met vorige jaren zeer belangrijk worden ingekrompen. Om deze reden kon dan ook gedurende het
verslagjaar geen scheepsruimte beschikbaar worden gesteld
voor vervoer van rijst van Saigon naar Xedeilandsch-Indië.
Op de Java*Australië-lijn werden 10 reizen volbracht, benevens 2 extra-reizen naar Australië en terug*.
Op de Deli-China-lijn werden 9 reizen gemaakt voor liet
vervoer van emigranten van Swatow naar Deli en omgekeerd.
Een reis werd gemaakt naar Calcutta en terug voor het
afhalen van kolen.
Door dè aanzienlijke stijging der exploitatiekosten meenten
de door de maatschappij genoteerde particuliere vrachten en
passages voor vervoer binnen den Archipel in 1920 worden
verhoogd.
De Java—China—Japan-lijn kon gedurende het geheele
jaar 1920 haar bedrijf in geregelden gang houden: over i.et
algemeen werden de reizen naar China en Japan gemaakt
met nagenoeg volle ladingen.
Het vervoer van suiker naar Hongkong was bevredigend te
noemen; in den drukken tijd van den suikera f scheep moest
meermalen worden overgegaan tot het charteren van schepen,
ten einde het aanbod van deze lading te kunnen verwerken.
Het vervoer van suiker naar Japan was minder clan in
1919; dat naar Shanghai was van weinig bcteekenis.
Over de terugreizen van China en J a p a n naar Xederlandsch-Indië viel niet te klagen.
Groote hoeveelheden boonen werden vooral in het tweede
halfjaar 1920 voor Chineesehe rekening van Dalny naar
Java vervoerd, terwijl van Japan meermalen ladingen steen*
kolen op Java werden aangebracht; het vervoer van cement
dient eveneens te worden genoemd.
Aan het vervoer van rijst voor rekening van de XeJerlandsch-Indische regeering van Saigon naar Java werd door
de Java—China—Japan-lijn in het verslagjaar weder zooveel
mogelijk deelgenomen.
Makas«er gaat in het bedrijf een steeds belangrijker plaats
innemen. De door de schepen der Java—China—Japan-lijn
van en naar genoemde haven vervoerde hoeveelheid lading
overtrof weder in belangrijke mate die van het voorafgegane
jaar.
Op 1 Januari 1921 werden naast het reeds bestaande
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kantoor (e Soerabaja kantoren geopend te Batavia, Tandjoengpriok, Semarang en Makasser.
Hot hoofdalen(schap, hetwelk de leiding lieeft van liet
bedrijf in Oost-Azië, zal in 1921 van Hongkong naar Batavia
worden verplaatst.
De Java-Pacific-lijn zette hare diensten regelmatig voort.
Zoowel van Nederlandsch-Indië naar de westkust der Vereenigde Staten van Amerika als in omgekeerde richting kenmerkte liet vervoer zich door ongel ij kmatigheid.
Van April tot ongeveer November werden groote hoevcelheden suiker naar San Francisco vervoerd. Het aanbod van
lading van San Francisco naar Nederlandsch-Indië was
minder bevredigend dan in het jaar 19L9. Het langzamerhand weder in do markt komen van Enropa, de depressie in
den importhandel, welke hare schaduw reeds in de laatste
maanden van 1920 vooruitwierp en de hooge dollarkoers
moeten onder de oorzaken van dit verminderde vervoer worden aangemerkt.
De toeloop van passagiers naar de schepen der stooinvaarlmaatschapprjen „Nederland" en „Botterdamsche Lloyd",
zoowel voor de uit- als de thuisreis, hield het geheele jaar
1929 aan. I n samenwerking werd daarosn door beide maatschappijen getracht, zoo spoedig mogelijk weder tot de
wekelrjksohe afvaarten der mailschepen te geraken, welk
doel in October 1920 werd bereikt. Ten einde aan de groote
vraag naar passage zooveel mogelijk tegemoet te kunnen
komen, weiden de vrachtschepen Lombok, Riouw en Niat
van de stoomvaartmaatschapprj „ N e d e r l a n d " gedeeltelijk
tot passagiersschepen omgebouwd.
Tot het aandoen van Genua en Marseille door de mailschepen kon in het verslagjaar nog niet worden overgegaan
wegens de ongeregelde toestanden in die havens, de slechte
verbinding en de verschillende moeilijkheden aan een reis
van genoemde havens naar Nederland verbonden.
Het aanbod van lading was aanvankelijk ruim voldoende,
zoowel voor de schepen der «lava—Holland-lijn. welke ook do
Middellandsche Zee-havcns weder geregeld aandeden, als voor
die der Java—New-York-lijn. Eerst in het laatst van het
verslagjaar verminderde het aanbod zoodanig, dat een te
veel aan scheepsruimte ontstond, met als gevolg daling der
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vrachtprijzen. De Java—Bengalen-lijn behaalde bevredb
gende resultaten.
De schepen der stoomvaartmaatschapprj „Nederland",
waarop door de Begeering beslag was gelegd, werden voor
zoover zulks niet reeds eerder was geschied, in den loop van
het jaar teruggegeven, zoodat do maatschappij weer de beschikking kreeg over haar geheele vloot. Als nieuwe schepen
bracht deze maatschappij in de vaart het mailsehip Johan de
W'itt, de vrachtschepen Enggano, Salawati, Saleier, Salabangka, Simaloer en Saparoea. De vrachtschepen
Smgkep,
Sembilan en Soemba zijn ongeveer gereed, terwijl nog vier
schepen in aanbouw zijn. De vloot bestaat thans — de laatstgenoemde 4 schepen niet medegerekend — uit 9 mailschepen
en 39 vrachtschepen.
Met het oog op de vele belangen in Nederlandsch-Indië
werd door de „Nederland" besloten met 1 Januari 1921
kantoren te openen in de hoofdhavens van NederlandschIndië, zoomede in Calcutta.
Verscheidene schepen van de vloot der „Botterdamsche
Lloyd" werden in verband met de verminderde vooruitzichten
van de scheepvaart in anderen dienst gebracht.
Vermelding verdient nog de oprichting in Nederland van
de Vereenigde ATederlandsche Scheepvaartmaatschappij,
waaraan o. a. deelnamen de Koninklijke Paketvaartmaa'tschappij, de Stoomvaartmaatschappijen „ N e d e r l a n d " en
„Botterdamsche Lloyd", en waardoor nieuwe lijnen werden
geopend, o. m. van Nederland naar Oost-Azië en van Nederland naar Australië.
De stoomvaait-ordonnaiitie (Ind. St. 1905 n°. 370, zooals
dit sedert is gewijzigd en aangevuld) is bij Ord. van 20 Juli
1920 (Ind. St. n°. 561) nader gewijzigd, ten einde de Levoegdheid te scheppen om in het belang der volksgezondheid
tijdelijk van art. 9, lid 3, dier ordonnantie afwijkende voorschriften uit te vaardigen.
Do vergoeding verschuldigd voor „keuring of herkeuring
van pelgrimssolicpen (Ind. St. 1898 n°. 294) is bij Ord. van 24
Mei 1921 (Ind. St. n°. 325) verhoogd.
Bij Ord. van 7 J u n i 1921 (Ind. St. n°. 3G1) is de vergooding verschuldigd voor keuring of herkeuring van schepen
die passagiers aan boord nemen in een Nederlandsch-Indiselie
haven eveneens verhoogd.

VOLKSKREDÏETWEZEN.

dorpskrcdiciinslclhnijen.

sito's werden opgenomen tot een bedrag van f 4 366 000,
tegen f 3 1 6 6 000 in 1919. Hoewel dus eene belangrijke
JAVA EN MADOEHA.
stijging valt waar te nemen, is het feit, dat het bedrag der
terugbetaalde deposito's grooter was dan dat der opgenoHet aantal afdeelingsbanken bleef hetzelfde als het vorige mene, een gevolg van de omstandigheid, dat bij de algejaar, te weten 70. Van zes banken werd de geldelijke tege- meene stijging van den rentevoet, de gelijkgebleven depomoetkoming in de beheerkosten, tot een totaal bedrag van sito-rente haar bijzondere aantrekkingskracht verliest (vgl.
f 100!) 'smaands, ingetrokken. Aan het einde van het ver- K . V . 1920, kol. 187).
slagjaar genoten 10 banken subsidie, tot een gezamenlijk
Na do deposito's komen vooral de beleggingen van dorps*
Irag van f 4000 ' s m a a n d s .
kredietinstellingen en dergelijke corporaties in aanmerking.
De omzetten der banken veitoor.cn over 1920 eene belang- Van de Centrale Kas was uit. 1920 f 618 400 opgenomen,
rijke stijging. Ongerekend de leeningen aan inlandsche ge- tegen f 446 600 einde 1919.
meenten (welke voor Java en Madoera ia bet afgeloopen jaar
S ils veelvuldiger maken de afdeelingsbanken gebruik
f 010 000 bedroegen, ÏA gen f 869 000 in 1919) werd door de van de haar toegekende bevoegdheid om de door haar verbanken in 1920 1 30589000 uitgeleend, tegen f 25 404 000 leende kredieten door krediet verband te doen dekken. In
in 1919.
1920 werden 89 434 kredietverband-akten verleden.
Het bedrijfskapitaal der banken bestond op het einde van
De opheffing van dorps-rijstkredietinstellingen — vgl.
1920 uit f 32 397 000 aan opgenomen gelden: het uitstaand K. V. 1920, kol. 187/188 — bleef ook in 1920 voortgaan;
bedrag op dien datum beliep f 25 402 000. Do verhouding het aantal daalde van 9974 tot 9500. De gezamenlijke bavan deze cijfers is gelijk aan die ten vorige jare. Het grootste drijfsvoorraad der desaloemboengs bedroeg op uit. Septemdeel van de opgenomen gelden vormen de deposito's. De ber 1920 (liet einde van het laatstverloopen loemboengmutaties hij deze beleggingen, gewoonlijk met den rcgle- boékjaar) 2 452 000 pikol padi, tegen 2 715 C00 pikol een
mentairen opzeggingstermijn van één jaar, waren in het jaar te voren. Hiervan stond 508 000 pikol uit onder de
afgeloopen jaar belangrijker dan het jaar te voren. Werd bevolking. In 1919/1920 maakten 1 455 000 personen van
in'1919 op een belegd bedrag van f 1 3 290 000 tot een be- de padi-kredietuolegenheid gebruik, hetgeen, een gezin op
drag van f 3 022 000. of 27 %, terugbetaald, in 1920 waren 5 personen stellend, betcekent dat bijna 1/5 der bevolking
de cijfers f 14 019 000 en f 4 3S0 000, of 31 %. Nieuwe depo- de hulp der instellingen genoot.
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De winst der loemboengs werd op dezelfde wijze besteed
als vermeld in K. V. 1920, kol. 188. Het zuiver vermogen
in geld vermeerderde van f 6 046 000 tot f 7 308 600, waarvan 1' 1 HJS 000 in de loemboenggebouwen is belegd en
f 5 870 000 bij de afdeelingsbanken is gedeponeerd.
De toestand der desabankjes was over het algemeen zeer
bevredigend. Zij vallen in den smaak van de bevolking en
zijn voor den kleinen man de aangewezen kredietinstellingen. Tegenover de opheffing van een 115-tal bankjes, stond
de oprichting van een ongeveer gelijk aantal, zoodat liet
totaal zich op 1990 handhaafde. Het aangewende bedrij f >kapitaal (zijnde de uitstaande leeningen, vermeerderd met
de kasgelden) steeg van f 1 2 3 8 000 tot f 1 4 4 0 000. en bedroeg dus f 724 per bankje (in 1919 f 622); het gedurende
het jaar uitgeleend bedrag steeg tot f 8 113 000. het zuiver
vermogen was einde 1920 toegenomen tot f 1 756 000. Het
krediet der desabanken bestond einde 1920 voor een bedrag
van f 1 1 8 600 uit gelden, opgenomen van afdeelingsbanken,
bovendien was f 244 000 afkomstig van desaloemboengs en
desakasspn en beliepen de inlagen van de bevolking eene som
van f 322 000.
I n den loop van 1920 werden ruim 531 000 personen door
de bankjes aan krediet geholpen, namelijk 57 % mannen en
43 % vrouwen (in het vorig jaar onderscheidenlijk ruim
501 700, 59 % en 41 % ) .
BUITENGEWESTEN.

146
b.

De Centrale, Kas.

Het door het Gouvernement verschafte grondkapitaal
bleef op f 2 875 250 gehandhaafd. Echter had de kas, in den
vorm van rentevrije uitgestelde schuld (zie Ind. St. 1918 n°.
848), nog de beschikking over de rente ovev het grondkanitaal, welke op het einde van het verslagjaar f 366 082 bedroeg.
Het bedrag van de aan de banken geopende kredieten
steeg van f 5 316 000 tot f 5 846 000 op uit. 1920.
In die kredietopening waren 52 banken op Java en Madoera betrokken voor f 3 616 000 en 14 banken in de buitengewesten voor f 2 230 000, waarvan f 100 000 onder garantie
van het Gouvernement (vorig jaar f 425 000), omdat de Centiale Kas in verband met de speciale doeleinden van het
geopend krediet (kolonisatie) de risico van kredietverleening
niet durfde aanvaarden. Het Gouvernement behoefde echter
nog niet als borg te worden aangesproken.
Voor de banken op Java en Madoera was liet geopend
krediet gemiddeld f 69 500, voor die in de buitengewesten
gemiddeld f 159 300. Op het einde van 1920 was door de
Javasche afdeelingsbanken f 614 300, door de banken in de
buitengewesten f 1 345 000 opgenomen.
Ook in 1920 hadden de afdeelingsbanken over het algemeen niet te klagen over gebrek aan fondsen. Het gebruik,
van de Centrale Kas gemaakt, vertoonde wederom eene stijging. Het saldo-debet bedroeg aan het einde van het verslagjaar f 1963 300, tegen f 1620 300 ten vorigen j a r e ; het
kredietsaldo daalde van f 1 457 300 tot f 1 254 300.
Onder geregelde controle van de Kae stonden 64 banken,
waarvan 51 op J a v a en Madoera.
De jaarrekening van de Centrale Kas over 1920 wijst een
verlies aan van f 3 267, tengevolge van eene nieuwe afschrijving o]) het effectenbezit wegens koersdaling, tot een bedrag
van f 82 933, die het totaal van de afschrijvingen uit dien
hoofde brengt op + f 805 000. Het saldoverlies steeg daardoor
op uit. 1920' van f 419 885 tot f 423 152. Zonder deze afschrij.
ving zou de winst in het afgeloopen jaar f 79 666 hebben

De twee nieuw opgerichte banken te Makaaser (Celebes)
en
te
l'aiigk-.ilpinang (Banka) bleken in eene
behoefte te voorzien. Het aantal afdeelingsbanken bedroeg 15 op het einde van 1920. De volksbanken
in de buitengewesten onderscheiden zich van die op
Java en Madoera daardoor, dat de kredietbehoeftigen
in hoofdzaak tot den middenstand behooren. Wel is
wnar vloeien de depositobeleggingen van particulieren
schraler en dragen ook de gemeentelijke kredietinstellingen
slechts weinig in liet kapitaal bij. doch daartegenover staat, bedragen, tegen f 48 205 in 1919.
Met wijziging en aanvulling van Gouv. Bt. 25 Oct. 1912
dat soms aanzienlijke bedragen uit de landschapskassen
u".
18 (Ind. St. ii°. 527), zijn bij Gouv. Bt. 1 Nov. 1920 n".
worden verkregen. Niettemin hebben deze instellingen voor
de aanvulling van haar bedrijfskapitaal groote behoefte aan 47 (Ind. St. n°. 79S) regelen vastgesteld nopens de bezoldihet krediet van de Centrale Kas, dat uit. 1920 onge_veer 17 % ging, enz. van de ambtenaren bij de Centrale Kas.
van het bedrijfskapitaal uitmaakte, tegen 1,9 % bij de banc.
Coöperatie.
ken op Java en Madoera.
Het bedrijfskapitaal van de volk-banken bestond uit. 1920
TJit de voorloopige resultaten van het door de bij Gouv.
voor f 7 802 000 uit opgenomen geld, tegen f 5 581 000 in
het voorafgegane jaar. Gedurende het verslagjaar werd Bt. 10 J u n i 1920 n°. l x ingestelde oommissie (vgl. K. V.
f 9 950 800 uitgeleend; op uit. van dat jaar stond f 6 564 800 1920, kol. 190) gedaan onderzoek is, met betrekking tot de
uit. In 1919 waren deze cijfers f 6 498 000 en f 4 745 000. De beginselen, die ten aanzien van coöperatieve associatievorvermeerdering in 1920 is aan dezelfde oorzaak toe te schrij- men onder de inlandsche bevolking gelden, gebleken, dat aan
den eenen kant zich veel coöperatie noemt, wat inderdaad
ven als vermeld in K. V. 1920, kol. 189.
Aa" de nieuw opgerichte bank te Pangkalpinang werd een een ander karakter heeft, en dat er anderzijds talrijke coöpesubsidie ter bestrijding van de belieerkosten gegeven. Voorts raties bestaan, die wegens gemis van duidelijk omschreven
werd eene tegemoetkoming verleend aan eene bank, die door kenmerken, moeilijk zijn op te sporen. De hiervolgende
reorganisatie van haar bedrijf in tijdelijke moeilijkheden statistische gegevens hebben derhalve slechts eene zeer beverkeerde; de subsidie van enkele andere banken onderging trekkelijke waarde.
Het aantal coöperatieve instellingen op Java en Madoera
vermindering. Door een en ander kwam het bedrag der niaandelijksehe subsidies van f 3040 op f 4240 ten behoeve van 11 bedroeg in 1920 56. in de buitengewesten 50: van de eerstgenoemde zijn er 42 zuiver inlandsch, 8 zuiver Europeesch
banken.
Einde 1920 bedroeg het aantal dorpsbanken in de buiten- en 6 gemengd. Gegroepeerd naar den aard der coöperatieve
gevesteu 504, tegen 612 het jaar te voren, welke verminde- vereenigingen waren er op Java 42 verbruiksvereenigingen,
ring in aantal in hoofdzaak het gevolg is van de ophef fing van 12 producticvereenigingen en 13 kredietvereenigingen j voor
een afintal bankjes ter Sumatra's "Westkust (zie K. V. 1920, de buitengewesten zijn deze cijfers respectievelijk 22. 10 en
kol. 189). Men treft deze dorpsbankjes aan ter Sumatra's 19. Enkele vereenigingen zijn zoowel verbruiks- als kredietWestkust (331), in Benkoelen (61), r a l e m b a n g (4), Djambi instellingen en/of productieve associaties. Tot nu toe 1ie(19), de Karolanden (18), Atjeh (15), Bali (35) en de Mina- perkte de overheidsbemoeienis zich, wat inlandsche coöpehasa (21). Het bedrijfskapitaal van de bankjes (f451 000) raties betreft, tot op zich zelf staande pogingen ten aanzien
bestond voor f 252 00Ó uit inlagen van de bevolking, hetzij in van bedrijven, die in aard van de gebruikelijke inlandsche
den vorm van aandeelen, hetzij in dien van verplichte inlagen, neringen afwijken. Ook richtte die liemoeienis zich enkel tot
geleidelijk bij elke leening gestort. Het eigen vermogen der de techniek der bedrijven, waardoor de ontwikkeling van
bankjes bedroeg f 420 400, tegen f 373 600 in het vorige ver- hun coöperatief karakter veelal werd voorbijgezien. Dikwerf ontaardde de voorlichting van bestuurswege in te ver
slagjaar.
gaande
inmenging in het beheer, en waren de gemaakte
Gedurende 1920 werd f 667 000 uitgeleend aan 29 000 per- kosten niet
evenredig aan de verkregen uitkomsten. Als
«onen (liet vorige jaar f 680 000 aan 33 600 personen). Het overal
elders
blijkt
hier de coöperatieve beweging bij de
totnal der uitstaande lecningen beliep einde van dat jaar kredietcoöperatie teookmoeten
beginnen, die minder zware
f 418 000.
Handelingen der Stnten-Generaal.

Bijlagen.

1921—1922.

5.

Ned.-Indië.

19
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eischen stelt, in eene meer algemeen gevoelde behoefte voorziet en voor^ haar verzorging de beschikking heeft over de
inspecteerende ambtenaren van het volkskredietwezen. ')e
verbruikscoüperatie heeft in Indië voorshands enkel beteekenis voor de Europeesche groepen en den daarbij aanslui-

Vin.

148

tenden inlandschen middenstand. De duurte bracht den
drang tot aaneensluiting in sterker mate tot uiting. Gewoonlijk gaat de beweging uit van eene bestaande sociale organi*
salie. Het Gouvernement toonde zijne belangstelling door de
toezegging van financieelen steun.

DIENST D E R C H I N E E S C H E ZAKEN.

In November 1920 werd aan den met buitenlandsch verlof
zijndcn adviseur voor Chineesche Zaken, den heer H . Mouw,
opgedragen de terugreis naar Nederlandsch-Indië te maken
over Amerika, Japan en China, om aldaar de politieke en
economische verhoudingen te leeren kennen; sedert is de genoemde hoofdambtenaar weder benoemd tot adviseur, hoofd

van den dienst der Chineesche Zaken (Gouv. Bt. 28 Mei 1921
n°. l a ) .
In het verslagjaar werden dienstreizen gemaakt naar Soerabaja, Tandjoengpandan, Bagan Si Api Api, Medan en
Atjeh en onderhoorigheden.

AL*
I.

ONDERWIJS. 1 )

De bezoldigingen van de verschillende groepen van onderwijzers, zoo Euroueesclif als inlandsche, en van de leeraren
bij het middelbaat en technisch onderwijs zijn bij verschülende gelegenheden herzien (Ind. St. 1920 nos. 677, 740,
741, 880 en 896 en 1921 nu. 76), in verband waarmede ook de
wedden van de onderwijs-inspecteurs wijziging ondergingen
(Ind. St. 192U nos. 649 t/m 633).
Bij Ord. van 13 Juli 1920 (Ind. St. n°. 551) zijn regelen
vastgesteld voor de toekenning van ondersteuningen uit
's lands kus ter bestrijding van de kosten, verbonden aan
buitenlandsche verloven van Europeesche leeraren en onderwijzers bij het bijzonder onderwijs en van de uitgaven, verbonden aan de terugzending van die leerkrachten en/of ile
leilen hunner gezinnen naar Nederland ingeval van pensionneerinjr of overlijden.
Bij Gouv. Bt. 6 Sept. 1920 n°. 7! (Ind. St. n°. 656) is
de betrekking van ambtenaar voor het internaatwezen ingesteld.
De regelen betreffende de benoembaarheid en bevordering
van het onderwijzend personeel van de openbare inlandscüe
scholen der lste en 2de klasse ondereinden nadere wijziging
bij Ord. van 29 Sept. 1920 (Ind. St. n°. 715).
De in Ind. St. 1918 n°. 53 — vgl. K. V. 1918, kol. 103 —
opgenomen nadere voorziening met betiekking tot de uitbetaling van subsidies uit 's lands kas aan bijzondere scholen
onderging aanvulling bii Ord. van 18 Eebr. 1921 (Ind. St.
n°. 109 K
Bij K. B . 20 April 1921 n. 97 (Ind. St. n°. 415) zijn cL
leerkrachten bij het openbaar onderwijl in ï\ederlandscnIndië vrijgesteld van de aan de burgerlijke landsdienareu
in Nederlendsch-Tndië opgelegde verplichting tot terugbetaling bij ontslag uit 's lands dienst, binnen den aangegeven
tijd van de te hunnen behoeve uitgegeven gelden, indien |
het ontslag woidt verleend wegens overgang in particulieren
dienst, met bestemming voor het gesubsidieerd bijzonder
onderwijs.
Bij Gouv. Bt. 28 Aug. 1920 n°. 76 (Jav. Ct. n°. 71) zijn
gelden beschikbaar gesteld ter bestriiding van de kosten, verbonden aan het maken van schoolwandelingen en echool1) Do getallen betreffende voorafgegane jaren lijn, voor zoover noodig,
verbeterd naar de gegevens van de vorige onderwijsverslagen. De tusschen ( )
geplaatste cursieve cijfers hebben betrekking op het jaar 1919.

reisjes door leeilingen van openbare en bijzondere inrichtingen van onderwijs.
Bij Gcuv. Bt. 6 Sept. 1920 n°. 75 (Ind. St. n°. 657) is.de
betrekking van amblenaar voor de lichamelijke opvoeding
van de schooljeugd ingesteld.
/.
A.

Onderwijs

niet het N cderlandsch

VOOIÏBERKIPKND EAGEE ( E K Ö B E L )

al»

voertaal.

ONUEHWIJS.

Aan verschillende Euiopeesche, Hollandseli-Chiueescho
en Hollandsch-inlaiidscliut scholen waren vóórklassen verhouden onder leiding van fröbelonderwijzeressen.
B.

L.UïEK OXDEKWIJS.

Het Europeesch onderwijsreglement onderging wijziging
bij Ord. van 25 J u n i 1920 (Ind. St. n°. 483) in dier voege,
dat bij openbare Europeesche lagere scholen, waar het hoofd
wordt bijgestaan door twee of meer onderwijzers, één dier
leerkrachten met den rang van hoofdonderwijzer wordt aangewezen als eerste onderwijzer, zoomede bij Ord. van 16
Maart 1921 (Ind. St. n°. 161) wat betreft de gelegenheid tot
het afleggen van verschillende daarin nader aangeduide

examens.

Het Europeesch schcolregleinent is gewiizigd bij Gouv.
Btn. 20 Mei 1920 n°. 60 en 19 Oct. 1920 n°. 43 (Ind. St,
nos. 392 en 763), terwiil in verband met de laatstbedoelde
wijziging de vergoeding voor de verstrekking van handwerkbenoodigdheden aan meisjesleerlingen bij Gouv. Bt. 19 Oct.
1920 n°. 44 (Ind. St. n°. 764) eene verhooging onderging.
Bij Ord. van 6 Oet. 1920 (Ind. St. n \ 727) is de personeelsformatie van de Europeesche en Hollandsch-Chineesche
scholen, lxuloeld in art. 18 van het Europeesch ondeiwijsteglement (Ind. St. 1894 n°. 192) nader gewiizigd. in verband met de toevoeging van een vóórklasse aan daarvoor in
aanmerking komende scholen en de plaatsing van fiöbelonderwijzeressen in die klassen (zie hiervóór).
Bij Gouv. Bt. 30 Sept. 1920 n°. 43 ziin gelden beschikbaar
gesteld voor de oprichting en instandhouding van kosthuizen,
verbonden aan openbare en biizondere Hollandsch-inlandsohe
of daarmede overeenkomende scholen in de buitengeweeten.
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In 1920 werden

openbare Europeesche lagere scholen geopend te Bandoeng en
Bendaredjo (rcs. Ktdiri). Daarentegen werden twee scholen
(waaronder een meisjesschool) to Semarang opgeheven
en werd de school te Telokbetong (Lanipongsche districten)
gesloten, terwijl do school te Bontliain (Ceiebes en onderhoorighoden) in een Hollandsch-inlandsche school werd onigezet, zoodat het aantal Europeesche scholen op het einde
•van 1920 196 (198) bedroeg, namelijk 179 (180) gemengde
en 17 (18) meisjesscholen. Een namiddagleérgang in de
Fransche taal ter voorbereiding voor het toelatingsexamen
tot de hoogere burgerscholen was verbonden aan 62 (40) en
een in de nuttige handwerken voor meisjes aan 34 (33)
scholen.
Gedurende 1920 werden de openbare Europeesche lagere
scholen bezocht door 38 295 (37271) leeilingen, van wie er
11 047 (9958) in den loop van dat jaar de school verlieten,
1927 (1855) hunner hadden alle klassen doorloopen. Op het
einde van gemeld iaar telden deze scholen 27 160 (27 313)
leerlingen, namelijk 16133 (16189)
jongens en 11027
(J.1124) meisjes. I n het genoemde totaal-aantal zijn begrepen 6803 (0610) teerlingen, behoorende lot de inlandsche
of met haar gelijkgestelde bevolking, namelijk 5387 (5285)
inlanders en 1416 (1325) vreemde oosterlingen, van wie
onderscheidenlijk 1358 (1266) en 492 (454) meisjes. Het
aantal met-betalende leerlinjren bedroes uit. 1920 6141
(7150). Aan bedoelde scholen waren op gemeld tijdstip 290
(329) onderwijzers en 549 (527) onderwijzeressen verbonden
(de hooiden der scholen daaronder begrepen). Voorts waren
10 vrouwelijke kweekeliugen aan de scholen werkzaam.

Bijzonder Europeesch lager onderwijs. De regelen voor
de toekenning van ondersteuningen uit 's lands kas aan
bijzondere Europeesche lageie scholen zijn bij Ord. van
18 Nov. 1920 (Ind. St. n°. 828) nader gewijzigd en aangevuld.
Door de ,,Stichting' Preanger Hoogere Burgerschool voor
meisjes" werd te Bandoeng: eene gemengde lageie school geopend, terwijl de bijzondere school te Kisaran van de Holland-Amerika Plantage-maatschappij tei Oostkust van
Sumatra werd gesloten, zoodat het aantal bijzondere scholen
voor Europeesch lager onderwijs op het einde van het verslagjaar ongewijzigd (53) bleef, waaronder 40 waar uitgebreid
lager onderwijs werd gegeven.
Aan 4ö(45) dezer onderwijsinstellingen werden in 1920
van landswege geldelijke tegemoetkomingen verleend (zie
voor de splitsing daarvan bijlage N ) . Bovendien werden
tegemoetkomingen verleend aan de school der vereeniging
,,Soerabajasche industrieschool voor meisjes" (f 4800), aan
de industrieschcol ,. Lnsulinue" te Batavia (f 2205) en aan de
onderwij «leergangen van den ..Indischen Bond' te Batavia
en Meester-Coinelis (f 1800).
Een namiddagleérgang in de Fransche taal was verbonden
aan 1 (3) school en een namiddagleérgang in de nuttige bandwerken voor meisjes aan 2(4) scholen.
Het aantal leerlingen over het iaar 1920 steeg tot 13 149
(12 562), van wie er 3615 (3403) in den loop van het jaar
de school verlieten. Onder deze leerlingen waren er 722 (754)
die de geheele school doorloopen hadden. Op het einde van
1920 werden de bijzondere Europeesche lagere scholen bezoclit door 9804 (9159) leerlingen (4384 jongens en 5420
meisjes). Onder deze leerlingen bevonden er zich 18S6 (1655)
van niet-Europeeschcn landaard, namelijk 766 (630) k i n d o
ren van inlanders en 1120 (1025) van vreemde oosterlingen.

in de buitengewesten, tearen onderscheidenlijk 18 585 (4125
meisjes) en 5989 (1070 meisjes» on het einde van 1919. Gedurende 1920 werden de scholen bezocht door 32 965 leerlingen (van wie 5980 meisjes), tegen 30 280 (6324 meisjes) in
1919, van wie 24 583 op Java en Madoera en 8382 in de
buitengeweesten.
Aan de scholen waren op uit. 1920 244 Europtesehe en 596
inlandsche leerkrachten verbonden. Van de laatstgenoemden
waren er 62 opgeleid aan de hoogeie kweekschool te Poerworedjo, 415 aan eene openbare kweekschool voor inlandsche
onderwijzers of eene daarmede gelijkgestelde particuliere inrichting, terwijl er 119 niet aan eene kweekschool waren

opgeleid.

Openbare speciale seliolen.1) Bij Gouv. Bt. 25 Febr. 1920
n°. 79 ( l n d . St. n°. 108) is een namiddagleeigang in drt
Nederlandsche taal toegevoegd aan de Ajermadidische school
(Menado) en is tevens eene regeling getroffen voor het onderwijs in die taal ten beiioeve van in parailel-afdeelingen gesplitste klassen.
l e n opzichte van de Aiubonsche burger school en de
Menadcscbö school is, bij wijze van proef, bepaald, dat de
leerlingen na den volledigen leergang met, vrucht te hebben
dcorlo;;pen, toegang hebben tot de voorbereidende af deeling
van de school tot opleiding van Indische artsen.
Evenals op het einde van 1919. bedroeg het aantal speciale
scholen op uit. 1920 14. Op dat tijdstip waren namiddagleergangen in de nuttige handwerken voor meisjes verbonden
aan 12 dezer seliolen. terwijl een leergang in de Nederlandsche taal was toegevoegd aan 7 dier seliolen.
Op uit. 1920 waren aan de speciale scholen verbonden 16
Euiopcesche en 79 inlandsche leerkrachten. Het aantal leerlingcn bedreeg 3930 (3824); onder wie 1489 meisjes. Onder
het totaal aantal leerlingen bevonden zich 114 kinderen van
vreemde oosterlingen en 86 kinderen van Europeanen.

Bijzonder Bollandseh-iiilandseli onderwijs.

Het aantal

scholen steeg in 1920 van 127 tot 132, namelijk 93 (91) op
Java en Madoera en 39 (36) in de buitengewesten. Daaronder waren 107 scholen met 7. 9 met 6, 6 met 5, 6 met 4 en
4 met 3 klassen. Aan 109 scholen waren naniiddagleergangen
in de Nederlandsche taal verbonden, terwijl een leergang
voor het onderwijs in de nuttige handwerken aan 54 (55)
scholen was toegevoegd.
Op uit. 1920 telden de openbare Hollandsch-inlandsche
scholen te zamen 22 659 (24 574) leerlingen, onder wie 5986
(5021) meisjes. Hiervan bezochten er 19 651 (4654 meisjes)
de scholen op Java en Madoera en 7008 (1332 meisjes) die

De regelen

roos de toekenning van ondersteuningen uit 's lands kas aan
bijzondere lageie scholen voor inlanders, waar Nederlandsen
wordt onderwezen, zijn nader gewijzigd en aangevuld bij
Ordn. van 16 Aug. 1920 ( l n d . St. n°. 600) en 18 Aov. ÏLÏ^Ü
(Ind. St. n°. 829).
Op iiet einde van 1920 bestonden er 67 (6-1) bijzondere
Hollandsch-inlandsche scholen, namelijk 46 (43) op Java en
Madoera en 21 (21) in de buitengewesten (37 neutrale en
30 op godsdienstigen grondslag). Daarvan genoten 41 (38)
geldelijke ondersteuning uit 's lands kas.
Op genoemd tijdstip telden 37 dezer scholen -) te zamen
12>ij leerlingen, onder wie 27^7 meisjes, terwijl gedurende
1920 8982 leerlingen, onder wie 3334 meisjes waren ingesciireveii. E r waren 114 Europeesche en 99 inlandsche leerkrachten aan deze onderwijsinrichtingen verbonden. Van
liet laatstgenoemd aantal waren er 16 opgeleid aan eene
openbare kweekschool of eene daarmede gelijkgestelde innchting.
Door de vereeniging „Ambonsch studiefonds" te Weltevreden werden naniiddagleergangen onderbonden te Malang,
Ambarawa, Salatiga en Magelang. Aan genoemde leergangen
werd gedurende het versl; gjaai door 8 Eurcpeesclie en 3
inlandsche leerkrachten onderwijs gegeven aan 260 (252)
leerlingen. Vooits bestonden er 55 (48) Nederlandsche leergangen van liet Algemeen Nederlandsch verbond, waarvan
54 (39) ondersteuning ontvingen.

Openbaar Hollandsch-Chineeseh onderwijs.
Openbaar Ifollandsch-inlandsch onderwijs.

150

Bij Gouv.

Bt. 25 Oct. 1920 n°. 71 ( l n d . St. n°. 784) is bepaald, dat
bij toelating van leerlingen tot de Holland3ch-Liiiuee.>ciiö
scholen, kinderen, die. Xcderlandsch onderdaan zijn, den
vooriang hebben.
In 1920 werd eene openbare Hollandsch-Chineesche school
(school n°. I l ) te Makasser geopend, waardoor het aantal op
liet einde van dat iaar van 33 on 34 kwam. Aan 7(8) scholen
was een namiddagleergang" in de Fransche taal toegevoegd,
1) Hiertoe worden gerekend de Ambonsche burgerschool, de Depoksche,
Menadosche, Tondanosche, Amoerangsche, Langoansche, Saparoeasche en Ajermadidische scholen, benevens 6 scholen voor Ambonsche soldatenkinderen.
2) Van de overige kunnen geen gegevens worden verstrekt.
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aan 15 (14) een Leergang in de Engelsche taal en aan 9 (8)
een in oe nuttige handwerken voor ïneisies.
Up litt einde van liet jaar telden de bovengenoemde
onderwnainrichtingen in bet geheel 7975 (7461) leerlingen,
namelijk öïüü (öo84j jongens en 2266 (2077) meisjes. Onder
de leerlingen bevonden zich 52 (41) kinderen van Euiopeanen, onder wie 2i (17) meisjes, en 140 (114) van inlanders (19 (191 meisjes). Slechts 3 leerlingen varen keateloos
tot de school toegelaten.
Aan de genoemde scholen v a r e n op het einde van 1920
73 (82) ondel wijzers en 118 (122) onderwijzeressen verbonden, benevens 14 mannelijke en 5 vrouwelijke kweekelingen.
Bijzonder Hollandsch-Chineescli onderwijs.
I n 1920
Werden 3 bij zondere llollandsch-Ciiineesclie scholen geopend,
namelijk een tweede gemeentelijke school te Batavia, een
Christelijke icliool te Poeiworedjo (ree. Kcdoe) en een sendtngsschool ie [ndramajoe (ree. Cheribon). Het aantal dezer
scholen kwam derhalve op het einde van 1920 van 11 op 14.
Aan alle scholen was eene vdórklaste verbonden, terwijl er
aan 10 (9) van landawege eene treldeliike tegemoetkoming
werd verleend.
Een namiddagleergang in de Franache taal was, evenals
in 1919. verbonden aan 1 scholen en een leergang in hel
Engelscb aan 2 scholen.
De genoemde scholen telden op uit. 1920 te lamen 2246 i
(1551) leerlingen (1675 (1105) jongens en 671 (446) meisjes). Onder hen bevonden zich 99 (112) kinderen van Europeanen (65 (72) meisjes) en 189 (156) van inlanders (31 (21)
meisjes), terwijl onderwijs werd gegeven door 34 (24) onderwijzers en 28 (26) onderwijleressen.

Geldelijk overzicht.
1919.

Uitgaven en ontvangsten.
A.

1920.

OPBHBAAB ONDERWIJS.

Inspectie.
Europeeach lager onderwijs . . .
Hollandsch-inlandsch lager onderwijs
Personeel en andere uitgaven.
Europeeach lager onderwijs . . .
Holland sch-Chineesch onderwijs .
Hollandsch-inlandsch onderwijs. .

f

114 730

f

144 730

4 758 200
859 398
2 021069

5 238 650
1 261 132
2 747 620

426 281
746 249
493 108

435 659
351 934
552 135

9 419 035

10 731 860

1 325 56Ö

1 417 160

80 761

78 000

f 1406 321

f 1 495 160

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

. . .

BIJZOSDER ONDERWIJS.

Europeesch lager onderwijs a) . .
Voorbereidingsonderwijs
(Frobelscholen)
Totaal

. .

VOORTGEZET mr. UITGEBREID LAGER ONDERWIJS.

l i e t reglement op de openbare scholen van voortgezet en
uitgebreid lager onderwijs onderging wijziging bij üouv.
Btn. 3 Mei 1920 n'. 24 (Ind. St. n". 347') en 20 Oot. 1920
n°. 52 (Ind. St. n°. 768), welke wijzigingen betreffen de gelijkstelling van de speciale scholen met de Hollandscirinlandsche soholen ten opzichte van de toelating van leerlingen tot de mulo-scholen en eene nadere regeling van de toekenning van studiebeurzen aan de leerlingen van bijzondere
mulo-leergangen en mulo-scholen, neerkomende op eene verhooging van het maximum bedrair dei beurs tot f 10
's maands. Voorts onderging dat reglement nog wijziging
bij Gouv. Bt. 6 April 1921 n°. 1 (Ind. St. n°. 199), ten
aanzien van de uitreiking van een getuigschrift aan leerliugen, die den cursus met vrucht dooiloopen heblieii, zoomede bij Üouv. Bt. 26 Mei 1921 n°. 68 (Ind. St. n°. 332).
Openbaar onderwijs. Door de opening van 3 nieuwe
mulo-afdeslingen der algemeene middelbare school, namelijk
te Poerwakerta (res. Banjoemas). te Soerabaja en te Koeta
Badja kwam het aantal dezer onderwijsinrichtingen op het
eind van 1920 van 15 op 18, waarvan 11 (11) met eene vóórklasse, uitsluitend bestemd voor leeilingen. afkomstig van
de Hollandsch-inlandsclie en daarmede in aard overeenkomende speciale scholen.
Op liet einde van 1U20 waren aan bovengenoemde scholen
ingeschreven 26-14 (2129) leerlingen, onder wie 966 (826)
meisjes, 1B12 (778) inlanders en 203 (164) vreemde oosteilingen.
Aan de eindexamens namen in" 1920 in het g-eheel 307
(241) leerlingen deel (171 (135) jongens en 136 (106) meisjes). Hiervan slaagden 244 (217) leerlingen (137 (110)
jongens en 107 (98) meisjes).
Aan de ruulo-afdeelingen waren op het einde van 1920
110 (100) onderwijzers en 24 (14) onderwijzeressen werkzaam
(de hoofden der scholen inbegrepen). Voorts werd, evenals
op het einde van 1919. door 18 inlandsche onderwijzers les
gegeven in inheemsche talen, namelijk 13 voor de Maleische,
2 voor de Soendasche en 3 voor de Javaansche taal.
Bijzonder onderwijs. I n 1920 werd te Padang door de
Zusleis van Liefde aldaar eene school van voortgezet en uitgebreid lager onderwijs opgericht, zoodat het aantal dezer
scholen op het einde van dat jaar van 4 op 5 kwam. De inrichtingen te Salemba (Weltevreden) en Semarang (Bangkong), alsmede de school te Padang ziin uitsluitend bestemd
voor meisjes. Alle scholen werden van landswege geldelijk
gesteund.
De genoemde inrichtingen telden op het einde van 1920
te zamen 280 (214) leerlingen, onder wie 72 (63) jongens en
208 (151) meisjes. Onder deze leerlingen bevonden zich 36
(25) inlanders en 19 (9) vreemde oosterlingen.
Aan de eindexamens namen 33 (27) leerlingen deel (8 (2)
jongens en 25 (2ö) meisjes) .van wie er 31 (24) slaagden (7
jongens en 24 meisjes1).
Het onderwijs werd op het einde van 1920 gegeven door 7
(7) onderwijzers en 14 (11) onderwijzeressen (de hoofden der
scholen inbegrepen).
Geldelijk overzieht.

Geïnde schoolgelden.
Europeesch lager onderwijs . .
Hollandsen-Chineesch onderwijs
Hollandach-irlandsch onderwijs

C.

152

Uitgaven en ontvangsten.

1919.

1920.

22 900 f
809 289
205 529

25 300
914 929
133 798

Voortgezet en uitgebreid lager
onderwijs.
A. OPENBAAR ONDERWIJS.

f 1 222 900

f 1382 890

a) Hieronder begrepen het Hollandsch-Chineesch en het Hollandschinlandsch onderwijs, het industrie- en herhalingsonderwijs, beneven» uitrustings- en overtochtskostcn ten behoeve van Europeesche onderwijsere.

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

f

f 1037 718 f 1074 027
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Geldelijk overzicht.

Uitgaven en ontvangsten.
B.

1019.

1020.

BIJZONDER ONDERWIJS.

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

G1300

Geinde schoolgelden

übTOO

D.

03 000
f

8ö ü77

MIDDELBAAR ONDERWIJS.

Bij K. B. 16 Febr. 1921 n°. 81 (Ned. St. n°. 64; Ind. St.
n*. ioll) zi.m acten van bcKwuainneid ingesteld vooi het geven
van middelbaar onderwijs in JNederiandseli-lndië in de landen volkenkunde, areiieoiogie en geschiedenis van den OostIndischen archipel en in de voornaamste Indonesische talen
en taaigioepen.

Openbaar middelbaar onderwijs.

In Juli 1920 is te

Bauuoeng geopend eene westerscn-ldassieke afdeeling vau
voorbereidend booger onderwijs der algemeene middelbare
school (Ind. St. 1920 n°. 474). in verband waarmede de vooiloopige voorschriften voor die school ziin herzien bij Gouv.
Bt. l o Juli 1920 u°. 11 ( i n d . St. n°. 530). Die voorschriften
ondergingen verder eene kleine wijziging bij Gouv. Bt. 16
April 1920 n°. 59 (Ind. St. nn. 307). strekkende tot toekenning van het reent op kostelooze toelating en gratis verstrekking van leermiddelen aan beursleerlingen.
Bij Gouv. Bt. 23 Maait 1921 n°. 31 (Bijbl. Ind. St.
n°. 9758) is de regeling van de toelatingsexamens tot de
hoogere burgerscholen in Nederlandsch-Indië gewijzigd, in
verband met dr afvoering van de Fransche taal van het
programma der
toelatingseischen.
Lij Gouv. Bt. 15 Febr. 1921 n°. 15 (Ind. St. n°. 105) ia
een gewijzigd reglement voor de eindexamens der hoogere
burgerscholen met 5-jarigen leergang vastgesteld. Eene regeling betreffende het deelnemen aan het eindexamen dier
scholen door niet-leerlingen eener zoodanige sciu;ol is vastgesteld bij Gouv. Bt. 9 Maart 1921 n°. 2 (Ind. St. n°. 153).
Voor eene wijziging van hec hoogere burgerschool-reglement
zie men Bijbl. ind. St. n°. 9405. Voor het in den aanvang
van Februari 1921 vastgestelde nieuwe leerplan van de boogere burgerseholen met 5-jarigen leergang zie men Bijbl.
Ind. St. n°. 9770.
Op het einde van 1920 telden de vier hoosere burgerscholen
met vijf-jarigen 'leergang, ongeiekend de toehoorders en leerlingen voor enkele vakken. 2128 (2170) leerlingen, namelijk
1511 (1533) jongens en 617 (637) meisjes. Onder deze 2128
leerlingen bevonden zich 121 (11-4) inlanders (van wie 16
(12) incisies) en 231 {226) Chineezen. on den wie 13 (17)
meisjes. Be hoogere burgerschool met ft-jnrigen leergang
(Prins Hendrik-school) te Batavia had on dat tijdstip 253
(2->l) leerlingen (namelijk 188 (173) jongens en 65 (78)
meisjes). Onder hen bevonden zich 10 (22) inlanders en 47
(41) Chineezen, van wie onderscheidenlijk 0 (3) en 1 (1)
meisie. Aan de toel ,, tinjrsexa'nen» voor de langste klasse van
de hoogere burgerscholen onderwierpen zich 1273 C127-')) ca"didaten. van wie er 957 i 1034) aan de eisenen voldeden. Het
eindgetuigschrift werd in 1920 uitgereikt aan 150 (1S6) leerlingon, van wie 35 (27) nieisies.
HV-t aantal leerlingen, dat kosteloos tot de boogeie burgerscholen en de Prins Hendrik-school (afdeeling hoogere burgerschnol) was toegelaten, bedroeg on alt. 1920 118 f106),
onder wie 15 (11) inlandeis en 3 f0) Chineezen. Verder genot°n enkele leerlingen van de Koning Willem IIT-schonl
te Batavia en van de hoogere burgerschool te Semarang
ondersteuning uit particuliere fondsen.
Bij de afdeeling B van voorbereidend honger onderwijs der
algemeene middelbare sch'-ol te Djokjakn'tn, welke eene 4de
en eene 5de Ma-se telde, waren op nH. 1920 07 (42) leerlingen ingeschreven. Op dat tijdstip werd de school bezocht door
Handelingen der Stiten-Genernal.

Bijlagen.

1921—1922.
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23 (lö) Europeanen (onder wie 3 (2) meisjes), 36 (22) inlanders en 8 (ö) Chineezen (oiider wie 1 (0) meisje); 16 (27)
Leeilingen prenoten een studiebeurs. (14 (8) Europeanen, 3Ó
(17) inlanders en 2 (2) Chineezen).
De niet ééne klasse (de vierde) geopende westersch-klaa*
sieke af deeling telde on het einde van 1920 15 leerlingen
(12 jongens en 3 meisjes). Onder hen bevonden zich 11
Europeanen (3 meisjes). 3 inlanders en 1 Chinees.
Bij/onder middelbaar onderwijs. De Ord. in Ind. St.
1918 u". 172, houdende wijziging vau de regelen voor de toekenning van subsidiën uit 's tahds kas aan particuliere
hoogere burgerscholen, is bij Ord. van 15 Juli 1920 (Ind. St.
n°. 540) aangevuld, waardooi de in eerstgenoemde ordonuan»
tie opgenomen verbetering van de subsidie-bedragen kan
worden toegekend van net oogeublik af waarop voor het eerst
steun uit 's lands kas werd genoten en wel speciaal voor die
scholen, waai van kan worden aangetoond dat de mindei gunstige geldelijke toestand een gevolg is van het feit dat de
vroegere subsidiebepalingen ontoereikend woren.
In 1920 werd door de ,,Stichting Preanger Hoogere Burgersohool voor meisjes te Bandoeug" eene hoogere burgerschool met 3-jarigen leergang opgericht. Het aantal bijzondere scholen bedroeg daardoor op het einde van 1920 d
(ö), namelijk 5 met drie-jarigen en 1 met vijf-jarigen
leergang - .
Op uit. 1920 telden de 5 hoosere burgerscholen met 3jarigen leergang, ongerekend de toeliooi deressen en leerl ingen voor enkele vakken. Ie zamen 313 (242) leerlingen, van
wie 3 ' 3) inlandsche en 12 (6) Cliineesche meisjes. Het eindexamen werd afgenomen aan 60 leerlingen, van wie ei 54
het eindgetuigschrift behaalden.
Op gemelden datum bedroeg het aantal leerlingen, dat
kosteloos tot de bijzondere hoogere burgerscholen met 3-jarigen leergang was toesrelaten 26.
De bijzondere hoofere burgerschool met 5-jarigen leergang te Batavia telde 36 (21) leerlingen, verdeeld over 2
1
ft) klassen.
Geldelijk overzicht.
Uitgaven en ontvangsten.

1920.

1919.

MIDDELBAAR ONDERWIJS.

Uitgaven.
A.

OPENBAAR ONDERWIJS.

15 122 i f

Inspectie
Hoogere burgerscholen met 5-ja-

rigen cursus
Algemeene middelbare scholen .

Totaal
B.

. . .

f

1862057

f

2 0- (i 022

f

104 9Ö6

f

200 350

f

257 7(i0

f

292 156

BIJZONDER ONDERWIJS.

Hoogere buig'T.-eholcn

Ontvangeen.
Hoogere burgerscholen met 5-jarigen cursus
Algemeene middelbare scholen. .

22 325

Prins Hendrik-school
Totaal

5.

1 26H 238
231-O0
2-7 840
293 724

1 160 6'8
21 156
213 317
418 920

Prins llendrik-schocl
Gebouwen

16 920

Ned.-Indië.

.

. .

f

2S0 086

2<3S7
f

315 543

20
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K, afd. I.
E . IIOOGEH ONDERWIJS.

Technische Hoogcschool. De door hel Koninklijk instituut vuur nooger tecünucu onderwiis in liet leven geioepen
technische boogeschool is uu 3 Juli 1920 te Bandoeng geopend
voorloopig niet één faculteit, namelijk die der weg- eu waterbouwkunde. Bij Ord. vau 11 April 1921 (Ind. St. n". 218)
zijn bepiilïngen vastgesteld tot regeling vau de betrekking
van liet land tot deze hooger onderwiis-instelling en van hare
lubsidieering uit 's lands kas, terwijl het reglement der
hoogesckool is goedgekeurd l>ii Gouv. Bt. 10 April 1921 n°. 6.
De colleges begonnen met 22 gewone ingeschrevenen, welk
aantal weldra aangroeide tot 28. Bovendien werden geleidelijk 5 buitengewone inschrijvingen toegelaten, namelijk 3
voor analyse en 2 voor natuurkunde. Van de gewone ingeschrevenen waren 22 Europeanen, onder wie 2 vrouwelijke,
2 inlanders en 4 Chineezen; di> buitengewone ingeschrevenen
waren alle mannelijke Europeanen.
F.

VAKONDERWIJS.

De bij Gouv. Bt. 6 Maart 1918 n°. 32 ingestelde technisch
onuej u•.j.s-comniis.Me — zie 1\. V. 1'Jifcl. kul. 110 — is bij
Gouv. Bt. 23 Nov. 1920 n°. 52 ontbonden.
a.

Onmiddellijk

aansluitend

bij hel lager

onderwijs.

Openbare technische scholen. In Juli 1920 is te Bandoeutf ten vierde teennisciie sciiool geopend met eene afdeeliug voor bouwkundigen en eene voor werktuigkundigen ( l n d .
St. 1920 n°. 4Ö3).
Bij Gouv. Btn. 3 en 11 Maart 1920 nos 28 en 15 en 4 April
19^1 n'. 14 (Hijbl. Ind. St. nos 9405, 9425 en 9788) is het
reglement voor de opeubaie scholen voor technisch onderwijs
nader gewijzigd.
!>,>;,' >.-.i. J.'.I telden op uit. 1920 (ongerekend de toehoorde rs en leerlingen voor enkele vakken) 1G39 (1547) leerlingeu, namelijk H95 (JöU) voor weiKluigkuude, 11^7 ( 10-15)
voor bouwkunde en 17 ( 13) voor mijnbouwkunde. Gnder deze
leerlingen bevonden zich 051 (533) inlanders en 148 (ISO)
Chineezen. Het aantal leerlingen dat kosteloos was toegelaten
bed roes 384 (322), namelijk 153 (160) Europeanen, 220 \
(158) inlanders en 5 (4) Chineezen. Hiervan waren tevens
Ml bel genot gesteld van eene studiebeurs 3üi 25) Europeanen, j
Cl (46) inlanders en 1 (2) Chineea(zen). Het eiiidgetuigschrii't werd uitgereikt aan 103 (10:)) leerlingen (36 (32)
voor de werktuigkunde. 08 (69 i vcor de bouwkunde en 0 [2)
voor de mijnbouwkunde).
Ainbachts- en nijverheidsonderwijs voor inlanders. I n
19~u werueu umlwciiisscboien voor inlanders geopend '-e
Makasaer en Pare (res. Eediri). Het aantal ambachtsscholen
ste.'g- uoardóor tot 10, waarvan 3 met drie-jarigen leergang.
Bovendien werd een eenvoudige Leergung in smeden en
bank werken in de residentie Bantam geopend als onderdeel
van de anthachtsschoo! te Batavia. De drie-jarige ambacht*.
spholcii i • Batavia, Remamtig en Roerahaia telden einde 192(1
ÖC9 leerlingen, en wel 271 voor de af deel ing houtbewerkingen 298 voor de metaalbewerking. De overige openbare scholen
hadden. K; i leerlingen, liet aantal gesubsidieerde zendiugsambachtHscholen bedroeg 5.
Openbare nmbachtsleergang te Batavia. Bij Got:v. Bt.
11 ü c t . 1920 n". 20 (Ind. St. n°. 737) is de bezoldiging van
het hoofd en het verder personeel van dezen leergang
herzien.
Bet aantal leerlingen van den leergang bedroeg op het
einde van 1920 178 (173), namelijk .130 (134) voor metaalen IS '39) TOOT houtbewerking. Onder hen bevonden zich 82
(88) Europeanen (onder «'i-e 79 fS6) voor metaal» en 3 (2)
vooi l"»ntK°werking^ 95 (f<7) inlandeni (van wie oO (45)
voor metaab en 45 '36) voor houtbewerking) en 1 (4) Chinees.
RHron^Te Bew»tniiii r afhe (pe'mischc «c'»onl. De <TPEUbsidieerde technische school te Semarnng weid op bet einde
v n I0°0 besocM rbmr 110 f102) le->rlin«»pn (ongerek«"i»d Je

fpo'iry")* - 'pfa

e,, l..o>' iiitron

ym*

er>lolp VnVVenV

n !> rn p i ' ' V 1 *

(54) voor werktuigkunde en 56 (48) voor bouwkunde. Onder
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hen bevonden zich 76 (6'J) Europeanen (45 (44) voor werktuigkunde en 31 (25) voor bouwkunde). 28 (23) inlandeis
(6 \5) voor werktuigkunde en 22 (18) voor bouwkunde) en
6 (10) Chineezen (3 (5) voor werktuigkunde en 3 ( 5) voor
bouwkunde).
Het eindgetuigschrift werd behaald door 14 (18) leeilingen, namelijk 8 i 9) van de weiktuigkundige en 6 (U) van de
bouwkundige afdeeling.
b.

Niet

onmiddellijk aansluitend bij liet lager
(uitsluitend
openbaar).

Opleidingsscholen voor iiilandsche ambtenaren.

onderwijs

In het

verslagjaar is begonnen met de ge.eidelnke opheffing van de
tweejarige voorbereidende aideeling dezer scholen; leeriingen, die de lagere scholen met Nederlandse!) als voertaal met
vrucht hebben doorloopen. zullen alsdan rechtstreeks tot Jo
eerste afdeeling worden toegelaten. Als gevolg van die opbeffing daalde het aantal leerlingen on de zeven opieidingsscholen van 845 (einde 1919) tot 693 (einde 1920). Het eindexamen werd afgelegd door 82 ( 80) leerlingen, van wie 81
(76) slaagden.
Eene wijziging van de voorschriften (Ind. St. 1920 n°. 492)
heeft het voorts mogelijk gemaakt abituriënten van de niuloi af deelingen rechtstreeks toe te laten tot de tweede (hoogste)
I afdeeling.
Bij Gouv. Bt. 25 Sent. 1920 n°. 9 (Ind. St. n°. 704) is d*
! invoering van onderwijs in gezondheidsleer op deze schoten
j en op de school te Makasaer (zie hieina) geregeld.
Opleidingsschool voor inlandscbe a i n b k n a r e n , (evens
kweekschool voor inlandscbe onderwijzers te Makasser.
Be voorbeieideude afüeeiiug dezer school werd voorloopig
gehandhaafd. Voor de invoering van onderwijs 'n gezoudlieidsleer zie hieivóór.
On het einde van 1920 bedroeg liet aantal leerlingen 123
(115), van wie 74 (66) uit Celebes en ondei hooriglieden, 35
'31) uit de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo en, boveu
het vastgesteld aantal, 13 (17) uit ï i m o r en 1 (1) uit Ternale. Negentien 20) Iceilingcn gingen over van de voorhereidende afdeeling naar de vakafdeeling. Eindexamen werd
afgenomen aan 16 (12) leerlingen van de 5de klasse (9 (6)
adspirant-ambtenaren en 7 (6) adspirant-onderwijzers) en
aan 11 (11) leerlingen van de Ode klasse (5 (1) adspirantambtenaren en 6 (10) adspirant-onderwijzers), die allen
slaagden.

Leergang ter opleiding van inlandscbe bestmirsambtenaren »oor Zuid-Sumatra, Banka en onderhonrigbeden en
Blllitoil. Het aantal leerlingen bleef gelijk aan dat van
het vorige jaar (28).
Bestuursscbool. Bij den aanvang van het schooljaar
1919/1920 waren bij de besiuursschool te Batavia, uitsluitend vooi de opleiding van hulp-gezaghebber bij het binDeiilandsch bestuur en voor hoogere vorming van r f d s in
dienst zijnde inlandscbe ambtenaren op Java en Madoera
ingeschreven 17 leerlingen, nameiiik 35 inlandscbe ambte»
üaren (17 in het eeiste en 18 in het 2de studiejaar) en 12
(•aiididnat-gezaghehbers in het 2de studiejaar. Onder de inlandsche ambtenaren, van het eerste jaar bevonden zich 2
nnderdistrictshnofden uit de Vorstenla'nden en 3 uit de buitengewesten. Aan bet examen voor hulp-gezaghebber onderwierpen zieli 10 candiduten, die allen slaagden.
Opbidingssebool voor inlandscbe rechtskundigen. Het
iaar 1919 eindigde niet 79 leerlingen. Voor het schooljaar
1!»20'|021 meldden zich 60 c n d i d n t r n aa" en WP) '6 vcor de
voorbereidende en 14 voor de rechtskundige afdeeling, van
wie er onderscheidenlijk 26 en 5 werden ingelaten. Van de
26 tot de voorbereidende afdeeling toegelaten candidaten
trokken zich na de aanmelding 10 teiug. Gedurende het
schooljaar verlieten 8 leerlingen de school, n a ^ e l i ' k 4 van
de voorbereidende pn 4 van dp rpchtskundige afdepling. zoodat het jnar 1920 oindigdp m"t 92 lppiling^n. namelijk 50
in de voorbeipidende en 42 in dp rechtskundig? afdeeling.
V MI dp leerlingen waren er 13 afkomstig van de buitenge westen.
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De bij Gouv. B t . 4 J a n . 1919 n°. 18 i n g e s t e l d e commissie
tot herziening van dei i u l a n d s c h e rechtsschool is l>ii G o u v . B t .
19 Maait 19:21 n". TG o n t b o n d e n .
H a n d e l s s c h o o l te B a t a v i a . D e aan de P r i n s I I e n d r i k •eUoo] te Batavia vet b o n d e n handelsschool telde op Let e i n d e
van 1920 57 (66) l e e r l i n g e n , namelijk 49 <59) j o n g e n s eu 8
("•) meisje*. Onder deze 57 l e e i l i n g e n l>evonden zich 5 (5)
i n l a n d e r s eu 12 (1')) Ciiineezen. Aan liet e i n d e x a m e n n a m e n
in Let geheel 31 (26) leerlingen deel. onder wie 3 (4) in!anders en 0 (3) Ciiineezen. Van hen slaagden e r 26 (10), o n d e r
w i e 2 {()) inlander» en 6 (3) Ciiineezen.
l i e t a a n t a l leei l i n g e n , dat kosteloos was t o e g e l a t e n , bedroeg op u i t . 1920 7 (4). van wie 1 (0) i n l a n d e r .
ü a i i d r l s l c c r g a n ; : t e S o e r a b a j a . Op het e i n d e van 1920
werd deze leergang bezocht door 53 l e e r l i n g e n , tegen 49
op Let einde van 1919. D a a r o n d e r bevonden zich 5 (5) i n l a n d e r s en 20 (14) Chineezen. Het e i n d g e l u i g s c l i r i f t werd heiiaa.n dih-r 9 5) l e e r l i n g e n , o n d e r wie 5 (ö) E u r o p e a n e n en
4 (0) Ciiineezen.
Z e e v a a r t k u n d i t r e l e e r g a n g t e B a t a v i a . O D het
1920 waren 7 leerlingen i n g e s c h r e v e n , tegen 6 op
Iii den loop van Let j a a r weiden 5 (ö) l e e i l i n g e n
ven na met g u n s t i g gevolg afgelegd e i n d e x a m e n
1920 werd deze l e e r g a n g alzco bezocht door 12
lingen.

e i n d e van
uit. 1919.
ai'gescbreGedurende
(11) leer-

Geldelijk overzicht.
1919.

Uitgaven en ontvangsten.

1920.

VAKONDERWIJS.
Uitijavtn.
A.

OPENBAAR ONDERWIJS.

Technische
scholen.

) Personeel, enz.
.
) Gebouwen, enz. .

.
.

676
354
59
13

Ambachtsleergang te Batavia . .
Handelsleergang te Soerabaja . •
School tot opleiding van inlandsche
rechtskundigen
Opleidingsscholen
Personeel
voor inlandsche
Gebouwen
ambtenaren.

I

f

Totaal.
B.

359
5S6
305
324

f

770
315
67
8

R80
862
320
520

123 435

119 910

444 71G
177 41(5

511401
54 710

1 849 141

f

1 8 4 8 353

15 062

f

28 000

BIJZONDER ONDERWIJS.

Geldelijke tegemoetkoming ten behoove van de technische s c h o o l
te S m a r a n g
Idem ton behoeve van d e T e c h n i sche Hoogeschool te Bandoeng .

90 000

Ontvangsten,
Technische scholen
Ambaehtslcergang te Batavia

f
.

Handelsleergang te Soerabaja . .
School tot opleiding van inlandsche
rechtskundigen
Opleidingsscholen voor inlandsche
a m b t e n a r e n o)
Totaal.

.

.

72 370 f

82 787

.

.

f

2 554

3 055

12 000

18 684

18000

14 207

104 924 f

118 733

a) Hieronder begrepen de school tot opleiding van inlandsche ambtenaren
tevens kweekschool voor inlandsche onderwijzers te Maka»!»er en de leergang
voor opleiding van inlandsche ambtenaren voor Zuid-Suuiatra, Banka en
onderhoorigheden en Billiton.

//.

Onderwijs
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een inlamhche

taal als

voertaal.

Volksonderwijs.
M e t u i t z o n d e r i n g v a n de gewesten
ü j o k j a k a r l a en S o e r a k a r t a , v a r e n op J a v a en Madoera op
31 D e c e m b e r 1920 5541 (4710) e n i n de b u i t e n g e w e s t e n
1042 ' ) (134<S) v o l k u c h o l e n . H e t a a n t a l Leerlingen bedroeg op
J a v a en M a d o e r a op dat tijdstip 320 741 (286256),
onder wie
3 3 038 (26 01.}) meisjes. G e d u r e n d e 1920 waren 464 175
(434 206) leerlingen i n g e s c h r e v e n . I n den loop van Let j a a r
werden 143 434 (148 040) leerlingen a f g e s c h r e v e n , van wie
er 38 827 (39 684) d e n geheelen c u r s u s m e t v r u c h t h a d d e n
doorloopen.
In de b u i t e n g e w e s t e n ( u i t g e n o m e n Atjeh en o n d e r h o o r i g hcdcii en 1'inioi en onderliooi ig-Leden: zie h i e r n a ) bedroeg
het a a n t a l l e e r l i n g e n op het e i n d e van 1920 75 607
(71432),
o n d e r wie 10 41U \038ö) meisjes. G e d u r e n d e dat jaar waren
108 968 (104 007) leerlingen i n g e s c h r e v e n , n a m e l i j k 9 3 6 4 4
(906-52) j o n g e n s e n 15 314 (14 2öó) meisjes. H i e r v a n werden
•¥-i 291 (32 475) l e e r l i n g e n afgeschreven. O n d e r de afgeschre
venen l>evonden e r zicli 6711 16I66) m e t eene v e r k l a r i n g vai
an
met v r u c h t doorloopen school.
H e t a a n t a l volksscholen in Atjeh en onderhoorio-heden
bedroeg o-p Let e i n d e van 1920 316 (248) met 19 068 (15 476)
l e e r l i n g e n , w a a r o n d e r 19 (20) scholen voor m e i s j e s . In Ti m o r
en o n d e r h o o r i g h e d e n bedroeg het a a n t a l scholen 2 6 6 ; voor
zoover opgaven werden o n t v a n g e n , bedroeg het a a n t a l leerl i n g e n op d a t t i j d s t i p 9477.
_ G o u v e r n e m e n t » i n l a n d s c h e s c h o l e n . I n 1920 werden 87
nieuwe i n l a n d s c h e scholen der 2de klasse g e o p e n d , terwijl
twee scholen werden Besloten. H e t a a n t a l scholen klom derh a l v e o p J a v a en Madoera van 1188 tot 1234 en in de b u i t e n gewesten van 567 tol 600.
H e t a a n l a l l e e r l i n g e n bedroeg on J a v a en Madoera ged u r e n d e 1920 224 652 210 720). o n d e r wie 205 972 (201 712)
j o n g e n s en 18680 (IS 008) meisjes. V a n deze leerlingen verlieteu ei 07 802 (67 434), van wie 5910 (5759) meisjes, in
den loop van Let iaar de school. On Let e i n d e van 1920 l>cdroeg d e r h a l v e het a a n t a l l e e r l i n g e n op J a v a en M a d o e r a
lötiKöO lo2286),
o n d e r wie 144 110 (140 037) jongens en
12 710 (12 249} m e i s j e s .
I n de b u i t e n g e w e s t e n w a r e n g e d u r e n d e 1919 in het geheel
ingeschreven L1333] (1040Ó8)
t e e r l i n g e n , n a m e l i j k 93 914
(86936) j o n g e n s en 19 417 (17 122) meisjes. I n den loop van
dat j a a r verlieten er 3 3 304 (20 117) de school, onder wie
5115 (4681) meisjes. Alzoo bedroeg het a a n t a l leerlingen in
de buitengewesten op 31 December 1919 80 027 114 041),
o n d e r wie 05 725 (62500)
j o n g e n s en 14 302 (12 441) meisjes.
B i j z o n d e r I n l a n d s e n o n d e r w i j s . Bij O r d . v a n 27 Mei 1920
( I n d . St. iiQ. -I01) is eene regeling vastgesteld volg,nis welke
de roomsch-katliolieke missie b i j d r a g e n u i t 's lunds kas zal
kunnen o n t v a n g e n voor de o p r i c h t i n g pn i n s t a n d h o u d i n g van
scholen voor de i n l a n d s c h e bevolking in de ai'deelingen K ; i ei landen en T a n i m b a r - en B a b a r - e i l a n d e n der r e s i d e n t i e
Amboina.
De in I n d . St. 1915 n°. 620 en 1916 n°. 382 opgenomen
s u b s i d i e r e g e l i n g e n , o n d e r s c h e i d e n l i j k voor de afdeelingnn
S o e m b a e n Flores ( m e t u i t z o n d e r i n g van het l a n d s c h a p Adoen a r a ) en voor de o n d e r a f d e e l i n g e n Beloe en Noord-Midden*
Ti mor der r e s i d e n t i e T i m o r en o n d e r n o o r i g h e d e u zijn bij
O i d . van 30 A u g 1920 ( I n d . St n°. 6341 a a n g e v u l d . '
D e r e g e l i n g voor de t o e k e n n i n g van subsidién u i t 's l a n d s
kas aan p a r t i c u l i e r e i n l a n d s c h e scholen in de afdeeliug
Menado ( I n d S t . 1912 n°. 579) o n d e r g i n g w i j x i g i n s en a a n vu'.ling bii O r d . van 22 J u n i 1921 ( I n d , S t . n°. 3 8 3 ) . De in
I n d . S t . 1912 n°. 581 ten aanzien van g e n o e m d e afdeelin»»
opgenomen s u b s i d i e r e g e l i n g is gwiizigd bii O r d . van 22 J u n i
1921 ( I n d . St. n°. 3 8 4 ) .
Voor zoover o p g a v e n werden ontvan«ren bedroeg h e t
a a n t a l bijzondere scholen on g o d s d i e n s t i g e n grondslag on
J a v a eii M a d o e r a 194 (102)
en in Ie h u i t e n g e w e s t e n
1739
(1668);
dat
der
bijzondere n e u t r a l e
scholen
onderscheidenlijk 149 (182) eu 219 (486). Het totaal a a n t a l
bijzondere scholen beliep d u s in 1920 2 3 0 1 . tegen 2510 in
1) Dit cijfer geldt alleen voor de scholen, waarvan opgaven werden verstrekt.
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1910. Tn den loon van liet vei slagjaar werden deze scholen
bezocht door 171927 (184 9-53) leerlingen,, van wie er op
het cmde van li)zü nog 1Ü2 HHZ (lóo Ülil ) als leerling stonden
ingeschreven.
Behalve de hierboven genoemde onderwijsinrichtingen
bestonden or, vooi zo;:ver opgaven werden ontvangen, op (iet
einde van 1920 196 (2J6) particuliere scholen voor (Jhineezen, niet 14 242 (16 068) leerliniren. Voorts waren er op
dat tij(1 siip 32 127 ) scholen voor Arabieien en 8 (7) voor
Klingalepzen, Moor en, enz. met een oontil leerlingen van
onderscheidenlijk 28CG (3017) en 116 (124).
v i.4',' ii. ile ontvangen ongaven bestonden er op het einde
van 1920 16 489 (18 70S) Mohammednansche scholen, met
40i 9MJ cJ08ü(>4) leerliniren.
Omtrent de in 1920 toegekende tegemoetkomingen ten behoeve van particuliere inlandsche scholen zie men bijlage O.
Geldelijk overzicht.
1919.

Uitgaven en ontvangsten.
A.

1920.

!

OPKNBAAR Or-DERWMS.

Inspectie.
f
Inlandsen volksonderwijs

. . . .

25 > 200 f
314 060

321 000
538 700

Personeel en verd<-re uitgaven.
4 070 000

5 049 590

1 859 198

1 864 378

1 175 O'O
244 500

3 340 000
310 000

f 7 914 958

f 11423 728

Gebouwen en huishuur (inlandsen
T' gi'ninetkomiiigen en ander»' uifgaveu vo>r liet inlund-di volks
Oprichting volk.-scholen in Ajeh .
Totaal
B.

. . .

BIJZONDER ONDERWIJS.

Geldelijke tegemoet komingen ten
behoeve van het inlandctch lager
onderwijs

f

853 25U

f

977 000

f

624 950

f

531 241

Gtïiult' schoolgelden.
Inlandach ouderwjjs
Verkop aan particu lieren van in
laii'i.-ch" ''O. kweiken en andere
leermiddelen. . •
Totaal
///.

. . .

62 477

53 255
f

578 206

f

Opleiding van onderwijzen en examens
verkrijging van onder wij «bevoegdheden.

A.

1.

593 718
ter

OPENBARE OPLEIDINGSINRICHTINGEN.

De studietodasre voor candidant-Indiache hoof don derwijzers is bij K. B. 24 Aug. 1920 n°. 88 (Ind. St. n°. 810)
vc'
>!(! tot f 1000 per iaiir.
Wat aangaat de toepasselijkverklanng op eenige k' weel \scholen voor inlandsche onderwijzers (te Magelang en Blitar)
en uormnnl-'cli len VCXT inlandsche hniponderwuzeis (te
Serang, Madioen, Lawang en Koeta Radja) van hetgeen in
Ind St 1917 n". 626 is bepaald ten aanzien van de kv\eelcsrhoVn vi^r mlrindsehe nndeswiizer* te Oenirarnn en l)ink.iokarta en de daar bedoelde normaalseholen voor inlandsche
hulponderwijzers zie men Ind. St. 1920 n°. 623.
Ingevolge Gonv. Bt. 2 Sept. 1920 n°. 4, is te Batavia ge-
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opend een éénjarige leergang tot opleiding van inlandsche
leerklachten ten behoeve van het onderwijs in de inlandsche
talen.
Normaalleergang te Batavia. De normnalleerg mg ter
opleiding voor de akte van bekwaamheid als onderwijzer bij
het Europeesch lager ondeiwijs (zoogenaamde liulpakte) to
Batavia had op het einde van 1920 22 leerlingen, onder wie
16 meisjes, tegen 31 on het einde van 1919. van «ie 26
meisjes. Aan het in 1920 gehouden examen vooi onderwiizer(ee) onderwierpen zich i4 leerlingen, van wie er 5
(allen meisjes) aan de eischen voldeden.
Opleiding van Indische jongelieden aan openbare of
bijzondere kweekscholen hier te lande. Bij K. B. 14 April
1920 n°. 43 (Ind. St. n°. 481) is de vergoeding voor uitrusting voor de in 1920 voor eene opleiding aan eene Nederlandsche kweekschool aangewezen Indische jongelieden tot
f 400 verhoogd.
Leergangen t e r voorbereiding tot het examen in de kennis der n a t u u r . De beide leergangen te Batavia en Soeraba.ja telden op liet einde van 1920 18 deelnemers.

f

Leergangen ter voorbereiding tot het examen in de
wiskunde. Op het einde van 1920 werden deze leergangen
(Bandoeug en Djokjaaarta) bezocht door 16 cursisten, tegen
9 op uit. 1919.
Een leergang t e r voorbereiding tot het examen in de
En j: eisene taal te Batavia en een leergang ter opleiding
>oor de akte teekenen te Soerabaja openden den cursus
met onderscheidenlijk 8 en 7 deelnemeis.
Leergang t e r bekwam ing van Eüropeesehe leerkrachten
voor de leiding van de lichamelijke oefeningen bij inriehtiagen van voortgezet inlandsen onderwijs. ') Deze
vacantieleergang werd voor het eerst gehouden in de potasa
van 1917 en daarna telken iare herhaald voor telkens 24
mannelijke Europeesche kei krachten bij het voortgezet inlandsche onderwijs, bii voorkeur bezitters van eene lagere
akte gymnastiek. De cursus staat onder leiding van den amb»
tenaar voor de lichamelijke opvoeding (Ind. St. 1920 n°. 657)
en is bestemd leideis voor het onderwijs in lichaamsoefeniu"cn te vormen voor de kweek- en normaalseholen voor inlandsche onderwijxers en hulponderwijzers en voor de opleidingMcholen voor inlandsche ambtenaren.
Instelling t»r bevordering van de kennis van inlandsche
(ülen en van de land- <n volkenkunde van NederlandschImlië. Deze instelling weid formeel opgericht bii Gouv.
lit. 2 Sept. 19*0 n". 2 (Ind. St. n°. 638). Zij is een uitvloeisel van don in December 1917 ingestelden leergang ter
opleiding van Europ^esclie onderwijzeressen voor eene. be»
trekking bii het voortgezet inlandsen onderwijs aan meisjes
(de normaalseholen voor inlandsche hulponderwijzeressen en
de kweekschool voer inlandsche onderwijzeressen te Salatiga). Daar zich ook voor Europeesche onderwijzers en
de inlandsche taalcnderwijzera aan inrichtingen van voorU
gezet en vakonderwijs de behoefte deed gevoelen aan deskundige leiding en voorlichting bii de studip in inlandsche talon
en de Indische Iand- en volken kun de. werd de leergang ook
voor hen opengesteld, in verband waai mede daaraan zoogenaamde „schriftelijke cursussen" (correspondentie-lessen)
werden verbonden. Deze cursussen telden voor het Maleisen
61, vooi het Javaansch 37. voor het Soendaasch 28 en voor
de'land- en volkenkunde 106 deelnemers.
Norir.nnlscholcn ter voorbereiding tot het examen van
h o o f d o n d e r w i j z e r s ) . Door de oprichting van een norn>aal«shool ter voorbereiding tot het examen van n«]fdonderwijier(es) te Djokjakarts (zie Biibl. Ind. St. n°. 94SS),
kwam 'iet aantal dezer opleidinminrichtingen "P het eimlo
van 1920 van 4 op 5 (Batavia. Semarang. Bandoeng, Soeia1) Vo7r de oprichting te Bandoeng van een leergang ter beWaming van
ruroneesche leerkrachten voor de leiding van de lichamelijke oefeningen hg
:
nr ; rhtin<rn van voortgezet onderwijs is machtiging verleend bij Oouv. Ut.
27 Dcc. 1920 n°. 21a (Jav. Ct. 1921 n°. 2).
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ba-ja en Djokjakarta). Do scholen telden te zamen 122 leerlingen (40 mannen eu 82 vrouwen), tegen 102 op uit. 1919
(43 mannen en 59 vrouwen).
Iu liet examen voor de hoofdakte slaagden te Batavia 8
van de 11 leerlingen, te Semarang 1 van de 2, te Bandoeng
7 van de 13 en te Soerabaja 14 van de 18 leerlingen.

Hoosere kweekscholen voor inlandsclic onderwijzen»

Krachtens Gouv. Bt. 16 J u n i 1920 n°. 79 is te Bandoeng eene
tweede hoogere kweekschool TOOT inlandsche onderwijzer^
geopend. Het onderwijs iu gezondheidsleer aan de hierbedoelde
kweekscLolen is op tij delijken voet geregeld bij Gouv. Bt.
2 Sent. 1920 n°. 3.
Bij de hoofere kweekschool te Poerwoiedjo waren op het
eiude vau 1920 70 (66) leerlingen ingeschreven. Het personcel bestond uit 1 directeur en 4 Europeesche onderwijzers
en 1 onderwijzer in het teekenen. De hoogere kweekschool
to Bandoeng had op gemeld tijdstip nog slechts ééne klasse
van 24 leerlingen, terwijl het personeel bestond uit 1 directeur eu 2 Europeesehe onderwiizeis.

A.

162
2.

Bl.lZOXOKEE

Ol'LEIDINGSIXHIClU'IXGEX.

Leergangen en scholen voor de opleiding van Kuropeesche onderwijzers(essen). Door de opening van een
leergang voor de opleiding tot. het examen ter verkrijging
van de akte van bekwaamheid als onderwijzer(es) bij het
Europeesch laser onderwijs te Bandoens', opg-ericht door
de stichting ,,1'reanger Hoogere burgerschool voor meisjes",
kwam het aantal dezer opleidingsinriclitingen van 11 op 12.
De inrichtingen telden on het einde van 1920 in het geheel
204 (273) leerlingen. Aan de examens voor onderwijzer(es)
namen in dat jaar 116 (124) candidaten deel. van wie er 80
(83) slaagden.

Bij den leergang voor de opleiding *an hoofdonder*
wijzers(cssen), verbonden aan de school van de Zusters
Ursulinen te Weltevreden, waren ob het einde van 1920
slechts 2 (1) leerlingen ingeschieven.

Kweekscholen voor de vorming van iiilamlsclie onder-

wijzer». Door de sluiting van de kweekschool van heft
Nederlandsen Zendelinggenootschap te Baja (Oostkust van
daalde het aantal bijzondere kweekscholen en in
Kweekscholen voor de vorming van inlandsche onder- Sumatra)
verslagjaar van 20 tot 19. waarvan twee onder beheer van
wijzers(esscn). Bij Gouv. Bt. 25 Sept. 1920 n'. 9 (Ind. liet
St. n°. 71)4) is het onderwijs in de gezondheidsleer op de eene niet op godsdienstigen grondslag staande vereeniging,
drie onder beheer van de Boonisch-katholieke Missie, terwijl
kweekscholen voor inlandsche onderwijlen ingevoerd.
Door de oprichting van nieuwe kweekscholen te Magelaug de overige scholen uitgaan van Prutestantsche zendingscor(res. Kedoe) en te Blitar (res. Kediri) (zie K. V. 1920, kol. poraties. Alle scholen genoten over liet verslagjaar eene tegte
205), kwam het aantal dezer scholen in het verslagjaar van moetkoming van regeerinirswese.
Slechts vier van deze kweekscholen volgen grootendeels het
9 op 11, namelijk te Bandoeng. Poerwakerta, Djokjakarta,
Oengaran, Mageiang, Probolinggo, Port de Koek (2 scholen), leerprogramma van de oDenbare kweekscholen, namelijk de
Ambon, Blitar en Salaliga (uitsluitend voor meisjes). Verder neutrale kweekschool van de vereeniging „Associatie van
bestond er ook aan de opleidingsschool vooi inlandsche amb- „Oost en AVest" te Batavia, de Boonisch-katholieke kweekteniuen te Makasser gelegenheid voor do opleiding van in- schoien te Moentilan (kweekschool A) en te Mendoet (uitsluitend voor meisjes) en de in 1919 geopende Christelijke
Iandsche onderwijzers.
Op uit. 1920 bedroeg het aantal leerlingen van de boven- Ilollandsch-inlandsche kweekschool te Soerakarta. Deze vier
gencemde scholen 87G (750), van wie 143 (Oö) meisjes. Aan inlichtingen telden einde 1920 287 (264) leerlingen, onder
(lp in 1920 afgenomen eindexamens onderwierpen zich 76 welke 68 (10) meisjes. Eindexamen werd afgenomen aan de
twee eerstgenoemde scholen van 12 (23) leerlingen, die allen
(07 ) candidaten, van wie er 74 (05) slaagden.
slaagden.
Het aantal leerkrachten bedroeg 32, onder wie 11
Bij Gouv. Bt. 10 J u n i 1921 n°. 27 (Ind. St. n°. 371) is
bepaald, dat te Lahat (re,. Palembang) zal worden opgericht inlandsche.
De overige 15 opleidingsinlichtingen staan ongeveer op
eene kweekschool als hierbedoeld voor de vorming van inhet peil van de openbare normaalscholen en gebruiken bij
landsche onderwijzers.
het onderwijs oen inheemsche taal als voertaal. Zij telden
Hollandsch-Chineesche kweekschool te Mecster-Cornelis. j einde 1920 866 (675) leerlingen en 76 leerkrachten (50 inOp het einde van 1920 telde deze school 77 (66) leerlingen (.59 I landsche). Een dezer scholen, de ..Van Deventer-scliool" te
(54) jongens en 18 (12) meisjes).
Bandoeng is uitsluitend bestemd voor meisjes. Zij telde 67
Kweekschool voor de opleiding van fröbelonderwijxe- (44) leerlingen. Behalve deze, zijn in vorenstaand totaal nog
begrepen 10 moisjes-leerlingen.
ressen. Op het einde van 1920 bedroeg het aantal leerlingen dezer onderwijsinrichtingen 59 (30).
Hieronder
Leergangen voor de opleiding van inlandsclic bulpwaren 14 (8) Europeesche en 36 (22) inlandsche meisje<. onderwijzers(essen). Voor zoover opgaven werden ontIn het geheel waren 47 (26) leerlingen in het genot van eene vangen, bestonden leergangen als hier bedoeld in 1920 te
studiebeurs.
Serang (res. Bantam) en Blitar (res. Kediri). Aan het in dat
^ormaalscholen voor de opleiding van inlandsche h«lp- jaar gehouden hulpomk ï \viizei>examen onderwierpen zich
onderwijzers(essen). Het aantal normaalst holen kwam van 28 (46) leerlingen, van wie er 23 (24) aan de eisenen
1G op 21, waarvan 5 (4) uitsluitend voor de opleiding van voldeden.
inlandsche hulponderwijzeressen. De>ze laatsten: telden einde
Opleiding van leerkrachten voor de volkssckolcn. Ge1921) 222 (110) leeilingen en de ovonige n ;)i'maalscnolcn BUbsidieerde leergangen of schelen voor de opleiding van
1217 (849), onder wie 15 (24) meisjes. H e t eindexamen word volksonderwijzers voor eendüurssoholen waren verbonden aan
afgenomen aan 8 scholen: 157 candidaten (13 meisjes)
namen daaraan deel. van wie er 150 (11 meisjes) slaagden. de eveneens aresubsidieerde standaardscholen te Pajeti
Op het einde van 1920 waren aap deze scholen 79 (66) leer- (Soemba), Larantoeka, .\dona (Flores), Todabeloe (Timor),
Langgoer (Kei-eilanden). Pendolo (Midden-Celebes) eu
krachten verbonden.
Tobelo (Halmahera). De beide laatste inrichtingen worden
•
Xoriiiaallcergangen voor inlandsche hulponderwijzers. onderhouden door onderscheidenlijk liet Xcderlandsch ZenDoor de opheffing van den leergang te Bondowoso (ies. delinggenootschap en de Utrechtsche Zendingsvereeniging,
Desceki) kwam het aantal dezer Leergangen op liet i inde van de eerste door.de Gereformeerde Zending en de overigen
1920 van 17 op 16. Op gemeld tijdstip waren hij de normaal- door Roomaoh-katholieke Missie-corporaties.
De leergangen staan alle onder Europeesche leiding.
leergangen voor de opleiding van inlandsche hulponderwijzeis te zamen 562 (686) leerlingen ingeschreven, onder
15. A KT K- K x A U KNS.
wie 14 (11) vrouwelijke. In liet examen voor inlandscli hulponderwijzer slaagden 291 (310) leerlingen, onder wie 3 (S)
Het in Ind. St. 1917 n°. 30"opgenomen K. B. nopens de
meisjes.
toekenning van studietoelagen aan jongelieden in het bezit
Deze. leergangen zullen geleidelijk worden opgeheven of
van de onderwijzersakte, die zich verbinden om na verkrijomgezet in leergangen voor de opleiding van volksonder- ging van de akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer in
wij ze rs.
don Indischen dienst te treden, onderging aanvulling en
Leergangen tot opleiding van volksonderwijzers. In wijziging bij K. B. 17 Febr. 1919 n \ 75 (Ind. St. 1920
1920 werden 66 nieuwe leergangen geopend, waardoor het n°. 489).
Bij Gouv. Bt. 5 Febr. 1921 n°. 47 (Ind. St. n°. 77) is het
aantal van 40 op 106 kwam, namelijk 86 op Java en Madoera
toelagen* en premiestelsel voor bijakten aan Europeesche
en 20 in de buitengewesten.
5. " Ned.-Indië.
21
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1921—1922
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onderwijlen bij liet voortgezet inlandsch onderwijs, enz.
(Ind. St. 1917 n°. 52G) buiten werking' gesteld, en de voor
de openbare leerkrachten geldende regeling tot toekenning
van belooningen voor liet behalen van bijakten, op de
bijzondere onderwijzers toepasselijk verklaard.
Do bijdragen ten behoeve van de opleiding voor de hoofdakte van voor liet gesubsidieerd bijzonder onderwijs in
Nejderlandsch-Indië l>estemde onderwijzers onderging vorhooging bij E. B. 20 Nor. 1920 n*. 57 (Ind. St. 1921 n°. 107).
Het rejjJement van orde voor de examens ter verkrijging
van akten van bekwaamheid tot liet «'even van l a s e r onderwijs is nader gewijzigd bil Gouv. Bt. 16 Maart 1921 n°. 44
(Ind. St. n°. 1G2).
Het K. B . 13 Mei 1910 n°. 58 (zie K. V. 1911, kol. 136),
waarbij ook in Nederland de gelegenheid is opengesteld tol
het afleggen van het examen in de Maleische taal en in de
land- en volkenkunde van J\ederlandscli-Indië, als vereisciile
o.a. voor de benoeming van onderwijzer aan eene kweekschool
ter vorming 1 van inlandsche onderwijzers, onderging aanvub

ling bij E. li. 23 Mei 1921 n°. Cl (Ned. St. n°. 735).

Bevoegdheden tot het geven van Enropeesch lager onder-

wijs1. De examens voor olnderwijzeir(els) en hoofdomderwijzei(es) bij het Europeesch laaer onderwils en die in bi.jzondere lagere onderwijsvakken worden alleen te Batavia,
Semaiang, Soerabaja en Bandoena' afaenomen.
In 1920 werden in liet ffeheel 80 (52) volledige examens
voor de hoofdakte en 157 (100) voor de iiulpakte afgenomen,
waarvan onderscheidenlijk 44 (2S) en 99 (00) met gunstigen
uitslag.
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Uitgaven en ontvangsten.
B.

1919.

1920.

BIJZONDERE OPLEIDINGSINRICHTINGEN.

Opleiding van Europeesche onderwijzers (essen)
Opleiding van inlandsche onderwijzers
Totaal

. . . .

f

f

36 500

f

74 000

375 000

369 500

411500

443 500

Ontcangsten.
Opleiding van Europeesche onderwijzers a)
IV.

1 200 I f

1497

Huiihoudonderwijs.

Het huisüoudonderwijs wordt cea-even in leergangen in
de nuttige handwerken zoowel bij Europeesche lagere scholen
voor meisjes als bij de ffemengde Europeesche lagere scholen
alsmede bij een aantal Hollaiulseh-Chinecsche en Hollandscbïnlandscho scholen.
Tot d e bijzondere vakscholen behooren de industriescholen
te Batavia en te Soerabaja alsmede de huishoudscholen met
internaat te Malanar en Ambarawa van de .,Vereenio-ing tot
oprichting van Jonge Vrouwen-scholen in NedeiTandschExamens voor de „akte Xederlaudsch'" voor inlandsche j I n d i ë " .
onderwijzers. Dit examen werd in 1920 afgenomen te |
Bij liet inlandscJi onderwijs bestaan noa' neen speciale huisBatavia, Djokjakarta. Seniarana. Soerabaja. Fort de Koek,
Medan, Amboina, Makasser, Menado, Ternate en Gorontalo. j houdscholen. Het huishoudonderwiis maakt een onderdeei
Van de 11G (106) candidatèn, die zich voor bovengenoemd uit va u het leerplan der meisjesscholen, welk onderwijs door
inlandsche onderwijzeressen der scholen wordt gegeven.
examen aanmeldden, voldeden er 48 (46) aan de eischen.
Bij de bijzondere Hollandsch-inlandsche meMJessclioleni
gaat het huishoudonderwiis minder ver. Het betreft hoofdDepoksch examen. I n 1920 werd dit examen te Tomohon zakelijk de vrouwelijke handwerken (haken, naaien, knippen
(l<M. Menado) afgenomen; van 6 (25) candidatèn slaagde er en verstellen), terwijl OD enkele scholen tevens kookonder1(6).
richt wordt seaeven.
Hieronder volgt een overzicht van de sciiolen, waar huishoudonderwijs
wordt gegeven.
Bevoegdheden tot het geven van inlandsch lager onderwijs. Voor zoover gegevens werden ontvangen, onderwiei-pen
zich in 1920 1000 (1629) mannelijke en 8 (25) vrouwelijke
Scholen met volledig of vrij volledig
huishoudleerplam:
candidatèn aan het examen voor hulponderwijzer(es), van de openbare huishoudscholen bij de Europeesche lagere meiswie er onderscheidenlijk 504 (692) en 7 (16) aan de eischen jesscholen te Bandoeiio- en de Europeesche 2de lagere meisvoldeden. Het examen voor kweekeling weid afgelegd door jesschool te Djokjakarta : de ouenbare normaalschoien voor
2601 (4901) mannelijke en 67 (106) vrouwelijke candidatèn, inlandsche hulponderwijzeressen te Djokjakarta, Soerakarta,
van wie er onderscheidenlijk 916 (1429) en 43 (47) slaagden. Malang, Padangpandjangr en Menado; de openbare kweekschool voor inlandsche onderwijzeressen te Salatiga; de bijzondere lniishoudscholen te Malana en Ambarawa van de
Geldelijk overzicht.
„Vereeniging tot oprichting van Jonge Vrouwen-scholen in.
Nederlandsch-Indië" en de huishoudschool ,,Pikat" te
Menado; de bijzondere normaalschool voor inlandsche hulp1920.
1919.
Uitgaven en ontvangsten.
onderwijzeressen, genaamd ,,Van Deventer-school" te Bandoeng en 28 bijzondere inlandsche meisjesscholen op Java, 5
op Sumatra en 1 in Celehes en onderhooiïgheden.
OPLEIDING VAN ONDERWIJZERS.
Uitgaven.
Scholen, xcaar industrie- of beperkt
huishoudonderwijs
A. OPENBARE OPLEIDINGSicordt
gegeten:
de
indtistriescholen
te
Batavia
en Soera1NR1CI1TINGEN.
baja en de kunstambaclitsschool der /bisters TJrsulinen 4e
Opleiding van Europeesche onderBatavia; 8 Kartini-scholen OD Java en de meisjesschool te
418 969 Tomohon (res. Menado); de gesubsidieerde bijzondere huisf
316 526 f
Opleiding van inlandsche onderhoudleergangen, verbonden aan a'emcnade inlandsche sebo1 268 24 5 len der 2de klasse in het gewest Preanaer-Regentschappen.
1021782
796 05 0
825 298
Scholen,
icaar handxcerkondericijs
wordt gegeven: 14
Totaal . . .
f 2 166 606 f 2 483 264 openbare Europeesche lagere meisjesscholen; 117 namiddagleergangen verlionden aan de gemengde openbare Europeea) Normaalcursus te Batavia, normaalschoien te Batavia, Bandoeng, Semasche lagere, HoUandsch-Chineesche en Hollandsch-inlandsche
rang en Soerabaja, HoUandsch-Chineesche kweekschool te Meester-Cornelis, de
scholen ; 8 namiddagleerganaen voor meisjesleerlingen der
kweekschool voor frübelonderwijzeressen te Bandoeng en de toelagen voor
kweekscliolen voor Chineesche en inlandsche onderwijzers;
uitrusting aan Indische jongelieden, die naar Nederland worden gezonden om
tot onderwijzer te worden opgeleid.
11 gesubsidieerde namiddaaleeraanaen verbonden aan onder6) Kweekscholen voor de vorming van inlandsche onderwyzers(essen) (besteunde Europeesche lagere scholen of onderhouden door
halve te Makasser), hoogere kweekschool te Poerworedjo, normaalschoien voor
liefdadige genootschappen; do meisjesscholen op Sumatra en
inlandsche onderwijzers (essen) en normaalcursussen voor inlandsche hulpCelebes en onderhooriaheden.
onderwijzers.
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Builen de genoemde leergangen, welk», op een enkele uit-

Eondering na, alle gesubsidieerd ziin, bestaan er nog vele
andere, welke noor niet in de termen vallen voor het bekomen
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van eene geldelijke ondersteuning. Omtrent het aantal dezer
leergangen werden geen voldoende gegevens ontvangen.

II. KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.
Bij (JOUT. Ut. 15 Oct. 1920 n°. 11 is eene commissie tot voorbereiding van een Centraal Encyelopaediscb. Instituut
ingesteld.
g 1.

STUDIE VAN OOSTERSCHE TALEN EN VAN DE INSTELLINGEN VAN DEN ISLAM.

Bij Gouv. Bt. 2 Sept. 1920 n°. 2 (Ind. St. n°. 638) is eene ! en van de land* en volkenkunde van Nederlandsch-Indië
instelling ter bevordering van de kennis van inlandsche talen ! opgericht.

§ 2.

OUDHEIDKUNDE.

In 1920 kon meer aandacht besteed worden aan de ïïindoeoudheden in de buitengewesten. Door den inspecteur werd
eene reis gemaakt door de gewesten Suniatra's Westkust,
Tapanoeli en Oostkust van Sumatra, van welke reis een uitvoerig rapport verscheen in het oudheidkundig verslag over
het 2de kwartaal 1920.
Met een onderzoek naar oude oorkonden op het eiland Bali
werd begonnen.
De restauratie-arbeid aan do Prambanan-tempels (zie K. V.
1920, kol. 211) werd voortgezet. Alles wijst er op, dat in
elk geval zekerheid zal worden verkregen omtrent het oorspronkelijk uiterlijk van den Civa-tempel tot en met de
kroonlijst.
De noodige voorzieningen werden getroffen voor de instandhouding van de verschillende kleinere tempels in ZuidKedoe.
De in 1919 ontdekte tempel Tjandi Lawang bij Bojolali
werd uitgegraven.

Maatregelen werden genomen tot tegengang van verder
verval der voornaamste oudheden in de Brantas-delta.
De ontgraving van Tjandi Sawentar bij Blitar is zoo goed
als afgeloopen.
De overige monumenten werden geregeld schoongemaakt
en onderhouden.
Plannen zijn in voorbereiding voor de drooglegging van
het noordelijk gedeelte van bet moeras, dat bet midden van
het Dieng-plateau inneemt. Na deze drooglegging kan met
eene stelselmatige ontgraving der oudheden op het plateau
een aanvang worden gemaakt.
De restauratie van de Portugeesche Buitenkerk te Batavia
zal vermoedelijk in 1921 gereed zijn.
A;ui de verzameling fotografieën van den oudheidkundigen
dienst werden er ruim 1300 toegevoegd.

§ 3. KONINKLIJK MAGNETISCH EN METEOROLOGISCH OBSERVATORIUM.
Omtrent de verrichtingen van bet observatorium in 1920
zij verwezen naar het verslag der inrichting over dat jaar.
Met betrekking tot de weersgesteldheid kan het volgende
worden medegedeeld.
Te Batavia bleef de barometerstand aanvankelijk vrijwel
normaal, maar daalde in September, November en December
beneden het gemiddelde. De temperatuur was nagenoeg normaal, met geringe afwijkingen van het gemiddelde. De betrekkelijke Vochtigheid was afwisselend boven en beneden de
normale. De zonneschijn w?as overwegend boven het gemiddelde, uitgezonderd in Maart, April, Augustus en October.
De westmoeson was over den geheelen archipel zwak. I n
Maart trad de kentering in, die gedurende April en de eerste
helft van Mei zich deed gelden. De omstreeks half Mei doorkomende oostmoeson was zwak en bleef dit onafgebroken tot
ongeveer 10 September, toen de eerste verschijnselen van de
kentering in het westen van den archipel merkbaar werden.

Op 26 November kondigden krachtige westenwinden in
West-Java het begin van den westmoeson a a n ; deze nam in
de eerste dagen van December een zwak karakter aan.
Terwijl in J a n u a r i en Februari in den geheelen Archipel
de regenval beneden den gemiddelden bleef, was deze in
Maart vrijwel normaal, om in April boven het gemiddelde
te stijgen. Daarop volgde eene periode van sterke droogte gedurende Mei, J u n i en Juli. Begin Augustus trad vrij plotseling eene verandering in; de regenval in Augustus was in bet
bijzonder op Java, buitengewoon zwaar. Ook September —
en voor zooveel Java betreft October —- hadden overvloedigen
regenval. Buitengewoon hevige regens op 23 en 24 October
veroorzaakten zeer ernstige aardschuivingen in den ZuidPreanger. In October was de regenval in de buitengewesten
normaal. In November en December was de hoeveelheid neerslag een weinig beneden het gemiddelde.

§ 4. GENOOTSCHAPPEN T E R BEVORDERING 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 indologiscb gebied bleven hunne verschillende uitgaven
vo.u tzetten.
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III. EEREDIENST.
§ 1. CHRISTELIJKE GODSDIENST.
Indische Protestantsche Kerk. Bij het einde van 1920
waren 37 predikanten in functie. Voorts waren er 22 hulppredikers, 7 Europeesche godsdienstleeraars (zie Ind. St.
1001 n°. 255) en 340 als van landswege bezoldigde inlandsche
leeraars in dienst. Voor laatstgenoemd ambt waren in opleiding 100 kweekelingen, van wie er 19 in den loop van 1920
werden aangenomen.
Ook in 1920 zijn de gebruikelijke toelagen uit 's Lands kas
verleend, zoowel die, welke strekten ter voorziening op plaatsen waar geen predikant bescheiden was (een 57-tal, waaronder 14 in de buitengewesten) in het godsdienstonderwijs der Europeesche jeugd door middel van daartoe door liet
kerkbestuur aangewezen personen (onder wie 21 vrouwen),
als de toelagen ter tegemoetkoming van enkele gemeenten in
de kosten van den openbaren eeredienst, zoomede ten behoeve
van liet godsdienstonderwijs bij inlandsche Christengemeentcn, die over geen uit 's lands kas bezoldigde Europeesehe of
inlandsche geestelijke konden beschikken.
Laatstgenoemde toelagen werden g-enoten door de gemeenten in de residentiën Amboina, Menado en Timor en onderhoorigheden.
Rooim;ch-katho!ieke Kerk. Met inbegrip van de drie
apostolische vicarissen en de drie apostolische prefecten,
waren in Indië aanwezig 123 geestelijken. Bezoldiging uit
's lands kas werd genoten door 33 geestelijken en 14 inlandsche of met inlanders gelijkgestelde hulpleeraren bij de
Roomsch"katholieke seineenten.

§2.

s-

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 godsdienstonderwijs aan de Roomschkatholieke jeugd werden aan 72 gemeenten toelagen verleend (waarvan 5 in de buitengewesten), terwijl de geineenten te Koeta Radja en te Makasser in het genot bleven van
eene tegemoetkoming in de kosten van den eeredienst.
Bij K. B. 19 Febr. 1921 n°. 65 (Ned. St, n°. 81, Ind. St.
n°. 259) is, met terugwerkende kracht tot 1 Januari 1920,
eene nieuwe regeling vastgesteld betreffende de erkenning
van Roomsch-katholieke geestelijken van den 3den rang.
Bij Gouv. Bt. 22 J u n i 1921 n°. 113 is aanteekening gehouden van de verheffing van de apostolische prefectuur van
Xederlandsch Kieuw-Guinea tot een apostolisch vicariaat.
Zendingswerk (buiten dat der Roomsch-katholieke missie),
(iedurende het tijdvak 1 Juli 1920 tot en met einde Juni
1921 zijn in Indië toegelaten 29 zendeling-leeraren (onder
wie 23 officieren van het Leger des Heils) en werd het gebied van 3 zendeling-leeraren uitgebreid.
Toelating als hulpzendeling is in genoemd tijdvak verleend
aan 10 inlanders.
Omtrent de vanwege de zending in stand gehouden ziekeninrichtingen, zie men afdeeling V van dit hoofdstuk.

3KMIAMMEDAAXSCIIE (JODKDIKNST.

Van de mededeelingen op Mohanimedaansch godsdienstig
gebied, welke in de gewestelijke verslagen voorkomen, is
reeds melding gemaakt in hoofdstuk C.
Blijkens van den consul der Nederlanden te Djeddah ontvangen opgaaf, bedroeg het aantal Nederlaudsch-Indische

Mekka^gangers 14 703. Van dezen waren 14 015 in het bezit
van in Nederlandsch-Indië en 200 van door het consulaatgeneraal te Singapore afgegeven passen, terwijl 48S van
nieuwe passen te Djeddah werden voorzien.

IV. INSTELLINGEN VAN LIEFDADIGHEID, UITKEERINGSEN SPAARFONDSEN.
Over woezenverpleging en armen verzorging, over liefdadigheids- en daaraan verwante vereenigingen, zoomede
over het particulier spaarbankwezen, zijn de voor dit verslag
ontvangen opgaven bijeengebracht in bijlag-o Q.
Bij K. B. 7 Sept. 1920 n°. 71 (Bijbl. Ind. St. n°. 9634) is
goedgekeurd dat het Roghair-fonds, welks reglement is opgenomen in Ind. St. 1875 n°. 139, wordt overgedragen aan
de vereeniging „Moed, Beleid en Trouw", welker statuten
zijn goedgekeurd '"'i K. B. 3 Dec. 1919 n°. 12.

V.

Bij GouV. Bt. 1 Juli 1920 n°. 55 is machtiging! verleend
om ten behoeve van de armenkolonie te Blondo (Magelang),
voorloopig voor den tijd van één jaar, als bijdrage in de
kosten van voeding en huisvesting van de in die inrichting
opgenomen personen, te beschikken over ten hoogste f 400
's maande, berekend naai den maatstal van f 4 per verpleegde per maand.

B U R G E R L I J K E GENEESKUNDIGE DIENST.

Hel reglement op den burgerlijken geneeskundigen dienst
in Nederlandsch-Indië (Ind. St. 1882 u°. 97. zooals liet sedert
i- gewijzigd en aangevuld) is nader gewijzigd bij Ordn. van
28 Aug. 1920 (Ind. St. n\ 020) en 4 J u n i 1921 (Ind. St.
n°. 347).
Bij Gouv. Bt. 22 Sept. 1920 n°. 11 (Ind. St. n°. 697) is
bet ambt van adviseur voor de medische propaganda defin;.ticf ingesteld.
Bij Gouv. Bt. 5 Oct. 1920 n°. 9 (.Tav. ('t. n°. 83) is. hij wijz e
van 't ij del ij ken maatregel, voor de hoofdplaats Bandoeug

een gezondheidsdienst ingesteld, waarvan de taak
schreven in liet lui dat besluit !>ciioorond reglement.

om-

Porsoiieel. Bij Gouv. Bt. 4 Dec. 1920 n°. 48 (Ind. St.
ii°. SCO) is de weddereK-elinsr der couvorneinonts Indische
geneeskundiffen herzien.
Bij Gouv. Bt. 18 Autr. 1920 n \ 9 (Ind. St. n°. 602) zijn
nieuwe regelen vastgesteld voor de opleiding - van verpieglngs- en geneeskundig hulppersoneel.
Bij K. B. 19 Maart 1921 n°. 80 (Ind. St. n°. 398) kwam eene
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regeling tot stand voor bet verleenen van een opdracht aan
fouvernements Indische geneeskundigen voor eene aanvulende studie in Nederland.
De instructie voor den hoofdrnsoecteur. hoofd van den
burgerlijken geneeskundigen dienst is gewijzigd bij Gouv.
Bt. 22 Sopt. 1920 n°. 45 (Bijbl. Ind. St. n°. 9598).
De instructie voor de officieren van gezondheid, belast
met do waarneming van den burgerlijken geneeskundigen
dienst, is opgenomen in Biibl. Ind. St. n°. 9850.
Voor. eene wijziging in de verdeeling van de gewesten op
Java on Mudoera in ressorten en onderressorten van den
burgerlijken geneeskundigen dienst zi© men BjjU. Ind. St.

f

a*. 964f
Voor de burgerlijke geneeskundig© indeeling van Java en
Madoera en eeuige deelen van de buitengewest sn zie men
bijlage S S van deel I van den Regeeringsalinnnak van
Jïederlandscb-Indië van 1921.
Voor opgaven omtrent het bil het einde van 1920 in Xederlandsch-lndié toegelaten (al dan niet aan 's lands dienst verbonden) genees-, heel-. verlos-. tandheel* en artsenijkunelig
personeel, zij verwezen naar staat I I van bijlage E..
Ziekteiiwetgcving. Bij Gouv. Btn. 21 Juli 1920 n°. 6
(Ind. St. n". 550), 14 Sept. 1920 n°. 17 (Ind. St. n°. 681)
en 26 J a n . 1921 n°. 57 (Ind. St. n°. 62) zijn het geoied der
gemeente Pematang Siantar (Oostkust van Sumatra), de
hoofdplaats Bandoeng en de afdeelingshcofdplauts MeesteiCornelis als plaatsen aangewezen waarvoor de doodsehouwordonnantie mede toepassing zal vinden.
Be aanwijzing van de hoofdplaats Pa lom bang als plaats
waar do doodaehouw werd ingevoerd (Ind. St. 1920 n°. 467)
is bij Gouv. Bt. 8 Juni 1921 n°. 53 (Ind. St. n°. è»6G) ingetrokken.
De staat, aangevende de indeeling van de havens in Neder*
landsch-Indië, ten aanzien van de te nemen quarantaine*
maatregelen, is nader gewijzigd (Bijbl. Ind. St. n°. 941-1).
I n het jaar 19.20 zijn deels voor het eerst, deels bij hernieuwing besmet verklaard wegens pest: Alexandrië, Amoy,
Bangkok, Port Saïd.Sandakan en Swatow, zoomede in ±Sederlandsch-Indië verschillende streken van de gewesten Batavia,
Semarang. Kedoe, Pasoeroean en Scerakarta; wegens choltra:
Amoy, Bassein, Singapore. Swatow en Saigon: wegens pokken: verschillende plaatsen en streken in de gewesten Benkoelen, Palembang, Amboina en Banioemas.
De quarantaine-ordonnantie en de epidemie-ordonnantie
zijn nader gewijzigd en aangevuld bij Ord. van 10 Sept. 1920
(Ind. St. n°. 676) met betrekking tot het voorkomen van
pestgevallen.
I n verband met de sedert gewijzigde tijdsomshndigheden,
is de Ord. in Ind. St. 1914 n°. 584. houdende bepaling dat
de quarantaine-ordonnantie niet van toepassing is op Nederlanelsche oorlogsschepen en door de Koninklijke Marine gecharterde vaartuigen, bij Ord. van 30 Aug. 1920 (Ind. St.
n°. G37) ingetrokken.
Het tarief van de voor rekening van de betrokken schepen
komende kosten voor liet gebruik van middelen en toestellen
vooi de ontsmett-ing van het schip en voor de verdelging van
ratten of muskieten is gewijzigd (Bijbl. Ind. St. n°. 9803).
Bij Gouv. Bt. 28 Oct. 1920 n°. 44 (Ind. St. n°. 7S9) is de
epidemie-m donnantie gedeeltelijk toepasselijk verklaard op
bacillaire dysenterie voor de hoofdplaats Amboina.
Bij Ord. van 29 Maart 1921 (Ind. St. n°. 188) zijn eenige
bepalingen van de epidemie-oidonnantie nader gewijzigd en
aangevuld.
* Bij Ord. van 29 Oct.'1920 (Ind. St. n°. 793). juncto Ord.
van 2 J u n i 1921 (Ind. St. n°. 344) zijn — met ingang van
1 Januari 1921 (Ind. St. 1920 n°. 860) — eenige maatregelen
voorgeschreven, die bii het heerschen van eene influenzaepidemie in acht genomen moeten wordtn, ten einde het gevaar voor overbrenging dezer ziekte te verminderen (influenza-ordonnantie).
Door den hoofdinspecteur, hoofd van den burgerlijken
geneeskundigen dienst, is een nieuw ontsmettingsreglement,
bedoeld bij art. 27 der quarantaine-ordonnantie en bij art.
32 der epidemie-ordonnantie, vastgesteld (Bijbl. Ind. St.
n". 9472).
Geneeskundig staatstoezicht. Evenals in de vorige
jaren werden in 1920 zoowel door den hoofdinspecteur, hoofd
Handelingen der Staten-Generaal.
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Bijlagen.

1921—1922.

van den burgerlijken geneeskundigen dienst, als door de
overige inspecteerende ambtenaien bij dien dieast, reizen
gemaakt voor het doen van onderzoekingen, het houden van
besprekingen en het treffen van maatregelen ten aanzien.
van de verschillende op dit onderweip betrekking hebbende
aangelegenheden.
Bjj Gouv. Bt. S Sent. 1920 n'. 11 werd den hoofdinspecteur, hoofd van den burgerlijken geneeskundigen dienst,
opgedragen om met de personen die in genoemde maand als
vertegenwoordigers van het Indisch zakenleven cieno reis
naar Japan zouden maken, derwaarts te vertrekken, teneinde
aldaar in het belang van het in Augustus 1921 te Weltevreden
te houden congres van de Vereeniging ter beoefening der
tropische geneeskunde in het verjo Oosten werkzaam te lijn,
met bepaling, dat hij na aan zijne opdracht in J a p a n te
hebben voldaan, de terugreis zou aanvaarden over de Philip*
pijnen, Hongkong, Indo-China en het schiereiland Malakka
om ook aldaar met een gelijk doel werkzaam te zijn.
Bij Ord. van 1 Oct. 1920 (Ind. St. n°. 721) is eene bijzondere voorziening getroffen in de uitoefening van het geneeskundig staatstoezicht in de afdeelingen Menado en Goron*
talo (ree. Menado).
Bij Gouv. Bt. 4 J u n i 1921 n°. 85 (Ind. St. n°. 348) zijn
regelen vastgesteld, volgens welke hoofden van gewestelijk
(plaatselijk) bestuur toezicht uitoefenen over den geneeskuridigen dienst en de ziekeninrichtingen binnen hun ambts-

gebied.

Geneeskundige behandeling van landswege. Hiervoor
zij verwezen naar'staat I I I . van bijlage It.
Op liet einde van 1920 waren 152 mantri-verplegers (-verplecgsteis) en 13 mantri- verplegers ("Verpleegsters) der 1ste
klasse bij verschillende ziekeniniichtingen geplaatst, terwijl
592 jongelieden in opleiding waren tot inlandsch verpleger
(verpleegster).
Bij Gouv. Bt. 3 Sept. 1920 n°. 55 (Ind. St. n°. 647) zija
voorschriften in het leven geroepen omtrent vrije genee3kundige behandeling van en eene kostelooze verstrekking van
geneesmiddelen aan de leerlingen van de ambachtssehoii-n
voor inlanders, die bij en door het op die scholen gegeven
practisch onderwijs letsel bekomen.
Bij

GOUT. B ; .

20

Dec.

1920

n°.

53

(Ind.

St.

n°.

898)

kwam eene regeling tot stand nopens het verleenen van genees- en verloskundige hulp aan het personeel van de Atjehstoomtram.
Bij Gouv. Bt. 20 J a n . 1921 n°. 48 (Bijbl. Ind. St. n°. 978G)
zijn model-contracten vastgesteld voor notarieele _overeenkomsten met rechtspersonen in zake ziekenhuisbehandeling.

Geneeskundig onderwijs. Bij de school tot opleiding van
Indisch© artsen te Weltevreden begon het schooljaar
1919/1920 met 250 leerlingen (waarvan 12, onder wie 5 vrouwelijke, zonder dienstverband). Op het einde van het scheoljaar bedroes hel aantal leerlingen 205. Aan het in de maanden November en December 1919 afgenomen eerst© gedeelte
van het eindexamen namen 12 candidaten deel, van wie 10
werden toegelaten tot het tweede gedeelte. Gedurende denzelfden tijd weiden 5 recidivisten voor het tweede gedeelte
geëxamineerd, van welke er 2 slaagden (1 candidaat kon
wegen;, ongesteldheid niet aan het examen deelnemen). I n
Maait, Aprü en Mei 1920 weid het tweede gedeelte van het
eindexamen afgenomen, waarbij 13 leeilingen tot Indisch
arts werden bevorderd.
Op bet einde van 1920 bedroeg het aantal leerlingen 251
(17 Europeanen, 5 Chineezen en 229 inlanders), van wie 200
intern.
Het aantal zieken, behandeld op de aan de school verbonden poliklinieken bedroeg 7482. Voor de splitsing van dit
aantal wordt verwezen naar staat I I B van bijlage R.
De kosten van de school bedroegen gedurende het sehooljaar 1919/1920 f 272 306, waaronder f 81 014 wegens toelagen
aan leerlingen.
Gedurende 1920 ontvielen 6 Indische geneeskundigen aan
's lands dienst, terwijl door de school, zooals boven aangegeven, afgeleverd werden 15 artsen.
Bij Gouv. Bt. 13 Oct. 1920 n 3 . 3 (Biibl. Ind. St. n°. 9623)
is. het leerplan voor het onderwijs aan die school aangevuld.
5.

Ned.-Indië.
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Bij de N e d e r l a n d s e n - I n d i s c h e ertsenschool te Soerabaja
b e g o n h e t schooljaar 1919/1920 niet 165 leerlingen. A a n h e t
e i n d e van het schooljaar bedroeg hot a a n t a l l e e r l i n g e n 148.
E i n d e 1920 telde de school 146 l e e r l i n g e n , namelijk 66 (7
E u r o p e a n e n , 50 i n l a n d e r s en 8 Chineezen) in de voorbereid e n d e en 81 (19 E u r o p e a n e n , 46 i n l a n d e r s en 16 C h i n e e z e n )
in d e g e n e e s k u n d i g e a f d e e l i n g .
D e kosten van de school b e d r o e g e n in 1920 f 262 774, w a a r o n d e r f 1 0 2 908 wegens toelagen a a n de l e e r l i n g e n .
Bij G o u v . B t . 13 Oei. 1920 n°. 3 ( B i j b l . I n d . St. n°. 9623)
is. bet leerplan voor liet. onderwijs aan de artsenschool a a n gevuld.
De op 1 S e p t e m b e r 1919 te B a t a v i a geopende l e e r g a n g voor
d e o p l e i d i n g van controleurs voor d e volksgezondheid t e l d e
e i n d e L920 11 l e e r l i n g e n . Voor h e t l e e r p r o g r a m m a voor dien
l e e r g a n g zie men Bijbl. I n d . S t . n°. 9177.
D e te B a t a v i a gevestigde l e e r g a n g voor de o p l e i d i n g van
e p o t h e k e r s b e d i e n d e n t e l d e e i n d e 1920 32 l e e r l i n g e n , v a n wie
24 m a n n e n en 8 v r o u w e n .

V r o e d v r o u w e n . S t a a t I V v a n bijlage R geeft een overz i c k t van het a a n t a l en den afloop van verlossingen g e d u r e n d e het j a a r 1920 v e r r i c h t door v r o e d v r o u w e n , die o n d e r sta ïfd van lanrfswege o n t v a n g e n .
Bij Gouv. B t . 18 A u g . 1920 n°. 9 ( I n d . S t . n ° . 602) ia de
r e g e l i n g b e t i e f f e n d e do o p l e i d i n g v a n i n l a n d s e h e vroedv r o u w e n ( I n d . St. 1902 n°. 201) b u i t e n w e r k i n g gesteld, niet
dien v e r s t a n d e ech er, d a t voor de bij do i n w e r k i n g t r e d n g
v a n d i t besluit op den voet d i e r r e g e l e n reed» in o p l e i d i n g
z i j n d e l e e r l i n g e n , de opleider zijne a a n s p r a a k op d e t o e l a g e
en p r e m i e blijft b e h o u d e n .
H e t a a n t a l l e e r l i n g e n - v r o e d v r o u w e n , dat g e d u r e n d e 1920
a a n g o u v e r n e m e n t * z i e k e n i n r i c h t i n g e n h a r e o p l e i d i n g genoot,
Aantal met de gewestelijke
leiding belaste
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officieren van
gezondheid.
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bedroeg 10. In den loep v<m d a t j a a r s l a a g d e 1 l e e r l i n g i n het
verloskundifit e x a m e n .

Inentingen tegen besmettelijke ziekten.

l a n d s c h - I n d i ë v a n artsen en verplegend personeel ten behoeve
v a n gesubsidieerde ziekenhuizen en h u l p z i e k e n h u i z e n .
Krankzinnigenwezen.
Voor de. s t e r k t e v a n het v e r p l e gingspersoneel in de k r a n k z i n n i g e n g e s t i c h t e n te B u i t e n z o r g
en L a w a n g zii verwezen n a a r tabel VI van bijlage R .
D e bedde g e s t i c h t e n boden eind© 1920 h u i s v e s t i n g aan
3677 lijders en wel d a t te B u i t e n z o r g a a n 371 E u r o p e a n e n en
8-45 i n l a n d e r s e n v r e e m d e oosterlingen en d a t t e L a w a n g a a n
259 E u r o p e a n e n e n 2202 i n l a n d e r s en v r e e m d e oosterlingen.
M e t den bouw v a n h e t k r a n k z i n n i g e n g e s t i c h t te M a g e l a n g werd v o o r t g e g a a n .
Voor o p n e m i n g van k r a n k z i n n i g e n u i t de g e n e e s k u n d i g e
a f d e e l i n g W e s t - J a v a is n e t D o o r g a n g s h u i s t é B a t a v i a besteind. Voor den bouw v a n eene dergelijke i n r i c h t i n g t e n
behoeve v a n uit d e g e n e e s k u n d i g e a f d e e l i n g Oost-Java ai'k o m s t i g e p a t i ë n t e n w e r d e n m a a t r e g e l e n getroffen.
Bij G o u v . B t . 16 A p r i l 1921 n°. 24 ( I n d . St. n°. 233) is
d e sterkte en bezoldiging v a n het personeel voor het doorg a n g s h u i s voor k r a n k z i n n i g e n ( v o o r m a l i g e z i e k e n i n i i c h t i u g
M a n g o e n g d j a j a n ) t e S o e r a k a r t a vastgesteld.
I n liet v e r s l a g j a a r werd v o o r t g e g a a n met den bouw v a n
v e r p l e e g h u i z e n voor k r a n k z i n n i g e n te Medan,
Padang,
P a l e m b a n g , Makasser, M e n a d o , P o n t i a n a k en B a n d j e r m a s i n ,
terwijl een onderzoek werd ingesteld n a a r de wenschelijkheid
v a n de o p r i c h t i n g van een k r a n k z i n n i g e n g e s t i c h t in Atjeh eu
onderhoorigheden.

Tabel V I I A

v a n bijlage R toont den o m v a n g aan van de v e r r i c h t i n g e n
der inlandsehe vaccinateurs gedurende 1920; staat V I I B
v e r m e l d t h e t a a n t a l i n e n t i n g e n en h e r i n e n t i n g e n , enz. bij
do L a n d s k o e p o k i n r i c h t i n g te W e l t e v r e d e n g e d u r e n d e de Iaatsie 5 j a r e n .
S t a a t V I I I van b i j l a g e I I bevat de vijf j a a r ! ijkeché" stotistiek van de bij h e t I n s t i t u u t - P ASTEUH. b e h a n d e l d e personen
tegen hondsdolheid,
Voor het r e g l e m e n t voor do inentinarskantoren op de hoofdp l a a t s e n S e m a r a n g eu Soerabaja zie m e n B i j b l . I n d . S t .
n". 3526.
Bij Gouv. B t . 3 J a n . 1921 n°. 22 ( J a v . Ct. n°. 2) is b e p a a l d
d a t t e r hoofdplaats B a n doen tr wordt i n g e s t e l d een kantoor
voor de i n e n t i n g m e t dierlijke kcepokstof.
O m t r e n t eene n a d e r e v e r d e e l i n g in v a c c i n e d i s t r i c t e n zie
m e n Bijbl. I n d . S t . nee. 9415 ( r e s . B e n k o e l e n ) , 9470 ( r e s .
Clieribon), 9773 ( r e s . A n i b o i n a ) , 9805 ( g o u v . Atjeh e n onderh o o r i g h e d e n ) en 9806 ( r e s . T e r n a t e en o n d e r h o o r i g h e d e n ) .

ZiekengMtiehten en fondsen.
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Staat I van bijlage R

b e v a t eene gewestelijke o p g a v e van h e t a a n t a l op u i t . 1920
b e s t a a n d e l a n d s - en bijzondere z i e k e n i n r i c h t i n g e n ; de s t a t e n
I I I en V b e v a t t e n opgaven n o p e n s de b e h a n d e l i n g i n de
lands'ziekeninrichtingen en in e e n i g e p a r t i c u l i e r e i n l a n d s c h e
ziekenhuizen, terwijl s t a a t X I eene s p l i t s i n g bevat v a n de
in het v e r s l a g j a a r a a n bijzondere i n r i c h t i n g e n voor ziekenverpleging uitgekeerde tegemoetkomingen.
Bil Ürd. van 18 Oct. 1920 ( I n d . St. n°. 757) zijn regelen
vastgesteld voor de t o e k e n n i n g v a n subsidiën uit ' s L a n d s
kas voor u i t r u s t i n g en overtocht v a n N e d e r l a n d n a a r N e d e r -

Algemeene gezondheidstoestand en ziekenverpleging.
A a n g a a n d e de sterfte en doodsoorzaken onder E u r o p e a n e n
en met hen gelijkgestelden in v e r s c h i l l e n d e plaatsen v a n
N e d e r l a n d s c h - I n d i ë over 1920 geeft b i i l a g e B (tabel X ) u i t voeri'ge gegevens.
H e t g e m i d d e l d e sterfteciifer in 1920 bedroeg voor W e s t J a v a 23,7 "/no (20,2 »/no in 1 9 1 9 ) , voor M i d d e n - J a v a 25 o',,,
(32,5 °/00 in 1919), voor O o s t - J a v a 23,6 °/„0 (27,7 °/00 in 1919)
Ontsmettingsdienst van woningen
en gebouwen.

Overig geneeskundig personeel.
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en voor geheel J a v a e n M a d o e r a 24,1 "/„„ (27,8 "jlin in 1919).
Voor de sterftecijfers van d e verschillende gewesten v a n
J a v a en Madoera zie staat I X van b i j l a g e 11.
Met de uit v o e l i n g van de p l a n n e n tot o p r i c h t i n g van verschillende plaatselijke ziekenhuizen werd k r a c h t i g voortgang
gemaakt.
Betreffende de v e r s c h i l l e n d e v o o r k o m e n d e besmettelijke
ziekten en volksziekten zij liet v o l g e n d e v e r m e l d :
Pest.
D e bij O r d . v a n 28 J a n . 1915 ( I n d . St. n°. 136) getroffen bijzondere voorziening ten aanzien v a n de l e i d i n g en
de uitoefening van het g e n e e s k u n d i g s t a a t s t o e z i c h t , voor zoover betreft de b e s t r i j d i n g van de pest in b e p a a l d e streken v a n
N e d e r l a n d s c h - I n d i ë , is van t o e p a s s i n g v e r k l a a r d o p de navenp l a a t s T a n d j o e n g p r i o k en de p l a a t s e n B a t a v i a e n Meester«
üornelis der r e s i d e n t i e B a t a v i a ( G o u v . B t . 23 Sept. 1920
n°. 4 in I n d . St. n°. 699) en op het regenisch ip B a t a n g der
residentie P e k a l o n g a n ( G o u v . B t . 25 J u n i 1921 n°. 49 in.
I n d . S t . n°. 3 8 8 ) .
D e regelen betreffende d e v e r b e t e r i n g e n a f b r a a k v a n pestgevaarlijke gebouwen ( I n d . S t . 1914 n°. 486) zijn v a n toepassing v e r k l a a r d op d e a f d e e l i n g B a n d j a r n e g a r a dei' resid e n t i e B a n j o e m a s ( I n d . S t . 1920 n°. 861) en op h e t r e g e n t schap B a t a n g d e r residentie Pekalongjan ( I n d . St. 1921
n ' . 388).
Op 31 D e c e m b e r 1920 bestond, met i n b e g r i p van het hoofd
van den dienst der p e s t b e s t r i j d i n g . het personeel uit 11 g e n e e s k u n d i g e n , terwijl 1 g o u v e r n e m e n t s a r t s en 1 I n d i s c h a r t s
van 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, n a a s t h u n n e
eigen f u n c t i ë n , w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t t e n in h e t b e l a n g van
den dienst der p e s t b e s t r i j d i n g .
D e h i e r o n d e r volgende s t a a t geeft een overzicht v a n het
personeel bij d e v e r s c h i l l e n d e o n d e r d e d e n v a n d e n d i e n s t .

Woninginspectie.

Bacteriologische
dienst.

Automobielvervoerdienst.

Gedetacheerde artsen
van den burgerlijken
geneeskundigen dienst
Gouvernements
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1) De gewestelijke leider van den dienst der pestbestrijding in de residentie
dentiën Madoera en Pasocroean.
2) Do fungeer; nd gewestelijk leider van den dienst der pestbestrijding in de
in do residentie Djokjakarta.
3) De gewestelijke leider van den dienst der pestbestrijding in de residentie
Kediri.
1) De werkzaamheden van den dienst der pestbestrijding in dit gewest,
via en de afdeelingslioofdplaats Meestor-Cornelis, wordt n geleid door het
5) Deze gouvernements Indische arts van den burgerlijken geneeskundiaen
werkzaamheden in het belang van den dienst der pestbestrijding.

Soerabaja is belast met de gewestelijke leiding van dien dienst in d« re»iresidentie Soerakarta i3 belast met de gewestelijke leiding van dien dienst
Jladioen is belast met de gewestelijke leiding van dien dienst in de residenti»
welke zich beperken tot de havenp'aats Tandjoengpriok, de hoofdplaats Batahoofd van den gezondheidsdienst te Batavia.
dienst verricht, naast de uitoefening van zijne eigen functie, verschillende

12

34

<

KOLONIAAL VERSLAG
175

1921.
Hoofdstuk K, afd. V.

176

I n vurband met liet sporadisch voorkomen van pest in de
Tweede halfpar
Eerste halfjaar
powes cu Posoeroean en Madiocn, zoomede in de residentie
1920.
1«21.
Soerabaja, met uitzondering van het onderdistrict Doekoeh
(distr. Goenoengkendeng, afd. Lamonmin) is de inlichting!»
AangeOverAan ge- Overdienst aldaar opgeheven. In het gewest Itembank kon hij tot
tast.
leden.
tast.
leden.
do hoofdplaats beperkt worden.
In liet gewest Kedoe is het personeel van den inlichtingsdienst, in velband met de uitbreiding van d& pest, weder
Res. Batavia.
belangrijk versterkt moeten worden, terwijl dat in enkele
12
12
•
5
streken der residentie Seinarang. met het oog op den gunsti- Afd. Batavia . . .
gen stand der ziekte, verminderd kon worden.
I n liet afgeloopen jaar ziin door het uersoneel van den
R*8. Pekalongan.
inlichtingsdienst 9152 (in 1919 29G4) pestgevallen (waai21
21
onder 162 — in 1919 57 — longpestgevallen) vastgesteld, Afd. Pekalongan . .
verdeeld over de gewesten: Batavia 13, Semarang 449 (waaronder 14 longpestgevallen), Soeiabaja 227 (waaronder 3
Res. Semarang.
longpestgevallen), T'asoeroean 17 longpestgevallen, Djokja3
3
11
11
karta. 2, Soerakarta 14, Madioen 4 longpestgevallen en Kedoe Afd. Semarang . .
8420 (waaronder 124 longpestgevallen).
„ Salatiga . . .
228
228
571
571
De, in verbond met het ernstig karakter, welke de pest„ Kendal . . .
133
133
218
218
epide-mie in hot onderdistrict Parakan (afd. Temanggoeng,
NS. Kedoe) had aangenomen, ter distric'tshoofdplaats ParaRes. Soerabaja.
kan opgerichte tijdelijke inrichting voor de verpleging en
behandeling van pestlijders en van pest verdachte zieken is Afd. Soerabaja. . .
27
27
18
18
niet het oog op het gunstig verloop der ziekte in genoemd
„
Lamongan
.
.
22
22
20
20
district opgeheven.
De ontsmet ting v;m per spoor- en tramwegen vervoerde zoogenaamde ïattenlokkende artikelen door middel van zwavelRes. Pasoeroean.
dioxyd is in het begin van het verslagjaar gestaakt, aange16
16
zicn dit ontsmettingsmiddel in de toepassing niet aan de Afd. Paso#roean . .
verwachtingen bleek te beantwoorden.
De meflhanjschè ontsmetting van woningen en gebouwen
Res. Kedoe.
i« voortgezet. Het aantal ontsmette woningen bedroeg onge394
447
447
394
veer 30 000, hoofdzakelijk in de afdeelingen Temanggoeng Afd. Magelang. . .
en Wonosobo dei residentie Kedoe.
„ Wonosobo . .
1920
1920
525
525
De in K. V. 1920 (kol. 219) bedoelde definitieve woning„ Temanggoeng .
38J
116
387
116
verbetering raet gebruikmaking van hout is geëindigd in de
districtshoofdplaatsen Ambarawa (afd. Salatiga, ree. SemaRes. Djokjakarta.
rang) en liabat (afd. Lamougan. res. Soerabaja). terwijl deze
vert>etering hare voltooiing nadert in de afdeelingshoofd- Afd. Djokjakarta . .
piaat*. Salatiga (res. Semarang). De snel doorgevoelde
woningverbetering is gedurende het verslagjaar geëindigd
Res. Soerakarta.
in de ouderdisiricten Grabag (distr. Grabag, afd. Magelang), Kalorau (distr. Kaloran. afd. Temanggoeng) en P m - Afd. Soerakarta . .
16
16
git (distr. Pringsoerat, afd. Temanggoeng), «11e in de
„
Bojolali
.
.
.
23
23
501
501
residentie Kedoe, waar onderscheidenlijk 5390, 3106 en 3480
woningen zijn verbeterd. Deze verbetering is> voorts in de
residentie Kedoe doorgevoerd in de tot de afdeeling Magelang behooronde onderdistricten Ngablak en Tjokro (distr.
Cholera. Slechts zeer enkele sporadische gevallen kwamen
Grabag) en de hoofdplaats Magelang. in de tot de af deel ing voor in sommige gewesten van Java, op Sumatra en op
Temanggoeng behoorende onderdistricten
Temanggoeng Borneo.
(distr. van dien naam). Boeloe. Kedoe. Parakan en Ngadiredjo (distr. Parakan) en in de tot de af deel ing Wonosobo beDiphteritis kwam hier en daar verspreid voor.
hoorende onderdistricten Wonosobo en Kertek (distr. WouoSO1M>) ; verder in het gewest Semarang in het onderdisti iet
Dysenterie.
Zoowel amoeben-dysenterie als de verschilGetasan (distr. Salatiga, afd. van dien naam). I n deze lende vormen van bacillaire dysenterie kwamen over den
streken zijn, met uitzondering van de genoemde hoofdplaats geheelen archipel veelvuldig voor. De eerstgenoemde ziekte
Magelanir en du onderdistricten Wonosobo en Getasan, waar heer&chte in hevige mate te Taroetoeng en in Koerintji.
kort voor het einde van het verslagjaar met de acute woningverbetering is begonnen en op dat tijdstip nog geen enkele
Influenza.
D i t verschillende streken van den Archipel
woning werd voltooid, ondeischeidenlijk 1203, 1219, 4196, werden nog epidemieën van deze ziekte vermeld, waarvan
2761, 2881. 2493. 1832 en 925 woningen klaar gemaakt.
sommige met een kwaadaardig karakter: o. a. in Tapanoeli
H e t bouwtoezicht en de woninginsDectie bleven in het Bn Koerintji. op Simeuloe — OP welk eiland tevens gevallen
besmette gebied werkzaam.
van encephaliti? letbargica voorkwamen —. te Hobo (waar de
Met de verbetering van pakhuizen in de havenplaatsen
sterfte 5 % bedroeg) en op de Babar-eilanden. Op deze laatste
Semarang en Soerabaja is geleidelijk voortgegaan.
beide plaatsen werden hoofdzakelijk Timoreezen aangetast,
Het aantal automobielen van den vervoerdienst werd met die de vorige jaren van de ziekte verschoond bleven.
2 personenwagens vermeerderd. Hierdoor is het aantal gebracht op 45 automobielen, welke te zamen hebben afgelegd
^/areZcn-epidemieën werden gemeld uit Tapanoeli en uit
512 353 K.M. (in 1919 499 675 K.M.). terwijl de exploitatie- Moearotebo (Diambi).
kosten per K.M. bedroegen ongeveer f 0.2SJ (in 1919 ongeMeningitis cerebrospinalis epidemica. Te Tandjoengpriok,
veer f 0.32).
De btide arobulnnce-outomobiolen zijn ook gedurende 1920 waar in het laatst van het vorige jaar eene epidemie van.
aan den burgerlijken geneeskundigen diens! — eon te Soera- deze ziekte was uitgebroken (zie K. V. 1920, kol. 221),
kwamen dit jaar nog 62 gevallen voor. Te Batovia (met inbajn en een te Semarang — in bruikleen afgestaan.
Hieronder volgt een overzicht over het tweede hnlfjnar van begrip van Tandjoengpriok) kwamen in het geheel 131 ge1920 en het eerste halfjaar van 1921 van de aangetasten en vollen voor met 86 dooden. Verder werden gemeld van Semar
rang 21, van Tandjoengpandan 12, van Sawahloento 8 en
overledenen aan pest.
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van Medan 7 gevallen. Vaccin-behandeling wordt toegepast,
waarover nog geen definitief oordeel is verkregen.
Pneumonie

kwam ook in 1920 veelvuldig voor.

178

Malaria. Intensief voorkomen van eeue belangrijke steifte
aan malaria werd gemeld uit bijna het geheele gewest Atjeh,
uit Ambon. uit Nieuw-Guinea en uit verschillende gewesten
van Java en Madoera. In Sibolga is na de assaineering de
toestand zeer belangrijk verbeterd: primaire infecties behooien daar nu tot de zeldzaam heden.

Pokken.
In de stad Batavia kwamen verscheidene gevallen
voor met 43 dooden en in de stad Bandoeng 10 gevallen met 2 |
Tuberculose.
Bij Gouv. Bt. 7 J a n . 1921 n°. 15 (Ind. St.
dooden. Voorts werden eenige lichtverloopende gevallen geconstateerd in de afdeelingen Buitenzorg, Indramajoe en n°. 17) zijn regelen vastgesteld nonen» de toekenning van
Wonoso-bo en de gewesten Bajiioemas en Benkoelen. Kleinere tegemoetkomingen uit 's lands kas voor het werk der Cenepidemieën kwamen ook voor in de Mol uk kan (o. a. Saparoea, trale vereeniging tol bestrijding der tuberculose in Nederlandsch-Indië.
Toehaha, Ambon, Ceram).
Het gescheiden vaccinatiestelsel werd geleidelijk verder !
Venerische
ziekten.
Een . veelvuldig voorkomen van
ingevoerd op Java en Madoera.
syphilis werd o. a. gemeld van Bangkinang en Soengei
Typhut abdomdtialit kwam ook in 1920 veelvuldig voor. i Daieh (Sumatra's Westkust).
Een op Xieuw^Guinea bij de Kaja Kaja's ingesteld onderDe prophylactische vaccinatie wordt veel toegepast.
zoek bracht aan het licht dat de hier üeerschende ziekte in
Ankylostomiasis.
De bestrijding van de wormziekte wordt hoofdzaak veneri&che granuloom is.
met kracht voortgezet. Onderzoekingen betreffende den
Oogziekten.
In het Koningin Wilhelmina-gasthuis Ie
bodem in verband met deze ziekte en haar voorkomen onder
de bevolking weiden gedaan in Batavia en in de Vorsten- Bandoeng werden ingeschreven 5494 patiënten, van wie er
1319 (12 Europeanen, 1236 inlanders en 71 Chineezen) in de
landen.
inrichting werden opgenomen.
Epidemieën van nerosis conjunctiva werden gemeld uit
Frmmboesia. De systematische framboesiabehandeling van
de bevolking met neosalversan heeft in 1920 m bijna alle Silxdga en uit Wonogiri. Onderzoekingen hebben uitgestreken van den Archipel haar beslag gekregen en blijkt een wezen, dat deze ziekte berust op ondervoeding en door dieetzeer groot succes te zijn. Tienduizenden worden op deze wijze, regeling te bestrijden is.
meestal met één injectie, van hun lastige.' misvormende en
Geneeskundig laboratorium. Het aantal in 1920 verniet ongevaarlijke kwaal genezen. Het principe isi dat de
menschen voor de b-ehandeling een matig bedrag (varieerend richte onderzoekingen van diagnostieken aard bedroeg 3070.
van f 1,50 tot f 3 ) betalen; de armen worden kosteloos ge- Voor de justitie werden 570 voorwerpen op aanwezigheid van
bloed en spermavlekken onderzocht.
holpen.
Verschillende wetenschappelijke onderzoekingen werden
verricht, die in het jaarverslag uitvoerig vermeld worden.
Beri-beri kwam vrij veelvuldig vooi in Djambi.
Bij Gouv. Bt. 16 Sept. 1920 n°. 79 (Ind. St. n°. 686) is bet
Lepra.
I n verschillende leproserieën werden proeven ge- laboratorium hervormd.
nomen met de behandeling van deze ziekte met de nieuwere
chaulmoogra-pieparaten.

VI.

LOTERIJEN.

Met inachtneming van de voorschriften in Bijbl. Ind. St.
n°. 9356, werd eene geldloterij, groot f 25 000, toegestaan ten
behoeve, van het hoofdcomité voor de Oud-Batavia-feesten te
Batavia.
Van de voor 1920/21 toegestane geldloterij, groot f 500 000,
zijn de winsten bestemd voor het Roomsch-katholieke kerken armbestuur te Bandoeng. het college van diakenen der
protestantsche gemeente te Soerabaja, het bestuur der yereeniging tot bevordering van Christelijk leven en onderling
hulpbetoon te Magelang, het bestuur der vereeniging Assoeiavii' van Oost en West te Weltevreden, het bestuur van
het Centraal genootschap voor kinderherstellings- en vacan-
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tiekolonies te Semarang, het bestuur der studiefondsvereeniging ,,Minahasa" te Weltevreden, het bestuur van het
Roomsen-katholiek weeshuis te Semarang, bet bestuur der
vereeniging „Studiefonds Kota Gedang" (Sumatra's Westkust), het bestuur der vereeniging Tiong Hwa Hwee Kwan
te Malaug en het bestuur der sociëteit Phoenix te Telokbetong.
De regelen in acht te nemen bij het toestaan van loterijen
(Bijbl. Ind. St. n°. 9356) ondergingen eene wijziging Hij
Gouv. Bt. 24 Mei 1920 n°. 2 (Bijbl. I n d . St. n°. 9503), in
dien zin. dat het gezamenlijk bedrag der geldprijzen voortaan
45 % moet bedrogen van het nominaal bedrag der loterij.

5.
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1
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1

(\

Mededeelingen van staatkundigen en algenieenen
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59
61
61
65
67
69
71
71
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73
73
75
77
77
79
79
81
83
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85
85
87
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§ 2. Gouvernementsmarine
§ 3. Marine-etablissement te Soerabaja
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103
103
105
107
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111
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111
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111
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111
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113
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115
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115
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115
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117
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117
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119
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119
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121
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121

I.

123
123
125
129
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Te Soerabaja ') werd met het eerste uitbreidingswerk,
omvattend het maken van eene steenkolenkade voor 10 M.
watcrdiepte en van 430 M. lengte aan het westerboord der
havenkom Voortgegaan, evenals met de verlenging van die
kade in zuidelijke richting met 490 M., waaraan onderecheidenlijk verwerkt werd f 355 067 en f 1 554 088. Voor
den aanleg en de verharding van verschillende wegen op en
nabij het haventerrein (o.m. het maken Van een verbindingsweg van het centrum der gemeente Soerabaja met het nieuwe
havenemplacement) is f 169 504 besteed'. Aan loodsbouw
(warongloodsen, pasarloodsen, voltooiing van 2 entrepotpakluiizon, afbreken en elders weder opbouwen van drie z.g.
suikerloodsen, enz.) werd t 92 416 uitgegeven. Ten behoeve
van den dienst van scheepvaart werden werken verricht tot
een bedrag van f 73 738, omvattend! o.m. het bouwen van een
kantoorgebouw voor den havenmeester en een aanlegsteiger
in de Kali Mas. Veelal met behulp van de Hollandsche Aannemingmaatschappij werden verschillende groote werken
uitgevoerd op het gebied van terreinwinning en terreinverbetering, o.a. het maken van eene grondverbetering ten
behoeve van de Standard Oil Compagny of New Jersey
( f 2 5 725 verwerkt), het maken van het westerkanaal. benevens grondverbetering van de
oosterboordterreinen
(f 432 838), het winnen van terrein aan het oosterboord van
het havenbassin ( f 1 8 8 2 5 ) , uitbreiding van het bij de
Droogdokmaatsckappij
,,Soerabaja" in gebruik zijnde
haventerrein ( f 4 0 037), terrein-ophooging tusschen den
Marseille- en Genua-weg (f 19 323), grondverbeteringen ten
behoeve Van de te stichten Europeesche woonwijk op het
terrein zuidelijk van de haven (f 584 038). Ten behoeve van
den vliegdienst werd f 1 040 732 aan terrein opgespoten,
terwijl aan de inrichting van het werkterrein f 150 886 werd
Verwerkt. Aan de inrichting Van een ijizerlossingsterrein
op het kruisspoor aan de noordpier is f 15 227 besteed. H e t
aanschaffen van klein stuwadoors-materieel en van 2 sleepbooten eischten respectievelijk f 10167 en f 82 500. In het
algemeen werden werkjes uitgevoerd welke het verblijf van
koelies op liet haventeirein aanlokkelijker
maken (openbare
keukens, koelie-privaten, badg , elenfenheden,enz.).Aan woninobouw1 ten behoeve van minder havenpersoneel werd f 62 568 besteed , waarvoor o.a. een complex van 18 gekoppelde woningen
werd verkregen. Het maken van den Gen ua-s1 eiser en het
opspuiten van de daarbij behoorende terreinen, leidden tot
eene uitgaaf van f 116 589, terwijl een nieuw reparatiehaventje Voor de Droogdokmaatschappij f 54 066 vorderde.
De tweede sectie van het hoogspanningsnet en die van het
laagspanningsnet voor het electriseh bedrijf aan de haven
kwamen nagenoeg gereed. I n het geheel werd aan de electriciteitsvoorziening f 147 282 besteed.
Een aanvang werd gemaakt met de zeer noodige groote
haVenuitbreiding, te bewerkstelligen door den bouw der z.g.
Holland- en Ja va-pier (ruim 3000 M. kadelenarte). Veel
haggerwerk is verricht. Een bedrag van f 1 933 775 werd aan
dezen bouw verwerkt.
Voor uitbreiding werd in de nieuwe haven eene hoeveelheid specie van 231 445 M 3 . gebaggerd, Voor het terrein
van de Nederlandsoh-Indische3 artsenschool 5965 M*., voor
het marinevliegveld 13 869 M . en Voor de normali seeringswerken 3161
M*., terwijl voor onderbond uit 3de Kali Mas
181 113 M 3 ., aan het Oosterboord
106 572 M . en uit het
hav'entje der D.M.S. 2088 M 3 . grond werden verwijderd.
De slibaibeid in het westervaarwater van Soerabaja werd
op dezelfde wijze als in het vori? jaar voortgezet (zie K. V.
1920, kol. 228). #
De vernieuwing van een gedeelte wal muur langs de
Oembong-rivier te Pasoeroean kwam gereed (verwerkt
f 13 872). terwijl de haven op diepte werd Behouden ('f 2161).
Voor d!en3 dienst der irrisratie werden 3 uit de kali Redjoso
52 600 M . en te Sidoardjo 70 175 M . ter Verruiming geba<?gerd en opgespoten.
Te Banjoewangi werd krachtig voortgegaan met de uitvoering van het vijfde gedeelte der havenwerken, waaraan
f 104 494 werd verwerkt. Voor de havenuitdieping werd
84 675 M 3 . specie verwijderd en op de om de haven liggende terreinen opgeperst.
1) De verstrekking van zoet water aan schepen in do haven van Soerabaja, anders dan van landswege, is bij Ord. van 27 Jan. 1921 (Ind. St. n°. t'6)
verboden.
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Te Tjilatjap werd aan eene gedeeltelijke verbreeding van
den ouden aanlegsteiger en verlenging van dezen steiger in
zuidelijke richting met 10,50 M. f 179 320 verwerkt. Begonnen werd met terreinophooging achter den nieuwen steiger en ten noordwesten van den te bouwen kademuur
(f 57 545) en aan vrijmaking van gronden van inlandsche
bezitsrechten ( f 2 1 3 919). Voltooid werd de bouw van 2
hangars op het havenemplacement (f 7940). Begonnen werd
met den Ixmw van een viertal woningen voor minder havenpersoneel (f 7083). Voortgegaan werd met het verbreeden en
verruimen van de vaargeul en van de geul door
de bank voor
d'e Vaargeul. I3n het geheel werd 650 000 M 3 . specie geklept
en 148 000 M . zand voor havenuitbreiding gewonnen, terwijl 240 000 M 3 . zand op verschillende terreinen weiden opgespoton.
Te Tjilaoeteureun (Preanger-Regentschappen) werden
verbeteringen aangebracht, o. a. het bouwen van een opslagloods en een kraan-remise, mandoerswoning en koeliewoningen, waaraan f 22 487 werd verwerkt.
Verbetering der los- en laadgelegenheden te Palaboehan
Ratoe (Preanger-Regentschappen) en aan de Genteng-baai
(Besoeki) vorderden onderscheidenlijk f 9827 en f 6115.
Beide werken zijn thans tijdelijk gestaakt wegens de bezuinigingsmaatregelen.
Aan de verbetering van de vluchthaven te Kroë tres. Benkoelen) werd f 21 928 besteed.
Te Emmahaven werd f 211 500 uitgegeven ten behoeve
van de watervoorziening, omvattend o.m. uitbreiding van
het verdeelnet (f 17 953), aankoop materialen (f 43 367),
uitbreiding reservoir en filterinrichting (f 127 945). Begonnen werd met den bouw van een stuwdam met tegendruk-voorfilter aan de Soengei Brambas. Herstellingen
werden verricht aan de steigers B, C en D (f 12 113). Onder
c^e werken, ter verbetering van de haventoestandèn en ter
voorbereiding van eventueele uitbreidingen, moeten o.m.
genoemd worden: bouw van een persdam over de westelijke
karangbank te Emmahaven (f 56 178), thans voor de helft
gereed; verzwaring van den bovenbouw Van den zeebreker
(f 43 408); gedeeltelijke bevloering van de kade (f 16 735)
en ten slotte verschillende baggerwerkzaamneden in de
havenkom (f 74 386). Voor den aankoop Van een perceel op
het haventerrein is f 52 150 besteed. Uit de Padang-rivier
zijn 5145 M \ en bij Poelo P i s a n g 21 145 M*. grond verwij derd.
I n de residentie Tapanoeli werd aan de verbetering van
het vaarwater in het kanaal Van Pangoeroeran (Toba-meer)
f 22 979 besteed, terwijl de verplaatste pier te Goenoeng
Sitoli voltooid werd (f 6661). Ter hoofdplaats Siholga
kwamen verbeteringen aan de haventerreinen tot stand
(f21887).
I n Atjch en onderhooriglieden werden zware herstellingen
verricht aan de twee recherche-loodsen te Oelee Lheue
( f 1 5 930). Voortgegaan werd met den bouw van een
douanelokaal te Koeala Langsar (f 30 456).
Nabij het nieuw kustvaart-etablissement te Belawan zija.
in aanbouw een pontonateiger (verwerkt f 9266) en een
181 M. lange vaste steiger (f 82 211). Aan de oprichting
Van het etablissement zelf werd f 126 593 besteed. De inrichting van een tijdelijk ijzeropslagterrein vorderde tot
dusver f 57 287, terwijl aan den bouw' van koelievterblijven
f 9841 besteed werd. Ten behoeve van de watervoorziening
werd f 10 976 verwerkt. De bouw van de OceaanhaVen had
geregeld voortgang. De Aannemingmaatschappij Grotius
heeft veel te kampen met gebrek aan werkvolk. Men is nu
zoover, dat met den bouw van caissons begonnen kon worden.
Voor onderhoud werd 7236 M 3 . grond verwijderd. De slibzuiger Java verwijderde eene hoeveelheid van 947 260 M 3 .
en de Sumatra 2100 S50 M \ in profiel gemeten uit de
Bela wan-geul.
Aan de kleine havens ter Oostkust Van Sumatra werden
verschillende werkzaamheden vta,n kleineren omvang verricht.
Te Palembang is aan den bouw van een opslagloods besteed f 181 500. Verbeteringen werden aangebracht aan het
remmingwerk van den steiger (f 27 279).
Voor de verbetering van de Moesi werd 288 300 M*. specie
verwijderd, waarvan 137 200 M 3 . werd opgeperst.
Voor den dienst der Zuid-Sumatra-spoor werd te Kertapati 101 000 M 3 . gebaggerd en opgespoten, terwijl aan het
5.
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eind van het jaar ao eene hoeveelheid van 14 980 1£J. werd
opgeperst.
Te Pontianak werd voortgegaan met den bouw van een
nieuw bouten dok (verwerkt f -I5 90G).
De sübarbeid op den Kapoeas-drempel (vaarwater naar
Pontianak) werd voortgezet met verminderd vermogen. Uit
de opmetingen in November 1920 bleek, dat de geulinhoud
met een derde was verminderd, en de diepte van 30 dM.
beneden gemiddeld ceevlak tot 27 dM. was achteruitgegaan,
terwijl nog niet met Bekerheid valt te zeggen dat daarbij het
evenwicht jusr-chen het verminderd vermogen en de natuurwerking is bereikt.
Verbeteringen aan het douane-emplacement te Bandjermaein, waarvoor 1' 89 OlXI is toegestaan, leidden tot een uitgaaf van f 8530, terwijl herstellingen aan rivierbeachoeiingen f 52 538 vorderden.
Te Makasser weiden zware herstellingen aan den aanlegsteiger verricht (verwerkt, f 7G99), terwijl ook het remmingwerk van dien steiger onder handen werd genomen (f 4592').
ï)e aanleg van eleotxische geleidingen vorderde f 16 750.
Begonnen werd met den bouw van een schroefpaalsteiger
bij de marine-steankolenloodsen (f210 315).
Overgegaan werd tot verbreeding en verharding van den
Maeigit Goesoeng-weg (f 21 G22) en tot bestrating met berg- .

II.

&teentegels van de oud.» kade (f 2S720). De golfbreker
over de koraalbanken Groot- en Klein-Lae Lae kwam nagenoeg gereed (f728 743). Ten behoeve van eene grondbelasting
voor de kaaimuur werd eene gebaggerde hoeveelheid van
20 Ooi) M*. grond gestort on n a eenige maanden verwijderd.
Te Menado werd voor uitbreiding' 99 450 M*. specie gebaggerd, M a m a 44 310 M \ werd opgespoten op de om de
haven ligg'ende terreinen.
D« verbetering' van de haventoestandon, met gebruikmaking van de diensten der Hollandsche Betonmaatsehappij,
vorderde niet zooals wel gewonscht mocht worden (verwerkt
f 182 029).
Te Amboina kwam de uitbreiding Van de opslagruimte op
het havenemplacement gereed ( f 4 5 000), terwijl eveneens
tot stand kwam; de herstelling aan den steenkolensteiger
(f8016).
Bij Gouv. Bt. 24 Juni 1921 n°. 38 (Ind. St. n°. 387) is te
Amboina oen havengebied ingesteld en zijn do noodige
regelingen in verband daarmede getroffen.
Voortgegaan weid met bet aanbrengen van verbeteringen
en vernieuwingen aan den steiger te Ampenan (f 16 659).
Te Merauke werd begonnen met den bouw van een
prauwensteiger (f 14 700). Be Vervanging van de tijdelijke
zeewering aldaar door een dijk vereischte f 8436.

STOOMWEZEN.

Bij Gouv. Bt. 30 Sept, 1920 n°. 117' (Ind. St. n'. 717)
is de bezoldiging van de werktuigkundigen bij den dienst
van liet stoomwezen nader vastgesteld.
Toezicht op de stoomketels. Op het eind. van 1920
waren in 2gebruik bij particulieren # 5293 stoomketels met
442 0G f }t . verwarmd oppervlak (hieronder begrepen 682
sclfeepsketels met Gl 100 3 P . ) , hetgeen vergeleken met liet
vorige verslagjaar, eene vermeerdering' aanwijst van Gl landketels en
13 scheepsketels. H e t aantal overVerbitters met
908G M 2 . verwarmd oppervlak bedroeg 30G, terwijl liet 2 aantal voorwarmers zich tot 6 stuks bepaalde, met 1090 M .
Het aantal beproevingen voor eerste indienststelling beliep
356; het aantal periodieke onderzoekingen steeg tot 6231,
waarvan 852 door deskundigen, niet behoorende tot den
dienst van liet stoomwezen.
Het. aantal ketels aan bet Gouvernement behoorende,
waarop bet stoomwezen toezicht houdt, bedroeg 1028 landketels en 117 scheepsketels. Toezicht werd uitgeoefend op
550 locomotiefketels der particuliere spoor» en tramwegen.
H e t aantal locomotiefkerels der staatasooor- en tramwegen,
waarop bet toezicht wordt uitgeoefend door deskundige
ambtenaren van den dienst der staaisspoor- en tramwegen,
bedroeg 708.
Be gecommitteerde in Xederland van bet stoomwezen
onderzocht 376 ontwerpen, tegen 95 in 1919.

Beveiliging van fabrieken on werkplaatsen.
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Hoofdstuk L, flfd. I en II.

Het aantal

particuliere fabrieken en werkplaatsen, waarop de dienst
van bet stoomwezen. krachtens de bepalingen van het veiligheidsreglement toezicht houdt, vermeerderde mot 141, terwijl 42 fabrieken werden g-esloten, zoodat het toezicht zich
heeft iiitgestrekt over 2510 fabrieken.
Het aantal gouvernementsfabrieken kwam van 55 op ÖG.
Be particuliere fabrieken rapporteerden
104 ongevallen,
waarvan 69 (13 dooden, 23 ernstig 1 en 33 licht gewond) onder
het toezicht vielen. In de gouvernementsfabrieken kwamen
11 ongevallen voor (1 doode, 7 ernstig en 3 licht gewond).

Laboratoria voor materiaal-onderzoek.

De. volgende

tabel geeft een overzicht van het aantal onderzoekingen en
van de verdeeling daarvan over de verschillende materiaalgroepen gedurende 1920.
Aantal
Verzonden
aan-,
rapporten
Bleven
vragen
in
om
bchandoaan I a<™
i onder- diensten.' P ? r t u ' u - ims.
zoek.
! lieren.
Metalen, behalve ijzer
IJzer
Beton

9
36
1
67
21
6
11
5
20
2
0
0

2
47

8
IC

21
4
20
1
13
14
20
S
3
1
32

2
4
2
9
8
1
1
2
3
1
1
9
1
2
9

209

259

oo

O

O

64
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I.

FINANCIËN.

8 I.

BEGROOT INT.'.

Begroot ings wetten.

BegrOOtillff 191». Bij <le wetten van 30 Mei 1921 (Ned.
St. nos. 743 en 744, Ind. St. nos. 409 en 410) is de begrooting
van uitgaven voor het dienstjaar 1919 gewijzigd.

beide hoofdstukken dei' uitgaven gewijzigd l>ii de wet van
18 Maart 1921 (Ned. St, n°. 588, Ind.' St. n'. 204). in verband waarmede da eindcijfers der vier hoofdstukken zijn
als volgt:
Middelen in Nederland (hoofdstuk I der Middelen)
f

38824170

Begrooting 19-20. ])e wet van 28 Febr. 1920 (Ned. St.
n". 102, Ind. St. n°. 149), zooals deze is aangerold Lij de
wet van 30 Juli 1920 (Ned. St. n°. 642, Ind.' St. n°. 642),
houdende aanwijzing van de in Nederlandsch-Indië te ontvangen middelen tot troedmaking van de uitgaven, begrepen
in de begrooting van Nederlandsch-Indie voor 1920, is ge\vijzigd bij de wet van IS Maart 1921 (Ned. St. n°. 589, Ind. St.
n°. 800) in verband met de intrekking van de oorlogswinstbelasting (Ind. St. 1921 n°. 372) en de invoering van suiker-.
kina-, koffie*, thee- en tabakabelaatingen (Ind. St. 1921 nos.
295 t/m 301).
Bij de wet van 31 Dec. 1920 (Ned. St. 1920 n°. 945, Ind. St.
1921 n°. 112) is liet Iste hoofdstuk der hen-rootin.fr van uitgaven voor het dienstjaar 1920 nog verhoogd met f 91 590.

Uitgaven in Nederland (hoofdstuk I der Uitgaven)
f 225 334 0-12
Uitgaven in Indië (hoofdstuk I I
der ü i tgaven)
601 836 822

Beerootillg 1921. Bij de vier wetten van 18 Maart 1921
(Ned. St. nos. 584. 585. 586 en 587: Ind. St. nos. 200, 201,
202 en 203) is deze begrooting vastgesteld. Sedert zijn de

Het slot der rekening van ontvangsten en uitgaven vooi
Nederlandsch-Indië over 1916 is vastgesteld bij de wet van
5 Juli 1921 (Ned. St. n°. 844, Ind. St. n°. 598).'

§ 2.

711 406 9SG
f 750 291L56

827 170 864
Nadeelig verschil
h.

f

76 879 708

Begrootingtrekeningen.

ft

LANDSKASSEN IN IXD1E EN KASBEHEER IX NEDERLAND EN 1 N M E

a. Landskassen in Indië.
De regelingen, verband houdende met de oprichting van
eene landskas te Langsar (Atjeh en onderhoorigheden) (Ind.
St. 1920 n°. 254) zijn in werking getreden op 31 December
1920 (Ind. St. 192Ó n°. 908).
Bij Gouv. Bt. 18 Maart 1921 n°. 10 (Ind. St. n°. 165) is
te Merauke (res. Njeuw-Guinea) eene landskas gevestigd.
Opgaven, aanwijzende den stand van de gezamenlijke landskassen op Java en M.adoera en van die in de buitengewesten
bij het einde van elke maand van 1920 zijn opgenomen in
bijlage S.
De voorraad betaalmiddelen bij de landskassen bedroeg op
het einde van:
September 1920
December 1920
Maart 1921
J u n i 1921

Middelen in Indië (hoofdstuk I I
der Middelen)

f

18 783 560,72
22237 892,46
27 335435,06*
29 621884,73e.

b. Kasbeheer in Indië.
Bij Ord. van 8 Aug. 1914 (Ind. St. n°. 548). groedjrekeurd
bij K. B. 14 Oct. d.a.v. n°. 33 (Ind. St. n°. 749). werd db
Gouverneur-Generaal gemachtigd tot uitgifte en beleening 1
van Nederland seh-Indische schatkistbiljetten. Tot einde
November 1920 kon echter volstaan worden met dergelijke
biljetten bij de Javasche Bank te beleenen.
Tegen onderpand van tin en schatkistbiljetteu waren op
genoemd tijdstip door het Gouvernement bij die bank gelden
tot een bedrag van onderscheidenlijk f 5 millioen en f 105
millioen in loopende rekening opgenomen.
Bij Gouv. Bt. 18 Nov. 1920 n°. la werd overgegaan tot
de uitgifte in Nederlandsch-Indië op de open markt van

schatkistbiljetten met een looptijd van één jaar en rentende
4 % 'sjaars. H e t totaal bedrag dezer uitgifte beliep
f 146 850 000. Hiervan werd eene som van f 26 millioen
geremitteerd naar Nederland, ter aflossing van voor Indische
rekening bij 's Rijks kas opprenomen o-elden.
Bij Gouv. Bt. 2 Dec. 1921 n°. Sm (Ind. St, n°. 734) werdj
bepaald, dat wederom schatkistbiljetten zouden worden uitgeseven, onder dezelfde voorwaarden als de toen uitstaande
Bij Ord. van 2 April 1921 (Ind. St. n°. 191), sroedsekeurd
bij K. B. 3 Sept. 1921 n°. 38 (Ind. St. n°. 652) is eene
regeling vastgesteld van de uitgifte van Ned<>ilandsehIndische scbatkistpromessen. Bij Gouv. Bt. 6 April 1921
n°. lx (Ind. St. n°. 198) werd de looptijd van die promessen
gesteld op 3. 6 en 9 maanden.
Aan kortloopend schuldpapier van Nederlandsch-Indië
stond uit op het einde van:
1CAASD.

December 1920.
Januari 1921 .
Februari ,
Maart
April
,
M.-i
Juni
Juli
Augustus
September

Totaal.

f ï-nsóooou

Schatkistbiljetten.

1' 1458500<>0

146 8-50 000

145850000

145 850 000

145850000

145 850000

145 850000

145 850000

145850000

200500000

144 50001»

a

205000000

144 500000.

„
„
.,

210500000

144 500000

210500000

144 500000

210 500 000

144 500000

,

.

Schatkist
promessen.

56000000

ooc oo
0G 000 000
66000000
G6 000 000
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Behalve in den vorm van schatkistpapier is in Indië nog
vlottende schuld gevormd tengevolge van de aan het Land
gedane voorschotten door de Javasche Bank, alsmede door de
uitgifte van ongedekte muntbiljetten. Voor de bedragen van
een en ander raadplege men de kolommen 4 en G van het
hierna onder cl opgenomen overzicht van het bedrag en de
samenstelling der vlottende schuld van Nederlandsch-Indië.
c.

Kasbeheer in

Nederland:

Voor den stand der rekening met 's Rijks schatkist op het
einde van elk der maanden Augustus 1920 tot en met
Augustus 1921 moge worden verwezen naar de derde kolom
van onderstaand overzicht.
Het bi.i de wet van 22 Dec. 1919 (Ned. St. 1919 n°. 823:
d.

Overzicht

Tijdstip.

Einde
,
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
,.

Augustus 1920
September ,
October
„
November ,
December ,
Januari
1921
Februari
„
Maart
,
April
„
Mei
„
Juni
,
Juli
,
Augustus
,.

van het hedrac) en de minenstellinr/

Totaal.

Ind. St. 1920 n°. 352) bepaald bedrag ter voorziening voor,
het jaar 1920 in het kastekort hier te lande van den Indischen
dienst is bij de wet van 31 Dec. 1920 (Ned. St. 1920 n°. 938:
Ind. St. 1921 n°. 193) verhoogd van f 1 9 0 000 000 tot
f 300 000 000, terwijl bij de wet van 31 Dec. 1920 (Ned. St).
1920 n°. 937; Ind. St. 1921 n°. 192) de Minister van Finaneiën bevoegd verklaard is, om het bedrag der volgens art. 33
der Indische Comptabiliteitswet in 's Rijks schatkist erestorte
gelden te boven te gaan met f 300 000 000.
Over de door 's Rijks schatkist aan Indië voorgeschoten
gelden wordt sinds 1 December 1920 5 % rente in rekening
gebracht; vóór dien datum bedroeg de rente 4^ %.

der vlottende

Voorschot
Kijkssehatkist.

f334 053 959,12 f 196152 306,—
376053 463,96
212 450 993,—
405 020170,48
225 869 888,—
: 393 421962.38
237 765 953,—
471898166,06
258 563 709,—
j 474 890 721,10
266 159 229,—
!
507 986 346,16
270 174 631 —
' 521476 485,061 27:5 938 108,751
559 715168,68
302 184 718,—
586 301925,93
315 530 164,—
613 941246,54
337 458 202,13
356 730 728,—
\ 645 290 471,71
292
828 985,091
' 592 145 123,961

Uileraard behooren de in kolom 2 van het overzicht vermelde bedragen der totale vlottende schuld van Indië nog

§ S.

192

schuld van

Voorschot
Javasche Bank.

107 488 505,62
129 167 310,96
139 083 526,98
111 707 935,8S
21148 600,06
14 083 693,10
41 212 930,66
50 943 599.81
60 702 584,03
15 802 957,43
18 961 464,91
25 634 290,71
35 406 4(51.87

Ncdcrlandsch-lndië.

Schatkistpapier.

Muntbiljetten.

145 850 000
145 850000
145 850000
145 850 000
145 850 000
200 500 000
205 000000
210 500 000
210 500 000

30 413 147,50
34 435 160,—
40 266 755,50
43 948 073,50
46 335 857.—
48 797 799,—
50 748 784,50
50 744 776,50
50 977 861,50
51468 804,50
52 521 579.50
52 375 453,—
53 409 677,—

verminderd te worden met het beloop van de in de Lnndskassen
aanwezige betaalmiddelen (zie onder a hiervóór).

VERKOOP VAN PRODUCTEN.

Ter vervanging van de bij de wet van 27 Nov. 1919 (Ned.
St. 1919 n°. 783, Ind. St. '1920 n°. 279). bekrachtigde, op
uit. 1920 eindigende overeenkomst met de iNederlandsche
Handelmaatschappij voor den verkoop hier te lande van de
voor landsrekening in Nederlandsch-Indië gewonnen voortbrengselen van land* en mijnbouw is, onder dagteekening
van 24/16 Juli 1920, eene nieuwe éénjarige overeenkomst gesloten, die bekrachtigd is bij de wet van 31 Dec. 1920 (Ned.
St. 1920 n \ 914, Ind. St. 1921 n°. 157).
Veilingen e» onderhandschc verkoopingen. De in 1920
hier te lande door tusschenkomst van de Nederlandsdie Handelmaatschappij voor 's lands rekening verkochte producten
bestonden uit 27 891 pikol Java-koffie, 271 pikol Banka-tin,
255 291 K.G. kinabaat, 18 48G K.G. getahpertja, 138246 K.G.
caoutchouc, 11 43G K.G coca, 12 085 K.G. lemongras-olie en
4917 K.G. citronella-olie. De ruwe opbrengst, ad f 3 036 667.
liet, na aftrek van de kosten van aflading in Indië, vervoer
over zee en verkoop (dus ongerekend de in Indië gedane
uitgaven, waaromtrent opgaven per oogstjaar worden aan-

getroffen in de bij hoofdstuk O behoorende staten), ten bedrage van f 396 855, eene zuivere opbrengst van f 2 639 812
over. Voor uitvoerige opgaven omtrent een en ander zie men
bijlage T.
Bevrachtingen. Met 13 in den overeengekomen maildienst vertrokken stoomschepen en 10 zoogenaamde tusschenbooten werden in 1920 door de stoomvaartmaatsehappijeu
„Nederland" en ..Rotterdamsehe Lloyd" voor 's lands rekening herwaarts verscheept 25 320 pikol koffie, 3485 pikol kinabast, 8459 K.G. coca. 386 315 K.G. caoutchouc, 12 667 K.G.
lemongras-olie en 5289 K.G. citronella-olie. Omtrent de betaalde vrachten zie men bijlage U.
Verzekering. De in 1920 door de Nederlandsche Handelmaatschappij geldelijk verantwoorde producten vertegenwoordigden, berekend naar de prijzen op de tijdstippen van
verscheping, eene waarde van f 3 914 928, van welke som
een bedrag van f 3 614 928 voor risico van den Staat; is
gebleven.
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§ 4. ANDERE BRONNEN VAN INKOMSTEN.
A.

Verpachte

middelen.

J a v a en Madoera. De pachtovereenkomst betreffende de
vogelnestklippen in de afdeeling Banjoewangi (res. Besoeki)
kwam einde Maart 1921 te verstrijken; deze pacht werd weder
in het openbaar voor de tijdvakken van één jaar, drie jaren
en vijf jaren opgeveild en opnieuw voor laatstbedoeld tijdvak
afgestaan.
De pachtsommen der vogelnestklippen in de gewesten
Bantam, Rembang, Soerabaja, Besoeki en Madoera bedroegen
in 1921 f 33 072, tegen f 32 982 in 1920.
Bijzonderheden hieromtrent zijn te vinden in bijlage V.
Bllitengewcsteil. In 1921 kwamen een drietal pachten te
vervallen, namelijk de pacht van het recht tot het slachten
van varkens en het verkoopen van versch varkensvleesch in
dat gedeelte van het gewest Itiouw en onderhoorigheden,
waar deze pacht nog werkte, welke na het afloopen deibestaande pachtovereenkomsten met ingang van 1 April 1921
werd opgeheven en vervangen door eene directe slachtbelasting (Ind. St. 1921 n°. 217); de pacht der overvaarten
te Tello, Kasidjala en Lekobodong in het gewest Celebes en
onderhoorigheden, waarin de pachtovereenkomsten einde
Maart 1921 afliepen (de overvaart te Lekobodong werd in
eigen beheer genomen, terwijl de pachtovereenkomsten betreffende de beide overvaarten Tello en Kasidjala ondersbands werden verlengd tot einde Juli 1921, op welk tijdstip
de aldaar in aanbouw zijnde overbruggingen gereed kunnen
zijn); de pacht van het recht tot het houden van pandhuizen
in net gewest Larhpongsche districten, waarvan de pachtovereenkomst einde Maart 1921 verstreek en vervangen werd,
met ingang van 1 April 1921, door de pandhuisregie (Ind. St.
1921 n°. 148).
De pacht van het recht tot den verkoop van saguweer ter
hoofdplaats Menado, waarvan de pachtovereenkomst einde
Maart 1921 eindigde, werd ondershands met één jaar verlengd (Ind. St. 1921 n°. 175), met het oog op het voornemen
om haar met 1 April 1922 af te schaffen, ten einde den
gemeenteraad van Menado in de gelegenheid te stellen den
verkoop ook van dezen drank onder zijn toezicht te stellen.
De einde Maart 1921 afgeloopen pachtovereenkomsten betreffende eenige pachtpandhuizen in de gewesten Benkoelen,
Billiton, Westerafdeeling van Borneo en Palembang zijn
ondershands verlengd tot onderscheidenlijk 31 Maart 1922,
31 Maart 1922, 31 Maart 1923 en 31 Maart 1924 (Ind. St.
1921 nos. 141. 142, 146 en 147), ten einde de in elk diefr
gewesten bestaande en op verschillende tijdstippen afloopende
pandhuispachtovereenkornsten op éénzelfde tijdstip te doen
eindigen.
Overigens vond in die gedeelten van de buitengewesten,
waar de pachtovereenkomsten met einde Maart 1921 kwamen
te verstrijken, de opveiling als gewoonlijk in het openbaar en
tweeledig, namelijk voor de tijdvakken van één jaar en drie
jaren, plaats en werd meestal de pacht voor het laatstbedoeld
tijdvak afgestaan, vermits de daarvoor geboden pachtsommen
voordeeliger waren. Slechts in één geval werd daarop eene
uitzondering gemaakt, namelijk voor zooveel betreft de laroepacht ter hoofdplaats Koepang van het gewest Timor en
onderhoorigheden, welke voor het lagere bod voor één jaar
werd afgestaan, in verband met het aanhangige onderzoek
naar de wenschelijkheid van de opheffing dezer pacht.
De verpachting van het recht tot het doen van heffingen
bij het graven van goud in de onderafdeeling Pleihari van
het gewest Zuider- en Oost era fdeel ing van Borneo mislukte
wegens het ontbreken van gegadigden, in verband waarmede
een later ingekomen onderhandsch bod voor het éénjarig
tijdvak werd aanvaard.
Tengevolge van het eindigen der loopende pachtovereenkomsten trad met ingang van 1 April 1921 het bij I n d . St.
1919 n°. 77 voor alle pachtpandhuizen in de buitengewesten
vastgesteld uniform rentetarief in werking voor alle pandhuizen in de gewesten Oostkust van Sumatra en 'Atjeh en
Handelingen der Sta ten-Generaal.

Bijlagen.

1921—1922.

onderheorigheden, alsmede voor eenige pandhuizen in de
gewesten Palembang, Bankaen onderhoorigheden en Billiton,
waarmede dat tarief thans voor alle pachtpandhuizen in de
buitengewesten verbindend is geworden.
Voor alle in de buitengewesten verpachte middelen gezamenlijk bedraagt, blijkens bijlage V, de geheele pachtsom over 1921 f 540 896, tegen f 614 480 in 1920.
I n die buitengewesten, waar de uitoefening van het pandhuisbedrijf aan licentiehouders is toegestaan, zijn in 1920,
evenals in 1919, 18 pandhuisvergunningen uitgereikt, welke
alleen gelden voor de daarin genoemde plaatsen en steeds
afloopen bij het einde van het j a a r van uitgifte. Die vergunningen waren verdeeld als volgt: Riouw en onderhoorigheden 2 (35801 beleeningen, waarop f228 474 werd voorgeschoten). Menado 5 (19910 en f 1 4 0 891). Amboina 5 (23410
en f 7 7 1 1 1 ) , Timor en onderhoorigheden 1 (13580 en
f83701), Ternate en onderhoorigheden 2 (2811 en f16355)
en Bali en Lombok 3 (39540 en f156 179).
De rentevoet, in 1920 bij die gelicentieerde pandhuizen
gevolgd, wordt opgegeven per maand te hebben bedragen: in
Riouw en onderhoorigheden 1 a 6 %, in Menado 4 a 5 %,
in Amboina 1 a 6 %, in Timor en onderhoorigheden 2 %,
in Ternate en onderhoorigheden 3 a 4 % en in Bali en
Lombok 2i a 5 %.
B.

Onverdachte

middelen

en

inkomsten.

Opiumregie. Bij Gouv. Bt. 24 J a n . 1921 n°. 101 (Ind. St.
n°. 55) is een inspecteur, onderhoofd van den dienst der
opiumregie in dienst gesteld.
Bij Gouv. Bt. 10 Dec. 1920 n°. 44 (Bijbl. I n d . St. n°.
9636) zijn nieuwe regelen vastgesteld ten aanzien van de benoeming, liet ontslag en de werkzaamstelling van de assistentcollecteurs, de hoofdmantri's en de mantri's voor den opiuinverkoop en de helpers bij den dienst der opiumregie op Java
en Madoera.
I n verband met de gewijzigde administratieve indeeling der
residentie Pekalongan, zijn de omschrijving van de verboden
kringen in dat gewest (Ind. St. 1909 n°. 597). alsmede de
bepalingen betreffende het bezit en vervoer van regie-opium
en regie-djitjing in die verboden kringen (Ind. St. 1916 n°.
491) met den nieuwen toestand in overeenstemming gebracht,
onderscheidenlijk bij Gouv. Bt. 23 Aug. 1920 n°. 61 (Ind.
St. n°. 620) en Ord. van denzelfden datum (Ind. St. n°. 621).
De bepalingen omtrent de verboden kringen (Ind. St.
1909 n°. 597), zoomede de bepalingen betreffende het bezit
en vervoer van regie-opium en regie-djitjing (Ind. St. 1916
n°. 491) zijn nader gewijzigd met betrekking tot de residentiën Madioen en Kediri (Ind. Bt. 1921 nos. 136 en 137).
I n verband met de vorming van het gewest Nieuw-Guinea
zijn de bepalingen van de Ternate—Nieuw-Guinea-regieordonnantie (Ind. St. 1920 n°. 139), van de Amboina-regieordonnantie (Ind. St. 1920 n°. 140) en de bepalingen vastgesteld bij art. 1 der opiumaanvoer-ordounantie (Ind. St.
1918 n°. 34), met ingang van 1 October 1920, herzien bij
Ord. van 28 Aug. 1920 (Ind. St. n°. 629). Daarbij is de
regie wel ingevoerd in streken, waai' dat nos: niet het geval
was — waardoor het gebied der regie thans geheel Xederlandsch-Indië omvat — doch tevens is het gebruik van regieopium in dat nieuwe regie-gebied algeheel verboden, terwijl
het in het oude regie-gebied der residentie Ternate en onderhoorigheden slechts aan houders van eene gebruikslicentie
is toegestaan.
De voorziening in de opdracht van het beheer der bewaarplaats van opium voor den dienst der opiumregie te Amboina
(Ind. St. 1920 n°. 142) is bij Gouv. Bt, 28 Aug. 1920 n°. 88
(Ind. St. n°. 630) ingetrokken.
Tot beporking van het opiumgebruik op Bali zijn bij
Ord. van 21 Dec. 1920 (Ind. St. n°. 899) de bepalingen
vastgesteld bij <* I I der Bali-regie-ordonnantie (Ind. St.
1908 n°. 199) nader herzien en opnieuw bekend gemaakt.
Met het oog op nadere te nemen maatregelen tot beperking
5.
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van bet opiumgebruik zijn de bepalingen voor de opiumregie
in eenige gewesten herzien bij Ord. van 14 Maart 1921 (Ind.
St. n°. 156).
Bij Gouv. Bt. 14 Maart 1921 n°. 20 (Ind. St. n°. 155) zijn
nieuwe bepalingen omtrent de verpakking en den verkoop
van opium door de opiumregie in Nederlandsch-Iudië
(opiumverpakkingsbepalingen) vastgesteld.
Bij Ord. van 2 Dec. 1920 (Ind. St. n°. 8G2) zijn de
premiën voor aangebaald opium verhoogd.
Als eerste stop op den weg der verscherpte opiumbestrijding op Java is bij Gouv. Bt. 27 Nov. 1920 n°. 18 (Ind. St.
n°. 847) de gebeele residentie Batavia als verboden kring aangewezen, terwijl bij Ord van dcnzelfden datum (Ind. St. n°.
848) bepalingen zijn vastgesteld betreffende het bezit en
vervoer van regie-opium en regie-djitjing in gedeelten van
dat gewest.
Op Java en Madoera is in 1920 verkocht 1 162 433 tluiils
opium, tegen 976 S23 thails in 1919, of 19 % meer. Deze
vermeerdeling moet hoofdzakelijk worden toegeschreven aan
de waardevermindering van het geld, welke bijna overal tot
eene verhooging van loonen leidde, terwijl bovendien in vele
takken van handel en nijverbeid groote win|«ten werden
gemaakt en verschillende landbouwvoortbrengselen aeer
hooge prijzen opbrachten.
De verkoop in de buitengewesten bedroeg 1 445 407 thails,
tegen 1 399 198 thails in 1919, of 3,3 % meer. Dit hooger
debiet is voornamelijk toe te schrijven aan dezelfde algemeene
oorzaken als vermeld ten aanzien van den vermeerderden
verkoop op J a v a en Madoera.
Het aantal opslagplaatsen op Java en Madoera bleef 12.
I n de buitengewesten werden 3 depots opgeheven, zoodat
er einde 1920 nog 13 bestonden. Het aantal verkoopplaatsen
verminderde op Java en Madoera van 765 tot 755. in de
buitengewesten van 578 tot 575. Het opheffen van verkoopplaatsen geschiedde gewoonlijk wegens haar gering debiet.
Het aantal van eene vergunning voorziene verbruiksplaatsen (kitten) bedroeg op Java en Madoera 44, in de buitengewesten 39, tegen onderscheidenlijk 48 en 36 in 1919.
Tegen het houden van heimelijke schuifgelegenheden werd
wederom krachtig opgetreden. Het aantal ter zake ingestelde
vervolgingen bedroeg 79.
Het aantal aanhalingen in het regiegebied op J a v a en
Madoera bedroeg 611 (waaronder 568 van regie-opium), tot
eene gezamenlijke hoeveelheid van ruim 64 k a t i ' s ; in de
buitengewesten waren die cijfers onderscheidenlijk 638, 625
en 204.
Ook in 1920 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.
Ill- en uitvoerrechten. Nopens de vestiging, opheffing
of verplaatsing van tolkantoren en hulptolkantoren zie men
Ind. St. 1920 nos. 568 (opheffing van het tolkantoor te
Telok Selinian), 664 (opheffing van het tolkantoor te
Laboean Anioeh). 730 (vestiging van een hulptolkantoor te
Sapat) en 876 (terugbrenging van bet tolkantoor te Sapeken
tot een hulpkantoor) en Ind. St. 1921 n°. 242 (opheffing van
het tolkantoor te Boenta).
Bij Ord. van 25 Mei 1921 (Ind. St, n<\ 330) is de haven
van Bengat (res. Biouw en onderhoorigheden) voor den algemeenen handel opengesteld en is die haven aangewezen als
haven voor algemeenen in- en uitvoer.
Bij Ordn. van 10 Juni 1921 (Ind. St. nos. 375 en 376) is
Priaman (Sumatra's Westkust) afgevoerd van de lijst van
havens, voor beperkten invoer en algemeenen uitvoer opengesteld, en is het hulpkantoor te dier plaatse opgeheven.
Maatregelen in het belang van den doorvoer en het vervoer
van te Samarinda aangebrachte goederen werden getroffen
bij Ord. van 29 Juli 1920 (Ind. St. n°. 566).
Het beheer van de algemeene pakhuizen te Palembang
is opgedragen aan een afzonderlijken algemeen pakhuismeester (Ind. St. 1920 n°. 837).
Bij de wet van 18 Maart 1921 (Ned. St. n°. 590, I n d . St.
n°. 210) is de Indische tariefwet (Ned. St. 1909 n°. 341,
Ind. St. 1910 n°. 79) nader gewijzigd en aangevuld en zijn
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tevens verschillende daarbij behoorende tarieven van in- en
uitvoei rei'bteu nader verhoogd en uitgebreid; overeenkoinstig het bepaalde in eerstgenoemde wet is de geldende tekst
der Indische taiiefwet nader bekend gemaakt bij K. B. 28
April 1921 n°. 75 (Ned. St. n°. 692, Ind. St. n°.'346).
De Ord. in Ind. St. 1910 n°. 628. betreffende de heffing
van in- en uitvoerrechten in de buitengewesten, voor zoover
die heffing niet geschiedt ingevolge de Indische taiiefwet
is, in verband met het nieuwe tarief van uitvoerrechten, gewijzigd bij Ord. van 30 April 1921 (Ind. St. n°. 266).
Bij Ord. van 30 April 1921 (Ind. St. n°. 267) is de directeur van financiën gemachtigd om de gemiddelde kost- en
marktprijzen vast te stellen van eenige aan uitvoerrecht
onderworpen producten en is de wijze van vaststelling van
die prijzen geregeld.
Bijzondere voorzieningen voor de heffing en de verzekering
van het uitvoerrecht van caoutchouc, copra. kinabast, kinine
(zwavelzure) en andere uit kinabast bereide stoffen, klapperolie, peper en tabak zijn getroffen bij Ord. van 30 April
1921 (Ind. St. n°. 268).
Ter verzekering van de heffing van het uitvoerrecht van
kinabast is de uitvoer van dat artikel beperkt tot de havens
van Tandjoengpriok, Semarang, Soerabaja, Cheribon en
Padang (Ord. van 30 April 1921 in Ind. St, n°. 269).
Met aanvulling van Gouv. Bt. 2 Febr. 1908 n°. 26 (Ind. St.
n°. 107). is bij Gouv. Bt. 12 J a n . 1921 n*\ 41 (Ind. St.
n°. 32) bepaald, dat geen invoerrecht verschuldigd is voor
goederen als monsters of stalen, toegezonden aan beroepsconsuls en consulaten van Vreemde Staten in NederlandschIndië, mits die goederen uitsluitend bestemd blijven voor het
vooropgestelde doel en niet in den handel worden gebracht.
Bij Ord. van 11 Mei 1921 (Ind. St. n°. 288) is het invoerrecht voor eenige uit of met alcohol bereide stoffen herzien,
terwijl bij Ord. van denzelfden datum (Ind. St. n°. 289)
overgangsbepalingen met betrekking tot het verhoogde
invoerrecht op gedistilleerd zijn vastgesteld.
De bepalingen nopens de samenstelling en de bezoldiging
van het personeel bij den dienst der in- en uitvoerrechten en
occijnzen zijn, bij wijze van tijdelijken maatregel, geheel
herzien bij Gouv. Bt. 20 Aug. 1920 n°. 56 (Ind. St. n°. 613).
Tevens werden bij dit besluit, zooals dat no<? nader gewijzigd
werd bij Gouv. Bt. 2 Dec. 1920 n°. 83 (Ind. St. n°. 861). de
overgangsbepalingen tot de nieuwe regeling vastgesteld, terwijl in verband daarmede bij Ord. van 17 Sept, 1920 (Ind.
St. ii°. 687) wijzigingen tot stand kwamen in de ordonnanties
en besluiten, waarin aan de ambtenaren der in- en uitvoerrechten en accijnzen bevoegdheden zijn toegekend of verplichtingen zijn opgelegd, zoomede in de besluiten, waarin
ten aanzien van het personeel dier middelen bijzondere maatregelen zijn getroffen.
Terwijl in 1919 de ontvangsten in het tolgebied aan inen uitvoerrecht gezamenlijk f 38 S2i 389 bedroegen, is in
1920 daaraan ontvangen f 67 803 5S6. waarvan op Java en
Madoera f 47 055 024 (f 21779 099 meer dan in 1919) en in
de buitengewesten f 20 748 562 (f 7 200098 meer dan in
1919). Na bijteiling van nagevorderd recht en na aftrek van
de terugbetalingen werd aan in- en uitvoerrecht ontvangen:
Invoerrecht
Uitvoerrecht

1919.
f 33 709 935
5114 454

1920.
f 61255177
6 548 409

f 38 824 389

f 67 S03 586

In bijlage W, onder Ia, wordt een overzicht gegeven,
waaruit blijkt hoeveel de voornaamste der bij in- en uitvoer
belaste goederen in de genoemde jaren 1919 en 1920 aan
rechten hebben opgebracht, terwijl onder I o voor elk kantoor
afzonderlijk de cijfers over 1920 zijn opgenomen.
Wegens overtreding van de bepalingen op de rolrechten
hadden in 1920 plaats 1317 bekeuringen (waarvan er 1315
bij onderhandsche schikking werden afgedaan), tegen 438
m 1919.
Accijnzen. De bedragen, welke de in een grooter of
kleiner gedeelte van het tolgebied geheven accijnzen in de
jaren 1919 en 1920 in 's Lands kas deden vloeien, blijken uit
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de onderstaande opgaaf (voor 1920 zij bovendien verwezen
naar den reeds genoemden staat I, sub ö, van bijlage W . )
Accijns
,,
,,
,,

op inlandsen gedistilleerd f
,, tabak
,. petroleum
„ lucifers

1919.
1173 846
89 021
8 442 523
3 631 679

f 13 337 069

f

1920.
1 369 783
84 584
8 240 074
5 876 374

f 15 570 815

Wegens overtreding van de accijnsbepalingen betreffende
het inlandseli gedistilleerd, de petroleum en de lucifers
badden in 1920 plaats 35 bekeuringen (tegen 107 in 1919),
waarvan 18 bij onderhandsche schikking weiden afgedaan.
Bij Ord. van 11 Mei 1921 (Ind. St. n°. 287) is de accijns
op het inlandsen gedistilleerd op Java en Madoeru verhoogd,
terwijl bij Ord. van denzelfden datum (Ind. St. n°. 289) overgangsbepalingen met betrekking tot dien verhoogden accijns
zijn vastgesteld.
Bij Ordn. van 13 Mei 1921 (Ind. St. nos. 303 en 304) is
de accijns op lucifers en op petroleum, gasoline. petroleumbenzine en al die andere aardolie-distillaten, welke met de
evengenoemde gemeen hebben dat zij vluchtiger zijn dan
petroleum, verhoogd.
Ten einde de gelegenheid open te stellen om petroleum en
de voor de toepassing der petrólêuntaccijnsordonnantie (Ind.
St. 1886 n". 249) met petroleum gelijkgestelde aardoliedistillaten afkomstig van de in het gewest Oostkjust van
Sumatra gelegen petroleumfabrieken en "Ondernemingen,
ten opzichte waarvan de accijnsplichtigheid buiten werking
is gesteld, over land af te voeren, is bij Ord. van 16 Dec. 1920
(Ind. St. n°. 887) de directeur van financiën bevoegd verklaard om van het bestaand verbod van afvoer (zie Ind. St.
1894 n°. 267 en 1908 n'. 362) ontheffing te verleenen.
Belastingen in liet algemeen. De tijdelijke instelling van
een dienst der belastingen (Ind. St. ii>l9 nos. 461 en 594
en 1920 11°. 373) is bij Gouv. Bt. 27 Sept. 1920 n°. 14 (Ind.
St. n°. 700) bestendigd.
Bij Gouv. Bt. 4 Aug. 1920 n° 15 (Ind. St. n°. 581) «vjn
de hoofden der afdeelingen in de residentie Palembang beyoegd verklaard tot de uitgifte van dwangschriften voor de
invordering \ a n de belasting op de personeele belasting, de
inkomstenbelasting, de belasting op de bedrij f s- en andere
inkomsten en de verponding.
Met betrekking tot de personeele belasting, de inkomslenbelasting, de belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten,
'en de verponding, voor zoover deze belastingen worden geheven ir. de buitengewesten, en de na te melden bevoegdheid
niet is of zal worden verleend aan de controleurs der belastingen, zijn de hoofden van plaatselijk bestuur, ieder voor
het gebied van zijn ressort, bevoegd tot de uitgifte van
dwangschriften (Gouv. Bt. 13 Dec. 1920 n°. 16 in Ind. St.
n°. 882).,
Personeele belasting. Bij Ord. van 13 Sept. 1920 (Ind.
St. n°. 679) is de personeele belasting uitgebreid tot de
inlandsche bevolking. Van de belasting naar den eersten,
tweeden en vierden .grondslag zijn vrijgesteld zij, die een
huis bewonen, waarvan de geheele huurwaarde eene bij
Gouv. Bt. 19 Oct. 1920 n°. 40 (Ind. St. n°. 760) voor de
onderscheidene afdeelingen of plaatsen bepaalde som niet te
boven gaat.
De overdracht van de bevoegdheden en de verplichtingen bij
de belasting-ordonnantie (Ind. St. 1908 n°. 13) opgedragen
aan do hoofden van gewestelijk bestuur op de hoofden van
plaatselijk bestuur is bij Gouv. Bt. 1 Nov. 1920 n°. 8 (Ind.
St. n°. 796) vervallen voor Banda en Amboina.
De Ord. op de personeele belasting (Ind. St. 1908 n°. 13)
is nader aangevuld bij Ord. van 15 Mei 1921 (Ind. St.
n°. 305), in dien zin, dat ook de inlandsche volkshoofden in
aanmerking kunnen worden gebracht voor eene vrijstelling
van die belasting.
Over 1920 zijn (volgens voorloopige cijfers) in het geheel
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aangeslagen 28 606 Europeanen. 19 397 vreemde oosterlingen
en 2951 inlanders (voor de eerste twee bevolkingsgroepen
onderscheidenlijk 9761 en 40 058 minder dan in 1919). Voor
elk gewest in het bijzonder blijken de uitkomsten der belasting over beide jaren uit bijlage W , tabel I I .
De ongunstige uitkomsten dezer belasting, vergeleken met
de cijfers over het jaar 1919, zijn eensdeels toe te schrijven
aan de verhooging van de grenscijfers voor de belastbare
huurwaarde, waardoor de kleiner-beliuisden van belasting
zijn vrijgekomen, terwijl zij anderdeels bet gevolg zijn van
achterstand in den aanslag, welke achterstand hoofdzakelijk
daaraan is te wijten, dat de uitbreiding dezer heffing tot de
inlandsche bevolking en de uit die uitbreiding voortvloeiende
maatregelen eerst in September en October 1920 haar beslag
hebl>en gekregen, zoodat eerst in het eind van het verslagjaar
tot den aanslag is kunnen worden overgegaan.
I n 1920 kwamen 97 bezwaarschriften in, tegen 104 in 1919.
Afzonderlijk voor Java en Madoera en de buiten gewesten
beliepen de aanslagen en liet geïnd bedrag als volgt:

Aanslag
Af: wegens toegestane
ringen
Alzoo werkelijk te heften

1910.
(Verbeterde opgaven.)

1920.
(Voorloopige opgaven.)

J a v a en
Madoera.

Java en
BuitenMadoera. ; gewesten.

I

Buit*ngeweston.

f 2120283 j f

670211

f1582380

42 277

129671

027 904

f 1452709

1280

UC87

1129244
554 205

f 1459 390
1543718

f

441216

f

414 894

verminde171 114 I
. . . .

f 1 949169 ! f

Verschuldigd aan schattingskos>ten,
voor zoover zy den aangoslagenen
in rekening waren te brengen . .

8 239

Derhalve in het geheel door de aangesliigcnen verschuldigd
. . . .
Geïnd bedrag «)

f 1967 408 , f
1837 369

1279
f

416173
476 057 i

Iiikomstenbelastimr. Bij Ord. van 13 Sept. 1920 (Ind.
St. n°. 678) — bekrachtigd bij K. B. 10 Febr. 1921 n°. 36
(Ind. St. n". 240) — zijn de verschillende heffingen naar het
inkomen voor zoover mogelijk vervangen door ééne voor alle
landaarden en bevolkingsgroepen geldende inkomstenbelasting. Sedert is die Ord. gewijzigd en aangevuld bij
Ord. van 11 J a n . 1921(Ind. St. n°. 24), ten einde de daarin
opgenomen vrijstelling van consuls en consulaire ambtenaren
te beperken en bij Ord. van 7 April 1921 (Ind. St. n ü . 223)
in dien zin, dat de hoofdinspecteur van financiën mede beslist op sommige bezwaren tegen den aanslag in die belasting.
In verband met de late vaststelling van den aanslag in die
inkomstenbelasting over 1921 zijn, ter tegemoetkoming aan
de betrokken belastingplichtigen, de verschijndagen der betalingsterrnijnen later gesteld (Ord. van 20 Oct. 1920 in
Ind. St. n°. 765).
Bij Gouv. Bt. 13 Oct. 1920 n°. 9 (Ind. St. n°. 917) is de
inwerkingtreding dier inkomstenbelasting uitgesteld voor de
inheemsche bevolking der eilanden Sipora en Siberoet
(Stimatra's Westkust), de inheemsche bevolking der res.
Banka en onderhoorigheden, de tot de inheemsche bevolking
belmoren de inlanders in ' t voormalig landschap LinggaRiouw, de inheemsche bevolking in de onderaf deel ing BovenMabakam (res. Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo). de
z.g. inlandsche burgers op de eilanden Amboina, Haroekoe,
Saparoea en Noosalaoet (res. Amboina), de inheemsche bevolking der afdeeling Zuid-Xieuw-Guinea, de inlandsche bevolking der res. Bali en Lombok, de inlandsche bevolking
van het gouv. Atjeh en onderhoorigheden, de inlandsche en
daarmede gelijkgestelde bevolking der res. Timor en onderhooiigheden en de tot de rechtstreeksche onderhoorigen van
o) Onder <lc geïnde bedragen is hier en bij andere hierna te vermelden
belastingen niet alleen begrepen wat op den aanslag van hetzelfde jaar ontvangen, maar ook wat van den achterstand over vorige jaren aangezuiverd
i (wat de personeele belasting betreft, ook hetgeen gestort is wegens te
verhalen kosten van schatting), zoomedo do boete wegens te late betaling,
terwijl daarentegen, ingevolge art. 24 der Indische comptabiliteitswet 1917
(Ind. St. n°. 521), in mindering is gebracht hetgeen tengevolge van :"rkoerden aanslag over het behandeld of over eenig vorig jaar, dan wel uit
anderen hoofde, aan belanghebbenden is terugbetaald.
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den lande behoorende inlanders (behalve Amboineezen en
Menadoneezen) in de res. D jok Jakarta, voor zooveel de
laatstgenoemde vier bevolkingsgroepen betreft tot 1 Januari
1921 (Ord. van 12 J a n . 1921 in Ind. St. n°. 31).
De ordonnantie op de inkomstenbelasting' 1920 (Ind. St.
n°. 678) is in haar geheel herzien en opnieuw afgekondigd
bij Ord. van 19 Mei 1921 (Ind. St. n°. 312).
In alle gevallen, waarin de vaststelling van den aanslag
in de inkomstenbelasting, geregeld bij die herziene ordonnantie, zou moeten worden uitgesteld in afwachting van de
beslissing van den hoofdinspecteur van financiën op de aantooningen, bedoeld in art. 25, lid 1 c, dier ordonnantie,
wordt de naar het jaarlijksch zuiver inkomen eenerzijds en
de naar de jaarlijksche extra-winst en jaarlijksche overwinst
anderzijds verschuldigde belasting elk bij afzonderlijken
aanslag vastgesteld (Ord. van 19 Mei 1921 in Ind. St.
n°. 313).
Verponding. Bij Ord. van 18 Nov. 1920 (Ind. St. n°.
827) zijn de onroerende goederen, gebezigd wordende voor
instellingen ter bevordering van kunsten en voor particuliere
scheden, vrijgesteld van de verponding.
Met ingang van 1 Januari 1921 is de verponding ingevoerd
ter hoofdplaats Pontianak (res. Westerafdeeling van
Borneo) (Gouv. Bt. 30 Dec. 1920 n°. 15 in Ind. St. n°. 912).
In het geheel was in 1920 op en buiten Java en Madoera
aan verponding te heffen f 5 413 551, tegen f 5 424 966 (volgens verbeterde opgaven) in 1919.
Voor eene specificatie per gewest zie tabel I V van bijlage W .
Geïnd is, met inbegrip van het aangezuiverde over vorige
jaren en van boeten f 6 104 835 in 1919 en f 6 605 933 in 1920.
De op 1 Januari 1902 ingevoerde, met de verponding overeenkomende belasting ter zake van door niet-inlanders zonder
wettigen titel geoccupeerde erven, gelegen op het domein
Bloeboer (Batavia) beliep in elk der jaren 1919 en 1920
f 987,74.

Belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten van
vreemde oosterlingen en van inlanders. In verband met
de late vaststelling van den aanslag over 1919 in die belastingen in de residentie Palembang, is bij Ord. van 13 Juli
1920 (Ind. St. n". 532) de uiterste termijn, waarbinnen het
bedrag van dien aanslag moet zijn voldaan, gesteld op einde
Juli 1920.
Bijzondere belastingen. Bij Ord. van 11 Mei 1921 (Ind.
St. n°. 295) zijn de tabaksondernemingen, met uitzondering
van die in het gouvernement Oostkust van Sumatra, voor de
jaren 1920, 1921 en 1922 aan eene bijzondere belasting onderworpen (Java-tabaksordonnantie. 1920), terwijl bij Ord. van
denzelfden datum (Ind. St. n°. 296) de tabaksondernemingen
in het genoemde gouvernement eveneens aan eene bijzondere
belasting zijn onderworpen
(Sumatra-tabakso'rdoiinantie
1920).
De koffie-ondernerningen zijn bij Ord. van 11 Mei 1921
(Ind. St. n°. 297) voor de jaren 1920, 1921 en 1922 aan eene
bijzondere belasting onder-worpen (koffie-ordonnantie 1920).
'Bij Ord. van 11 Mei 1921 (Ind. St. n°. 298) zijn de theeondernemingen voor de jaren 1920, 1921 en 1922 aan eene
bijzondere belasting onderworpen (thee-ordonnantie 1920).
De suikerondernemingen zijn voor de jaren 1920, 1921
en 1922 bij Ord. van 11 Mei 1921 (Ind. St. n°. 299) (suikerordonnantie 1920) en voor het jaar 1919 bij Ord. van denzelfden datum (Ind. St. n°. 300) (suiker-ordonnantie 1919)
aan eene bijzondere belasting onderworpen.
Bij Ord. van 11 Mei 1921 (Ind. St, n°. 301) zijn de kinaonder-nemingen aan eene tijdelijke bijzondere belasting onderworpen (kina-ordonnantie 1919).
Belasting op het slachten van runderen, buffels, paarden en veulens op Java en Madoera. I n 1920 is ter zake
van deze belasting geïnd f 1802 433, tegen f 2443 673 in
1919, alzoo in 1920 f 641 240 minder dan in 1919
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Deze vermindering is een gevolg van de verminderde slacht
in verband met de lage huidenprijzen, terwijl door de oploopende vleeschprijzen de consumptie belangrijk beperkt
werd.
Voor gespecificeerde opgaven zie tabel V van bijlage W .
Het aantal overtredingen wegens slachten zonder vergunning bedroeg in 1920 1315 met 1369 beklaagden, tegen
1684 met 1834 beklaagden in 1919.

Belasting op het slachten van varkens op Java en
Madoera. De opbrengst van deze belasting bedroeg in 1920
f 163 539, tegen f 167 579 in 1919, alzoo eene vermindering
van f 4040, toe te schrijven aan de duurdere levensstandaard
(zie de gespecificeerde opgave in tabel V I I van bijlage W ) .
Het aantal overtredingen beliep in 1920 4 met evenveel
beklaagden, tegen 13 met 13 beklaagden in 1919.

Slacht belastingen in de buitengewesten. Bij Ord. van
11 April 1921 (Ind. St. n°. 217) is de pacht van het recht
tot het slachten van tamme varkens en het verkoopen van
versch varkensvleesch in het buiten den vasten wal van
Sumatra gelegenv gedeelte van de residentie Riouw en onderhoorigheden door eene rechtstreeksche heffing vervangen.
Bij Ord. van 20 Mei 1921 (Ind. St. n°. 315) zijn aan de
belasting op het slachten van runderen, buffels en tamme
varkens, welke thans geheven wordt in het onder rechtstreeksch bestuur staand gebied van de residentie Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo (de onderafdeeling' BovenMahakam uitgezonderd), zoomede onderworpen de recht>
streeksche onderhoorigen van het Nederlandsen-Indisch Gouvernement in de onder inlandsen zelfbestuur staande landschappen van genoemd gewest.
In 1920 is aan rundslachtbelasting geïnd f 499 456, tegen
f 534 110 in 1919. en aan varkensslacktbelastiiig f 358 250,
tegen f 381 726, alzoo onderscheidenlijk f 34 654 en f 23 476
minder, een gevolg van de algemeene prijsstijging.
Voor nadere gegevens zie men de tabellen V I en V I I I van
bijlage W .

Belastingen van verschillenden aard, die slechts in het
een of ander gewest worden geheven. De in het rechtstreeks bestuurd gebied der residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo onder den naam van ,, vertien in gsbelasting" of ,,poeloehan" geheven wordende belasting op
het rijstgewas is bij Ord. van 24 J a n . 1921 (Ind. St. n°. 54^
afgeschaft, behalve voor zooveel betreft de afdeeling Oeloe
Soengai van dat gewest.'
Omtrent de opbrengst van en den aanslag in deze belastingen vindt men opgaven over 1919 en 1920 in tabel I X
van bijlage W .
Oorlogswinstbelasting.
De Ord. op de oorlogswinstbelasting 1917 (Ind. St. n°. 592) is nader aangevuld bij Ord.
van 16 Dec. 1920 (Ind. St, n°. 886), in dier voege, dat in
bepaalde gevallen worden verlengd de duur van het in art. 60
bedoelde voorrecht van de vorderingen tot betaling van die
belasting en de termijn, na verstrijking waarvan ingevolge
art. 61 de verjaring van die vorderingen intreedt, en bij
Ord. van 28 Febr. 1921 (Ind. St. n°. 122). waardoor de aanslag in die belasting' dadelijk in zijn .geheel vorderbaar wordt.
De heffing der oorlogswinstbelasting is met ingang van
1 Januari 1920 vervallen (Ord. van 10 J u n i 1921 in Ind. St.
n°. 372).
Met betrekking tot de heffing van de oorlogswinstbelasting
is bij Ord. van .10 Juni 1921 (Ind. St, n°. 373) de regeling
van den aanslag vereenvoudigd, de verplichting tot het doen
van aangifte, in geval deze afhangt van de vaststelling van
de balans der onderneming, nader omschreven en de termijn
voor de oplegging van een aanslag — die tot navordering
inbegrepen — verlengd.
De interest, welke na een verleend uitstel van betaling
van oorlogswinstbelasting aan belastingplichtigen in rekening wordt gebracht indien door hen van dat uitstel gebruik
is gemaakt, is bij Ord. van 16 J u n i 1921 (Ind. St. n°. 382)
verhoogd van 6 tot 9 % 's jaars.
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De aanslag in deze belasting en liet geïnd bedrag beliepen
30 Juni 1921 als volgt (zie kolom 203/206).
Zegelrecht. De lijst van vrijstellingen van zegelrecht
(Ind. St. 1885 n°. 131, zooals het sedert is aangevuld) is
nader aangevuld bij Ordn. van 25 Juli 1920 (Ind. St. n°. 559)
(geschriften opgemaakt ingevolge de Ord. in Ind. St. 1918
n°. 367. houdende regeling van het grondbezit van met inlanders gelijkgestelden in Riouw), 25 Juli 1920 (Ind. St. n°. 562)
(bewijzen van aanstelling der volkstellers) en 20 Nov. 192Ó
(Ind. St. n°. 834) (overeenkomsten van verkoop door het
Land aan de inlandsche bevolking van runderen tot verbetering van haar runderstapel, zoomede overeenkomsten van
grondhuur, bedoeld in hoofdstuk IV van het grondhuurreglement voor Soerakarta en Djokjakarta).
Bij Ord. van 15 April 1921 (Ind. St. n°. 235) zijn alle
kwijtingen voor betalingen aan kwartiermeesters of administrateurs van zegelrecht vrijgesteld.
Bij Ord. van 2 Maart 1921 (Ind. St. n°. 131) is de zegelordonnantie (Ind. St. 1885 n°. 131, zooals dat sedert, is gewijzigd en aangevuld) nader aangevuld in verband met de
wenschel ijkheid om de betaling van het bedrag, verschuldigd
voor te Singapore uit te reiken toelatingskaarlen. te doen
geschieden in den vorm van eene zegelbelasting.
De bepalingen ter uitvoering van de regeling dev zogclbelasting (Ind. St. 1885 n°. 133. zooals dat sedert is gewijzigd
en aangevuld) zijn nader gewijzigd bij Gouv. Btn. 20 Aug.
1920 n°. 42 (Ind. St. n°. 612) en 7 Mei 1921 n° .62 (Ind. St.
n°. 280).
Aan zegelrecht is volgens voorloopige opgaven in 1920
ontvangen f 4 842 907 ( f 3 360 284 op Java en Madoera en
f 1482 623 in de gewesten daarbuiten), tegen volgens verbeterde opgaven in'1919 f 4 026 271 (f 2 716 496 op Java en
Madoera en f 1 309 775 daarbuiten).
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300 pandhuizen. tegen 357 in 1919, waarbij 35 790377 panden weiden heleend, tegen 38 817 340 in 1919. Aan leensommen werd hierop in het geheel verstrekt f 136 518 129,
tegen £ 114 775 563 in 1919.
De exploitatiekosten bedroegen in 1920 f 11086 737, of,
verdeeld over het aantal panden, + f 0,31 per pand, terwijl
eene winst werd gemaakt van f 2 324 940; deze cijfers beliepên in 1919 onderscheidenlijk f 8 706 896, f 0,22' en
f 7 790 454.
De sterke vemiindering van de winst is zoowel een gevolg
!
van de toepassing van het met ingang van 1 J a n u a r i 1920
i nieuw ingevoerde — belangrijk verlangde — rentetarief, als
! van de verhoogde exploitatiekosten wegens den aan het personeel toegekemlen duurtetoeslag.
Bij Ord. van 10 Jan. 1921 (Ind. St. n°. 28) zijn eenige
j «lgenicene regelen vastgesteld in verband met het voornemen
I om, met vervanging van de bestaande stelsels, over te gaan
j tot geleidelijke invoering van de pandhuisregie, up den voor
; J a v a en Madoera geldenden voet, overal in de gewesten
j buiten die eilanden, waar dit raadzaam voorkomt en telkenmale nadat hij de begrooting op de invoering- daarvan in
1
het betrokken gewest is gerekend.
Bij Ord. van 10 J a n . 1921 (Ind. St. n". 29) zijn de
'. bepalingen omtrent hot houden van openbare verkoopingen
i vanwege den pandhuisdienst buiten, bemoeienis van een
i vendukantoor, ook van toepassing verklaard voor de in de
buitengewesten te openen gouvernements-pandhuizen.

Recht op de openbare verkoopingen. Bij de landsvendukantoren (vendukantoren der 1ste klasse, waaronder begrepen
die, welke beheerd worden door algemeene ontvangers van
's land" kassen) is in 1920 omgezet aan voor particuliere rekeDi'ng verkochte goederen f 14 588 944 en aan voor gouvernements rekening verkochte goederen en producten f 1 885 487
(in 1919 onderscheidenlijk f 11 746 497 en f 4 056 598) en te
dier zake aan recht geheven f' 1 061 015. latende, na aftrek
Overschrijving^", successic- en overgangsrecht. De van de kosten der kantoren, eeno winst van f 890 977 (over
opbrengst van deze belastingen was in 1920 (volgens voor- 1919 bracht dit recht onzuiver f 842 025 en zuiver
loopige opgaven) en in 1919 (volgens verbeterde opgaven)
f 670 28S op).
als volgt:
Bij de vendukantoren der 2de klasse (die, waarvan het
beheer eene bijbelrekking uitmaakt) beliep de omzet in 1920
bij de door notarissen beheerde kantoren f 21 980 184 en bij
Java en
Buitendie onder beheer van gewestelijke secretarissen, commiezen
Totaal.
Madoera. gewesten.
op assistent-residentiekantoren of besturende ambtenaren
f 2 322 729, te samen f 24 302 913, welke sommen over 1919
bedroegen f 19 931 758 + f 1 965 845 = f 21 897 603. Aan
1919
!f
2
362
992
f
260172
f
2
6
23
164
Ovei.-L-hrijving.s- 1
voor gouvernements rekening verkochte goederen, enz. was
recht
431 711
4 751 008 onder den omzet van de kantoren der 2de klasse begrepen
( 1920 ' 4 319 297
f 5 978 009 (in 1919 f 3 350 412). Als aandeel van den Lande
436 567
42 357
478 924 in de inkomsten der vendukantoren 2de klasse is in 1920
Successie-enovei- l 1919
gangsrecht
421 530
51758
473 288 geïnd: ter zake van de door notarissen beheerde kantoren
( 1920
f 540 470 en ter zake van de overige kantoren f 75 269, te
zamen f 615 739 (in 1919 onderscheidenlijk f 539 596, f 62 308
Licentiën voor het houden van Chineesche dobbelspelen. en f G01904). De zuivere opbrengst voor den Lande voor
De in het gewest Celebes en onderhoorigheden voor Chinee- alle vendukantoren te zamen beliep alzoo in 1920-f 1 506 716
zen en inlanders bestaande gelegenheid tot het houden van (in 1919 f 1272 192).
Met ingang van 1 April 1920 is te Manokoeaiï gevestigd
hazardspelen in voor het publiek opengestelde lokalen is bij
een vendukantoor der 2de klasse, waarvan het ambtsgebied
Ord. van 13 Mei 1921 (Ind. St. n°. 302) opgeheven.
De licentiën brachten in 1920 op Java en Madoera f 41 700 zich uitstrekt over het gewest Nieuw-Guinea, terwijl het beop, tegen f 37 800 (verbeterde opgave) in 1919: in de buiten- heer gevoerd wordt door den gewestelijken secretaris (Gouv.
gewcsten f 271982 in 1920, tegen f 451034 (verbeterde Bt. 18 Maart 1920 n". 6 in Ind. St. n°. 166).
opgave) in 1919.
Bij Gouv. Bi. 14 April 1921 n°. 59 (Ind. St. n°. 231) is
het a m l t van superintendent van het vendukantoor te PoerLoterij-belasting. Bij Gouv. Bt, 7 Aug. 1920 n°. 33 is wokerto overgedragen aan den assistent-resident van Poerbepaald dat, gerekend van 1 Januari 1920, de helft van de wokerto.
Ingevolge Gouv. Bt. 25 Jan. 1921 n°.-7 wordt, bij wijze
opbrengst der loterij-belasting (Ind. St. 1886 n°. 12, zooals
van tijdelijken maalregel. het vendukantoor der 2de klasse
dat sedert is gewijzigd) wordt uitgekeerd aan de commissiën
tot ondersteuning van behoeftige Christenen en de geweste- te Pematang Siantar, met ingang van 1 Maart 1921. opgeheven en wordt te genoemder plaatse gevestigd een vendulijke en plaatselijke armbesturen.
kantoor der 1ste klasse, waarvan het ambtsgebied zich
uitstrekt over de af'deeling Simeloengoen en de Karolandeu
Pandhuisdicnst. Op het eind van 1920 waren in werking
(Oostkust van Sumatra).
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1916.
Buitengewesten.

Java
en Madoera.
Aanslag

i f 58 684 880 ' f

Verminderingen

!

Werkelijk te heffen bedrag

. . . .

7 470 810!

. I f 51 214 070

3 382 310

320190
f

3 062 120

1917.
Totaal.

Java
en Madoera.

Buiten gewesten.

f 62 067 190 I f 21 047 380 f
7 794 000
301170

2 247 233

f 23 294 61

117 450

418 621

f 54 270 190

2 129 783

f 22 875 99

f 20 746 211*

f

Geïnd bedrag

f

16 624 002

II. MUNTWEZEN, GELDMARKT.
§ 1.

MUNTWEZEN.

Van de voor 1920 aangevraagde muntsoorten (zie K. V.
1920, kol. 243) zijn sedert (tot 5 September 1921) nog naar
Indië verscheept f 3 250 000 aan 10 cent-stukken, f 240 0C0
aan 5 cent-stukken, f 788 000 aan 2-| cent-stukken en f 702 000
aan centen.
v*oor 1921 is de uitzending gevraagd van f 6 000 000 aan
kwartguldens. 1' 4 000 000 aan dubbeltjes, f 1 000 000 aan
stuivers, f 200 000 aan 2J cent-stukken, f 200 000 aan centen
en f 20 000 aan J cent-stukken, waarvan (tot 5 September
1921) naar Indië zijn verzonden f 3 200 000 aan kwartguldens, f 4 000 000 aan dubbeltjes, f 200 000 aan 2 t cent-stukken, f 200 000 aan centen en f 4000 aan & cent-stukken.
In 1920 zijn wegens muntnamaak 5 inlanders veroordeeld
tot gevangenisstraf. Wegens liet desbewust uitgeven van
valsch geld zijn 48 personen aangeklaagd, van wie er 18 ver-

g 2.

oordeeld, 26 vrijgesproken en 3 van rechtsvervolging ontslagen zijn, terwijl 1 voortvluchtig is. 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 1920 van gouvernementswege aan den
omloop onttrokken 4012 stuks zilveren munten (151 rijksdaalders, 109 guldens, 207 halve guldens, 1067 kwartjes en
2478 dubbeltjes) en 320 nikkelen .stuivers.
De regeling van de uitgifte van muntbiljetten (Ind. St.
1919 n°. 408 en 1920 n°. 8) is nader gewijzigd en aangevuld
bij Ord». van 8 Nov. 1920 en 8 Jan. 1921 (Ind. St. 1920
n°'. 805 en 1921 n°. 19).

JAVASCHE BANK. 2 )

De geldelijke toestanden in Nederlandsch-Indië hebben
gedurende het grootste gedeelte van 1920 nog in het toeken
van de op den wereldkrijg gevolgde hoogconjunctuur gestaan. De hooge prijzen, waartegen de koloniale producten
op de wereldmarkt een afzet vonden, en de groote winsten,
die daarmede in handel en nijverheid werden behaald, hebben
gedurende de eerste helft van het jaar in sterke mate tot eene
verruiming van de geldmarkt bijgedragen. Dientengevolge
leverde de financiering, zoowel van den invoer* als den uitvoerhandel, waarmee, in verband met het hooge prijsniveau,
aanzienlijk grootere kapitalen waren gemoeid, weinig moeilijkheden op. Voor de bevrediging der normale credietbehoef ten waren bij de banken overvloedig middelen 'aanwezig.
Aanvankelijk ging het beroep, dat in steeds grootere mate
op het bankcrediet moest worden gedaan, dan ook niet met

eene renteverhooging gepaard. Wel werd tegenover credieteischen, waaraan speculatieve doeleinden ten grondslag
lagen, met grootere terughoudendheid opgetreden. Yan het
bestaan der speculatieve beweging, die gewoonlijk aan een
conjunctuuropgang verbonden is, gaven de banken zich l>ehoorlijk rekenschap en maatregelen werden genomen om het
daarvoor in dienst stellen van het bankcrediet zooveel moge1) Do Javascho Bank handelde aldus met 628 rijksdaalders, 505 fnkfcmi.
.177 halve guldens, 130 kwartjes en 38 dubbeltjes.
2) Bij Gouv. Bt. 27 Maart 1918 n°. 1 (Ind. St. n°. 163) is het aan de Javascho Bank verleende octrooi krachtens Koninklijke machtiging opgezegd. Nadat
de Javascho Bank er in had toegestemd tot 1 April 1922 op den bestaanden
voet werkzaam te blijven, is in de buitengewone zitting van den Volksraad in
November 1920 het ontwerp-Javasche Bank-wet 1922 behandeld en aangenonien. Indiening van het wetsontwerp bij de Staten-Genera al is aanstaande.

f

1037 412
f

15 586 590
4 467 636

Met de invordering' is eerst in 1918 een aanvang kunnen worden gemaakt, in verband met de afkondiging der betrekkelijke belastingregeling in 1017 (Ind. Si. n°. 592). De verschillen tusschen den aanslag en liet geïnd bedrag zijn
mede een gevolg van verleende schorsing van invordering en uitstel van betaling.

Buitengewesten.

Java
en Madoera.

f

1 509 640

1920.

1919.

1918.
Totaal.
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Buitengewesten.

Java
en Madoera,

Totaal.

f 13 911702

18 133 542

14 670

88 590

1 126 002

1 420 950

17 007 540

f 13 897 032

336 244

4 803 880

10 392 233

i

f

f

Totaal.

903 620

f 14 815 322

8 640

23 310

Java

Buiten*
gewesten.

en Madoera.

894 980 I f 14 792 012 .
—
1 137 454 i
11 529 684 j f 25 230 957

f

Totaal.

1873 698 ; t' 27 104 655

lijk tegen te gaan. Dit geschiedde eenerzij ds door eene ver- gedaan, dank zij de algemeene geldruimte en de met succes
mindering van de beleeningswaarde der aangeboden onder- bekroonde pogingen der Javasche Bank om tijdig hare
panden, anderzijds door eene verzwaring der rente-eischen. metaalpositie te versterken, heeft de fiscale achterstand aan
De rentevoet voor effectenbeleeningen, waarbij het specula- de geldopnemingen van het Gouvernement toch zoodanige
tieve element gewoonlijk het meest op den voorgrond treedt, uitbreiding gegeven, dat deze in andere richting tot bedenkelijke gevolgen hadden kunnen leiden. De Qouvernementswerd tot 7 % en 8 % verhoogd.
Nadat echter, later in het jaar, de conjunctuur-wijziging scbulcl aan de Javasche Bank, die begin .Juni 1920 reeds
uok in Nederlandsch-Indië haar terugslag had doen gevoe- ruim f40 millioen bedroeg, liep geleidelijk op. totdat begin
len, en het bankcrediet opnieuw in versterkte mate werd November 1920 het hoogste cijfer van f 145 millioen bereikt
aangesproken, thans voor het aanhouden van voorraden, werd. Het gevaar, dat deze geforceerde credietgeving tot
die door de plotseling ingetreden prijsdaling niet anders inflatie van het Indische ruilmiddel aanleiding zou geven,
zeker niet denkbeeldig te achten. De wenschelijkheid
dan met aanzienlijk verlies verkoopbaar werden, werd eene was
r
meer algemeene renteverhooging toegepast, die zich ook tot w erd daarom gevoeld met de geldvoorziening van het Gouandere credietvormen uitstrekte. De rentevoet voor goederen- vernement een anderen weg in te slaan, waarbij een nuttiger
beleeningen kwam op 6 % ü 7 %, die voor crediethypotheken gebruik kon worden gemaakt van de overvloedige geldmidop 7 % a lh %. Tot eene credietspanning, als in het afge- delen, die in afwachting van de belastingaanslagen waren
loopen jaar zich in andere landen heeft voorgedaan, is het aangehouden, en bij gemis aan voldoende gelegenheid tot
echter in Nederlandsch-Indië niet gekomen. De voorzichtige vlottende belegging, tijdelijk in deposito waren gegeven bij
aanwending van het bankcrediet heeft in Indië hoofdzakelijk de circulatiebank.
preventief gewerkt. Daaraan is het te danken, dat de importliet ter zake tusschen liet Gouvernement en de Javasche
handel, die tegen het einde des jaars min of meer vast begon Bank gepleegde overleg leidde tot de uitvaardiging van Gouv.
te raken, van gedwongen liquidatie verschoond is gebleven, Bt. 18 Nov. 1920 n°. la, waarbij de directeur van finanen dat ook de verkoop van uitvoerproducten geleidelijk in ciën werd gemachtigd 4 % éénjarige Indische schatkistzijn werk kon gaan.
biljetten op de open markt te plaatsen, met de bepaling,
Het rentetarief van de Javasche Bank bleef gedurende dat deze biljetten bij de Landskassen in betaling kunnen
het geheele jaar' ongewijzigd. Wel heeft de Bank door eene worden genomen, ter voldoening van aan den Lande verschulop uiterst strenge wijze toegepaste selectie bij het toestaan digde belastinggelden. Van de tot 31 December 1920 opengestelde gelegenheid tot hei verki'ijgen dezer schatkistvan credie taanvragen, voor de zoo gewenschte rantsoeneebiljetten werd gebruik gemaakt tot een bedrag van
ring van het crediet zorggedragen.
Gedurende de laatste maanden van het jaar heeft de geld- f 146 500 000, zoodat deze eerste poging om in Nederlandschmarkt merkbaar den invloed ondervonden van den achter- Indië een markt voor schatkistpapier in het leven te roepen,
stand in de belastinginning. Tegen de verwachting van geacht kan worden volledig succes te hebben gehad. Uit
velen onderging de afkondiging der nieuwe belastingwetten onderstaande balanscijfers der Javasche Bank blijkt, dat
belangrijke vertraging. Daardoor bleven de zeer aanzien- slechts in beperkte mate gebruik werd gemaakt van de gelijke bedragen, die door verschillende bedrijven voor beta- legenheid om het schatkistpapier bij de circulatiebank, evenling o.a. van de oorlogswinstbelasting en de over 1920 in eens tegen 4 % rente, in beleening te geven, zoodat het metwerking tredende productenbelastingen, gereserveerd waren, de uitgifte beoogde doel «ener verlichting der bankpositie
langen tijd onbenut, liggen. Deze gelden, die anders voor inderdaad werd bereikt.
tijdelijke belegging hun weg naar Nederland zouden gevonVoorschotten aan het
ftekening-courantden hebben, hebben veel bijgedragen tot het ontstaan derGouvernement.
saldi.
in de tweede helft des jaars waargenomen geldruimte.
op
einde
September
1920
f
1
2
9
593
000
f
214
257 000
De vertraging in de belastinginning had echter mede ten
October
„
139 083 000
216 759 000
gevolge, dat het Gouvernement, ter voorziening in zijne
kashehoeften, in eene tot dusver ongekende mate vlottende
13
November
..
115 130 000
212 324 000
schuld had aan te gaan. Zooals g-ewoonlijk geschiedde dit
..
111708 000
170330000
door gebruikmaking van de crediethulp der Javasche Bank. j „ einde November
December
nihil
101580
000
Een open geldmarkt, in den zin waarin men daarvan in
Nederland en elders gewoon is te spreken, heeft, gelijk beOok in de overige operatieeijfers der Javasche Bank
kend, in Nederlandsch-Indië nimmer bestaan, omdat een
bij de banken geconcentreerde geldhandel voor het Indische komen de hiervóór geschetste geldelijke toestanden tot uitfinancieele raderwerk steeds voldoende was gebleken. Zoo
De rentecevende uitzettingen bedroegen in het boekjaar
vonden de geldbehoeften van het Gouvernement tot dusver
uitsluitend bij de circulatiebank bevrediging, die. zoolang 1920/91 bemiddeld f 2 7 0 634 000, tegen f 2 0 9 434 000 in bet
deze bevrediging voor haar geen beletsel vormde, aan alle voorafgegane boekjaar. De voorschotten in rekening-courant
rechtmatige credieteischen van handel, cultures en het tegen onderpand van wissels, effecten en goederen hebben
gemiddeld f 36 000 000 meer bedragen dan h e t i a a r tevoren^
publiek te voldoen, hare middelen steeds in ruime mate ter
Aan gedisconteerd handelspapier was gemiddeldf 14 000 000
beschikking van het Gouvernement stelde. Hoewel voormeer in portefeuille en aan vendupapier f 2 000 000 meer.
noemd beletsel zich in het afgeloopen jaar niet heeft voor-
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Hel gemiddelde cijfer voor de buitenlandsche wissels toont
in velband met de grootere bedragen, die met de financiering
van den export gemoeid waren, eveneens eene vermeerdering
aan en bedroeg f 25 890 000, tegen f 16 459 000 in het voorafgegane boekjaar.
Tegenover de uitbreiding der credietoperaties stond eene
nog belangrijker toeneming der direct opeischbare vorderingen. De bankbiljettenomloop bereikte in bet boekjaar
1920/21 het ongekend booge gemiddelde van f 346 millioen,
tegen f 277 millioen in het boekjaar 1919/1920, f 191 millioen
in 1918/19 en f 169 millioen in 1917/18. De rekening-courantsaldi en assignaties in omloop toonen een gemiddelde aan van
f 168 millioen, tegen f 102 millioen in het vorige boekjaar.
De handhaving eener behoorlijke metaaldekking leverde
in verband met deze buitengewone toeneming der opeischbare schuld groote moeilijkheden op. Sedert in Augustus
1919 de Nederlandsche Bank hare goudafgifte ook voor
Nederlandsch-Indië had gestaakt, was de Javasche Bank voor
de aan vulling van haren goudvoorraad in hoofdzaak op
Amerika aangewezen, het eenige land dat zonder eenige beperking bereid was goud af te staan. Na de belangrijke vermeerdering van f 128 millioen op f 185 millioen gedurende
bel boekjaar 1919/20 i.s de .Javasche Bank met bare aankoopen van buitenlaudseh goud geregeld voortgegaan, niettegenstaande deze nankoopen door de sterk oploopende wisselkoersen met aanzienlijke financiecle offers gepaard moesten gaan.
Ten slotte beieikte de goud voorraad midden October 1920
met f 229 millioen het hoogste punt, om met f 225' millioen
het boekjaai te eindigen. De zilvervoorraad steeg van f 4,3
millioen aan het begin tot f 11,8 millioen aan het einde van
hel boekjaar, in verband met de geleidelijke inneming van de
grove zilveren munt ook aan de kassen der Javasche Bank,
met liet oog O]) de voorgenomen ommunting der zilveren
teekenmuut.
De vermeerdering van den metaalvoorraad was intusschon
niet voldoende om het dekkingspercentage boven het vroeger
voorgeschreven minimum van 40 % te houden, waaraan,
ondanks de bij Gouv. Bt. 5 Aug. 1914 n°. 2x (Ind. St. n°.
53S) gegeven bevoegdheid tot de aanneming van een dekkingspercentage van 2 0 % , steeds zooveel mogelijk de baud
was gehouden. De balans van 7 Augustus 1920 toonde voor
het eerst sedert September 1914 een lager dekkingspercentage dan 40 %, een toestand die, met slechts 2 weken tussehenpoos in September, tot eind November 1920 bestendigd
bleef. De aan de Javasche Bank verleende dispensatie van de
navolging der voorschriften betreffende het in NederlandschIndië aan te houden deel der metaaldekking, bleef gedurende
1920 van kracht.
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Van de gelegenheid om door bemiddeling der Javasche
Bank gelden naar Nederland over te maken, werd gedurende
het boekjaar 1920/21 door handel en nijverheid en het publiek
gebruik gemaakt tot een bedrag van f 59,8 millioen, door het
Gouvernement tot een bedrag van f 26 millioen. In de beide
voorafgegane boekjaren waren deze bedragen respectievelijk
f 81 millioen en f 10 millioen, en f 40 millioen en f 4 millioen. Omgekeerd werd voor particuliere rekening van Amsterdam naar Indië overgemaakt een bedrag van slechts
f 10,4 millioen, tegen f 36,3 millioen in het boekjaar 1919.'
1920.
De koers waartoe de Javasche Bank telegrafische overmakingen van Indië naar Nederland beschikbaar stelde, bleef
gedurende het grootste gedeelte van het jaar op 100^ gehandhaafd. In Juli, toen in verband met de financiering van
den export, veel geld uit Nederland werd aangetrokken, werd
de koers tijdelijk tot lOlf verlaagd, terwijl in October, toen
bet exportseizoen was afgeloopen en de geldbeweging juist
in omgekeerde richting ging, de koers tijdelijk tot 99 In
98J werd verhoogd. Nadat het overvloedige geld in het Indische schatkistpapier eene binnenlandsche belegging had
kunnen vinden, kon tegen het eind van het jaar de verkoopkoers voor T. T. Amsterdam weer op 100 gebracht worden.
Uit de cijfers voor de plaatselijke overwijzingen en die
tnsschen de Indische kantoren onderling" blijkt duidelijk, hoe
de Javasche Bank in toenemende mate tegen geringe vergoeding het betalingsverkeer vergemakkelijkt. Tusschen de
Indische kantoren.onderling werd afgegeven voor een bedrag
van f 1017 millioen, tegen f 790 millioen een jaar te voren
en nog slechts f 181 millioen zeven jaar terug. Het plaatselijk giro-verkeer beliep nu f 910,9 millioen, tegen f 1 150,3
millioen ten vorigen jare en f 258 millioen zeven jaar geleden ; ook het aantal der plaatselijke giro's steeg in die jaren
(van 70 142 tot 75 552 stuks).
De omzet in de clearing te Batavia is eveneens aanzienlijk
gestegen (van f 2662 millioen tot f 3989 millioen). Het aantal stuks in clearing verrekend steeg tezelfder tijd van 156 481
tot 179 084. De cijfers van de clearing te Semarang, Soeraba ja en Medan zijn ook alle hooger dan het vorige jaar, zoodat het totaal voor de vier clearingplaatsen thans (met
f 9012 millioen) ruim f 296G millioen hooger was dan het
vorige jaar. Het aantal stukken steeg van 534 000 tot 570 i)00,
zoodat de instelling der clearing dus in al deze plaatsen zeer
goed blijkt te blijven voldoen.
De bewaarnemingen bij de Javasche Bank vermeerderden
van f 40,7 millioen tot f 68 millioen, waaronder f 9,1 millioen franco ten name van de postspaarbank.

asr.
BURGERLIJKE EN MILITAIRE LANDSDIENAREN.
Bij K. B . 29 Maart 1921 n°. 42 (Jav. Ct. n°. 48) is eene
commissie ingesteld ter bevordering van de personeelsvoorziening voor den Indischen dienst, welke commissie maatregelen zal beramen, welke kunnen strekken om tegemoet te
komen aan de behoefte aan personeel voor den burgerlijken
dienst in Nederlandsch-Indië.
De commissie tot overweging van een Indisch bezoldigingsstelsel (zie K. V. 1918, kol. 161) is bij Gouv. Bt. 22 Maart
1921 n°. 47 ontbonden.

Opleiding >an a m b t e n a r e n voor den XederlandsehIndischen bestuursdienst. Het besluit op de Indische bestuursopleiding (Ind. St. 1907 n°. 230, zooals dat sedert is
gewijzigd en aangevuld) is nader gewijzigd en aangevuld bij
K. Bn. 27 Nov. 1920 n°. 29 (Ned. St, 1920 n°. 832, Ind. St,
1921 n°. 140) en 24 Mei 1921 n°. 65 (Ned. St. n°. 738). met
betrekking tot de toelage en de collegegelden der candidaatIndisch-ambtenaren.
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Examens voor don Nederlandsch-lndischcii bestaan*1
dienst. In de tweede zittinjy van de commissie, die hier te
lande in 1920 was W a s t met het afnemen van de examens
voor den Nederlandsch-Indischen administratieven dienst,
onderwierpen zich 10 cantlidaten aan het eindexamen en 11
aan het voorbereidend examen. Van de eerstbedoelden slaagden er 5 en werden er 5 afgewezen, terwijl van de laatstbedoelden 7 candidaten werden toegelaten en 4 werden afgewezen.
Voor de beide examens, die in 1921 hier te lande werden
afgenomen, hadden zich onderscheidenlijk 34 en 28 candidaat-Indis'che ambtenaren aangemeld. In het voorbereidend
examen slaagden 17 candidaten, terwijl er 7 werden verwezen naar de tweede zitting; 4 werden afgewezen. In het
eindexamen slaagden 19 candidaten, 7 werden verwezen naar
d e tweede zitting en 8 werden afgewezen.
I n 1921 zijn bier te lande 25 jongelieden als candidaatIndisch ambtenaar aangewezen; in Indië 4.
Ncdorlandsch-Indisclie Bestiiursacadeniie. In 1920 zijn
door den Gouverneur-Generaal 13 ambtenaren van het binnenlandsch bestuur voor de studie aan de academie aangewezen.

Gegradueerde ambtenaren voor den

kantoordieiist.

Sedert de laatste opgaaf zijn 7 doctoren in de reehtsweten6chap, die niet het groot-ambtenaarsexamen of faculteitsexamen hadden afgelegd, naar Indië uitgezonden ter plaatsing bij den kantoordienst, waaronder begrepen de dienst
ter griffie van het hooggerechtshof en van Europeesche of
inlandsche rechtbanken.
Faeulteitsexamen. Gedurende het academiejaar 1920 1921
slaagden 10 doctoren in de rechtswetenschap in het bij art.
141, 2de lid, der wet op het hooger onderwijs bedoelde faculteitsexamen.
Opleiding. Bij K. B. 2 Nov. 1920 n°. 71 (Ind. St. n°. 139)
zijn de studietoelagen aan studenten in, de rechtswetc7ischap, die zich voor den Indischen dienst verbinden (Ind.
St. 1915 n°. 737 en 1918 n". 198), met ingang van 1 Januari
1920 (Ind. St 1921 n°. 229), verhoogd.
Bij Gouv. Bt, 3 Nov. 1920 n°. 55 (Ind. St. n». 800) is eene
wijziging gebracht in de in Ind. St. 1911 n°. 272 opgenomen
regeling nopens de examens voor de betrekking van ambtetiaar de;' 5de, 4de en 3de klasse bij den dienst der in- <n vitlOerrechtcn. en accijnzen.
De bepalingen omtrent de benoembaarheid en uitzending
van ambtenaren van Japamohé Zaken (Ind. St. 1918 n°. 71)
zijn gewijzigd bij K. B. 9 Febr. 1921 n°. 46 (Ind. St, n°.
243).
De in Ind. St. 1919 n°. 128 opgenomen voorwaarden van
benoembaarheid tot gouvernements-landmeter
in Nederlandsch-Indië zijn aangevuld bij Gouv. Btn. 1 Sept. 1920
n°. 34 (Ind. St. n°. 636) en 28 Mei 1921 n°. 25 (Ind. St.
n°. 337).
Binnen de door de begrooting gestelde grenzen kunnen
door den Gouverneur-Generaal jaarlijks enkele gouvernementa Indhche geneeskundigen,
die uitmunten door aanleg,
ijver en practische geschiktheid, worden aangewezen voor
eene aanvullende opleiding in Nederland (K. B. 19 Maart
1921 n°. 80 in Ind. St. n°. 398).
Bij K. B . 15 April 1921 n°. 80 (Ind. St. n°. 399) zijn de
voorwaarden voor de benoembaarheid tot technisch amhtenaar in den rang van landhouicleeraar en de hoogere rangen
bij den landbouwvoorlichtingsdienst in Nederlandsch-Indië
vastgesteld, benevens regelen betreffende de toekenning van
studietoelagen aan jongelieden, die aan de landbouwhoogeschool te Wageningen studeeren of aldaar de studie aanvangen en die genegen zijn zich te verbinden om na volbrachte
studie als la ndbou wieera ar in Indischen dienst te treden.
De bepalingen betreffende het in opleiding nemen van
studenten aan de Technische Hoogeschool te Delft, ten einde,
na verkrijging van het ingenieurs-diploma, te worden benoemd tot werktuigkundig, c. q. eleotrotedmisch ingenieur
in Nederlandsch-Indischen dienst (Ind. St, 1920 n°. 345)
zijn gewijzigd bij K. B . 16 Febr. 1921 n°. 82 (Ind. St.
n°. 343).
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

1921-1922.

1921.
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Het in Tnd. St. 1917 n°. 711 opgenomen K. B. tot regeling
van de opleiding tot bouwkundig ingenieur voor den Indischen dienst onderging wijziging bij K. B. 28 Mei 1920 n°.
41 (Ind. St. n°. GG9).
Omtrent wijzigingen van de regelen betreffende de opleiding en uitzending uit Nederland van personeel voor den
poti-, telegraaf, en telefoondienst in Nederlandsch-Indië zie
men hoofdst. 1', afd. I .
Ingevolge Gouv. Bt. 30 Juli 1920 n°. 46 (Ind. St. n°. 509)
zijn de in Ind. St. 1920 n°. 159 opgenomen bijzondere voorwaarden voor benoembaarheid bij de gouvarnomeWttnuuvM
op 1 Augustus 1920 in werking getreden.
Bij K. B. 13 Oct. 1920 n°. 63 (Ned. St. 1920 n°. 784 en
1921 n°. 40, Ind. St. 1921 nos. 138 en 181) is, met ingang
van 1 Januari 1920, de tegemoetkoming in de studiekosten
en de vergoeding van college- of schoolgelden ten l>ehoeve
van ban, die in opleiding zijn of worden genomen voor den
Indischen dienst, verhoogd.
De verschillende regelingen betreffende de opleiding voor
den Indischen dienst zijn gewijzigd bij K. B. 28 J u n i 1921
n°. 71 (Ind. St. n°. 535) met betrekking tot de belooning toe
te kennen aan hen die bij afstudeeren niet het volle bedrag
aan toelagen hebben genoten.
Ambtenaren voor de rechterlijke macht in XedcrlaiulschIndië. Met intrekking van alle daarmede strijdige voorschriften, is bij Gouv. Bt. 3 Juli 1920 n°. 6 (Ind. St. n°. 508)
eene nieuwe regeling van de bezoldiging van de gegradueerde
rechterlijke ambtenaren vastgesteld.
Betrekkingen bi.i den burgerlijken dienst. Het Iv. B.
27 Aug. 1913 n°. 64 (Ind. St. n°. 658, zooals dat sedert i 3
gewijzigd) betreffende de benoembaarheid tot betrekkingen
bij den burgerlijken dienst in Nederlandsch-Indië is — met
ingang van l Mei 1921 (Ind. St. n°. 263) — nader gewijzigd
bij K. B. 22 April 1921 n°. 57 (Ind. St. n°. 262).
De eisenen van benoembaarheid tot landsbetrekkingen,
waarvoor geen bijzondere eischen gelden of alleen geschiktbeid'in algemeenen zin wordt gevorderd, zijn geregeld bii
Ord. van 30 April 1921 (Ind. St. n°. 264). '
Bij Gouv. Bt. 12 J u n i 1920 n°. 34 (Bijbl. I n d . St. n°. 9516)
is bepaald ten aanzien van wie de regeling van den leeftijdsgrens voor opneming van Europeanen en met dezen geïijkgestelden in vasten burgerlijken dienst (Bijbl. Ind. St. nos.
8183, 8618 en 8728) geen toepassing zal vinden.
Landsdienaren, <]ie na op verzoek eervol te zijn ontslagen,
weder in vasten dienst van den Lande worden opgenomen,
kunnen voortaan aanspraak er op maken dat hun vorige
diensttijd wordt medegeteld voor de aan hunne nieuwe betrekking verbonden regelmatige weddeverhoogingen (Bijbl.
Ind. St. n°. 9764).
Overdracht van bevoegdheid. De regelinsr betreffende de
bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van eenige
klassen van burgerlijke landsdienaren (Ind. St. 1920 n°. 601)
is gewijzigd bij Góuv. Bt. 2 Febr. 1921 n°. 44 (Ind. St.
n°. 72), Voor de aanduiding van de grenzen binnen welke
zich die bevoegdheid uitstrekt zie men Bijbl. Ind. St.
n°. 9590.
Huisvesting en h u i s h u u r . Met ingang van 1 Januari
1921 is eene algemeene regeling vastgesteld nopens de voorsiening van landswege in de huisvesting voor burgerlijke
landsdienaren en nopens de betaling van huur voor de hun
aangewezen laudswoninsren (Ind. St. 1920 n°. 502 en 1921
n°. 63).
Omtrent de huishuurtoelage zie men Tnd. St. 1920 n°. 161
en 1921 n". 106.
Eed. Bij Gouv. Bt. 16 Juli 1920 n°. 69 (Ind. St. n°. 542)
is de ambtseed voor de koeria- en de onderkoeriahoofden in
de residentie Tapanoeli ingetrokken.
Ambtskleeding. Bij Gouv. Bt. 5 Nov. 1920 n°. 48 (Ind.
St. n°. 802) is de l>evoegdheid van den hoofdinspecteur, chef
van den dienst der in- en uitvoerrechten en accijnzen geregeld
tot vaststelling van de dienstkleeding voor sommige groepen
van ambtenaren en beambten bij dien dienst.
Bij Gouv. Bt, 2 Nov. 1920 n°.'43 (Bijbl. Ind. St. n°. 9629)
5.

Ned.-Indië
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is eene nieuwe ambtskleeding voor de havenmeesters en ile
onderhavenmeesters vastgesteld.

Bevordering, ontslag en non-activiteit van officieren.
De regeling van do bevordering, het ontslag en het op nonactiviteit stellen van de Europeesche officieren, behoorende
tot de Nederlandsch-Indische landmacht (Ind. St. 1910 n°.
592) is nader gewijzigd bij K. B. 13 Oct. 1920 n°. 115 (Ned.
St. n°. 785, Ind. St. 1921 n°. 63).
I n verband met de ook aan niet-Europeanen geboden gelegenheid tot opleiding hier te lande voor den officiersrung,
is bij K. B. 10 Febr. 1921 n°. 41 (Ind. St. n°. 355) eene regel i n g getroffen nopens de bevordering, het ontslag, de op 11011activiteitstelling en de toekenning van pensioen aan in
Nederland opgeleide niet-Europeesche officieren.
Adspirant-officiereii. Bij Gouv. Bt. 26 J a n . 1921 n°. 59
(Jav. Ct. n°. 9) zijn bepalingen vastgesteld betreffende lietinstituut van adspirant-officieren bij het wapen der infanterie, welk instituut ten doel heeft jongelieden voor te b«reiden voor het toelatingsexamen voor de militaire school te
Meester-Cornelis, ten einde hen langs die inrichting en den
Hoofdcursus te Kampen den officiersrang te doen bereiken,
Ondrrliiitcnants. Bij K. B. 13 Jan. 1921 n». 42 (Ind. St.
n°. 111) is eene nieuwe regeling betreffende de onderluitenants van het leger in Nederlandsch-Indië vastgesteld, met
intrekking van (Ie betreffende het instituut der onderluitenants bestaande regelingen en van de nadere regeling van Ie
»£-nsionnsvooruitzichten der onderluitenants van het Nederandsch-Indische leger.
De regeling van het instituut van onderluitenant-opziener
der artillerie onderging wijziging bij K. B. 17 Aug. 1920
n°. 50 (Ind. St. n°. 813).

f

Militaire apothekers. Bii K. Bn. 17 Nov. 1920 n°. 44
en 17 Febr. 1921 n°. 64 (Bi.jbl. Ind. St, n°. 9783) is het
reglement betreffende de opleiding van militaire apothekers
voor het leger in Nederlandsch-ïndië (Bijbl. Ind. St. n°.
7053, zooals het gedeit is gowijzigd) nader gewijzigd.
In eerstgenoemd Bij blad is teVens opgenomen eene nieuwe
regeling betreffende de aanneming van jongelieden ter
opleiding voor de betrekking von militair apotheker bij het
Indische leger.
Militaire architecten, enz. De in Ind. St. 1914 n°. 413
opgenomen regeling betreffende het korps architecten, opzichters en militaire'onderopzichters der genie van het leger
in Nederlandsch-Indië onderging nadere wijziging bij K. B.
7 Mei 1920 n°. 66 (Ind. St, n°. 557).
Pensioenen, gagementen en onderstanden. Bij Gouv.
Bt. 13 April 1921 n°. 54 is eene commissie ingesteld om >Ie
Regeering van raad te dienen nopens de vraag of en in hoever de pensioenen (gagementen) der burgerlijke en militaire
landsdienaren, die vóór 1 J a n u a r i 1920 'slands dienst verlieten, meer in overeenstemming zullen zijn te brengen met
de pensioenen van hen, die na dien datum weiden gepensioni l é^fM*) 1

Bij E . B. 4 Aug. 1920 n°. 58 (Ned. St. n°. 684, I n d . - S t .
n°. 836) is een reglement vastgesteld op het verleenen van
pensioenen aan Europeesche locale ambtenaren in Nederlandsch-Indië en aan de weduwen en weezen dier ambtenaren.
Bij K. B. 13 April 1920 n°. 48 (Ind. St. n°. 487) is de in
I n d . St, 1919 n°. 653 opgenomen bepaling inzake medetelling
van dienstjaren voor de berekening van het aan predikanten
bij de Protestantsche gemeente in Nederlandsch-Indië toekomend pensioen, ook van toepassing verklaard op reeds gepensionneerde predikanten.
H e t reglement op het verleenen van pensioenen en onderstanden aan inlandsche schepelingen, behoorende tot het
korps inlandsche schepelingen der zeemacht in NederlandschIndië (Ind. St. 1910 n°. 6iö) is nader gewijzigd bij Ord. van
24 J a n . 1921 (Ind. St. n°. 57).
Bij K. B. 24 Sept. 1920 n°. 91 (Ned. St. n°. 750, I n d . St.
1921 n°. 25) zijn de bedragen vastgesteld van de pensioenen
en onderstanden van de Europeesche en op gelijken voet !>ehandelde officieren, van de onderluitenants en van de Europeesche militairen beneden dien rang van het Nederlandsch-
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Indische leger, die op of na 1 Januari 1920 recht op pensioen
of onderstand hebben verkregen of verkrijgen.
Bij K. B. 24 Sept. 1920 n°. 92 (Ned. St. n°. 751, Ind. St.
1921 n°. 26) zijn de pensioens-, gagements- en onderstandsbedragen verhoogd van de Europeesche officieren, van de
onderluitenants en van de Europeesche militairen beneden
dien rang van het Nederlandsch-Indische leger die vóór 1
J a n u a r i 1920 recht op pensioen, gagement of onderstand
hebben verkregen.
Bij K. B. 24 Sept. 1920 n°. 93 (Ind. St. 1921 n \ 27) is het
leglement 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. 1920 n°. 65) gewijzigd en zal het voortaan worden genoemd; reglement op
het verleenen van pensioenen en van onderstanden voor eeus»
aan de militairen van de aanvullingstroepen beneden den
rang van onderluitenant van het Nederlandsch-Indische
leger.
De reglementen op het toekennen van gagementen, pensioenen en onderstanden aan de Europeesche officieren en
militairen beneden dien rang van het Nederlandsch-Indische
leger (Ind. St. 1920 n°. 65) zijn — met ingang van 1 Januari
1919 — bij K. B. 10 J a n . 1921 n°. 101 (Ned. St. n°. 9, Ind.
St, n°. 241) gewijzigd in dien zin, dat de bepaling vervallen
is, dat liet pensioen als dit wordt aangevraagd meer dan één
jaar nadat de dienst met behoud van aanspraak op pensioen
is verlaten, eerst ingaat met den eersten der maand, waarin
de aanvraag te bevoegder plaatse is ontvangen.
Bij K. B . 15 Mei 1920 n°. 48 (Ind. St, n°. 536) zijn de op
dien datum in dienst zijnde of geweest zijnde militairen van
het Nederlandsch-Indische leger, op wie o. a. nog van toepassing zijn de bepalingen van het gagementsreglement in
Ind. St. 1876 n°. 44. tot 1 Januari 1921 in de gelegenheid
gesteld zich alsnog aan de bepalingen van het bij K. B. 17
Febr. 1905 n°. 8 (Ind. St. n°. 299) vastgestelde pensioenreglement te onderwerpen.
Het in Ind. St. 1920 n°, 65 opgenomen reglement op het
verleenen van pensioenen en van onderstanden voor eens aan
de Europeesche en met dezen gelijkgestelde militairen beneden den rang van onderluitenant bij het NederlandschIndische leger onderging wijziging en aanvulling bij K. B .
7 J u n i 1920 n°. 93 (Ind. St.'n°. 646).
Bij K. B. 20 Nov. 1020 n°. 56 (Ind. St. 1921 u°. 108) zijn
regelingen vastgesteld tot toekenning van: a. pensioen of verhooging van pensioen aan niet tot het Nederlandsch-Indische
Leger behoorende personen, die diensten verrichten ten behoeve van de landsverdediging of van de troepen te velde en
b. pensioen of onderstand aan de nagelat-en betrekkingen van
de onder a bedoelde personen.
Het reglement op het verleenen van pensioenen en onderstanden aan niet-Europeesche militairen beneden den rang
van officier van h e t Nederlandsch-Indische leger (Ind. St.
1910 n°. 170) is nader gewijzigd bij Ord. van 24 J a n . 1921
(Ind. St. n°. 56).
De voorschriften tot uitvoering van art. 4 van het regiement op het verleenen van pensioenen en onderstanden aan
de niet-Europeesche militairen, beneden den rang van officier, van het Nederlandsch-Indische leger (Ind. St. 1910 n°.
307) zijn gewijzigd bij Ord. van 2 Maart 1921 (Ind. St.
n°. 133).
Bij K. B. 11 Maart 1921 n°. 30 (Ind. St. n°. 360) zijn de
ten laste van de geldmiddelen van Nederlandsch-Indië of van
een vanwege de Begeering ten behoeve van NederlandschIndië of gebiedsdeelen daarvan opgericht fonds verleende of
nog te verleenen burgerlijke pensioenen en onderstanden,
waarop aanspraak is ontstaan vóór 1 J a n u a r i 1920, gerekend
van 1 J a n u a r i 1920 verhoogd met 40 %.
"Wachtgeld. Bij K. B. 9 Mei 1921 n°. 92 (Ned. St. 'a«.
722) zijn regelen vastgesteld voor de toekenning van wachtgeld aan personen, die voor benoeming in tijdelijken dienst
ter beschikking van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië zijn gesteld, bij terugkomst in Nederland.

Gratificatiën.

Bij K. B. 6 Aug. 1920 n°. 66 (Ind. St.

n°. 871) is de regeling betreffende de toekenning van gratifi-
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oatiën aau Emopeesche militairen na het verlaten van den
dienst (Ind. St. 1905 n°. 502) gewijzigd.
Bii K. B. 7 Febr. 1920 n°. 62 (Ind. St. n°. 35.8) is i e
ingevolge E . B. 24 J a n . 1908 n°. 3.3 (Ind. St. n°. 249) aan de
onderwijzers der derde klasse uitgekeerde buitengewone gratificatie ook aan de onderwijzers der tweede klasse toegekend.
Deze buitengewone gratificatie is bij Ord. van 10 Maart 1921
(Ind. St. n°. 154) ten deele ook beschikbaar gesteld voor de
onderwijzers bij het bijzonder onderwijs in NederlandschIndië.
Verhouding en samenwerking tussclien burgerlijke en
militaire a u t o r i t e i t e n . De regeling van de verhouding en
de samenwerking tussehen de burgerlijke en militaire autoriteiten (Ind. St. 1907 n°. 261 en 1014 n°. 612) is nader gewijzigd bij Gouv. Bt. 8 Maart 1921 n°. 41 (Ind. St. n°. 152).
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personen toe te kennen bedragen (Ind. St. 1919 n°. 263) zijn
bij K. B. 31 J a n . 1921 n°. 56 (Ind. St. n°. 394) tijdelijk met
5 0 % verhoogd.
De in Ind. St. 1914 n°. 645 opgenomen regelen betreffende
de toekenning van eene tegemoetkoming aan gehuwde mannelijke personen, die ten behoeve van 'slands burgerlijken
dienst in Nederlandsch-Indië worden uitgezonden, ondergingen aanvulling bij K. B. 3 Jan. 1 9 2 0 T I ° . 53 (Ind. St. n°. 520).
Het bedrag van de bijzondere toelagen bij hunne uitzending naar Nederlandsch-Indië toe te kennen aan de personen,
bedoeld in K. Bn. 13 Febr. 1878 n°. 7 (Ind. St. n°. 154),
21 Maart 1907 n°. 19 (Ind. St. n°. 264) en 28 Oct. 1916 n°. 30
(Ind. St. 1917 n°. 93) is nader bepaald op f 1000 (K. B . 31
Jan. 1921 n°. 57 in Ind. St. n°. 395).
Omtrent het renteloos voorschot, toe te kennen aan de
reizende ambtenaren bij de Banka-tinwinning voor de aanschaffing van een paard en wagen of een motorrijwiel, zie
men Bijbl. Ind. St, n°. 97G3.

Bezoldiaineen, toelagen, tegemoetkomingen, enz. Bij
Gouv. Bt. 3 Maart 1921 n°. 88 (Ind. St. n°. 144) kwam eene
nieuwe wedderegeling tot stand voor de hoofdverplegers
Reis- en verblijfkosten. Bij Gouv. Bt. 23 Aug. 1920
(hoofdverpleegsters) en verplegers (verpleegsters) der 1ste n°. 59 (Ind. St. n°. 619) is eene nadere wijziging gebracht
klasse bij den burgerlijken geneeskundigen dienst en bij het in de in I n d . St. 1902 n°. 373 opgenomen regeling tot uitkrankzinnigenwezen.
voering van art. 19 van het reglement op het reizen in NederDe bezoldiging van de adjunct-gouvernements accountants landsch-Indië van Europeesche burgerlijke landsdienaren en
is gewijzigd bij Gouv. Bt. 25 April 1921 n°. 68 (Ind. St. andere personen.
n°. 253).
Bij Gouv. Bt. 24 Nov. 1920 n°. 15 (Ind. St. n°. 843) zijn
Het wenschelijk achtende de regeling betreffende de toe- toelagen en vaste vergoedingen voor reis- en verblijfkosten
kenning van vacatieloon aan voorzitters en leden van door of en veldwerk toegestaan aan het bij den aanleg van staatsnamens het Gouvernement ingestelde examencommissiën — spoor- én tramwegen in de buitengewesten geplaatst of te
commissiën voor het afnemen van examens ten hehoeve van werkgesteld personeel.
het l"gcr daaronder niet begrepen — voortaan bij besluit te
De regelen omtrent de toekenning van vaste vergoedingen
doen geschieden, zijn alle bij ordonnantie vastgestelde rege- voor reis- en verblijfkosten aan eenige ambtenaren bij den
lingen daaromtrent ingetrokken (Ord. van 19 Maart 1921 in dienst der staatsspoor- eu tramwegen op Java ondergingen
Ind. St. n°. 178). Als uitvloeisel hiervan is bij Gouv. Bt. 19 nadere wijziging bij Gouv. Bt. 7 Dec. 1920 n°. 79 (Ind. St
Maart 1921 n°. 69 (Bijbl. Ind. St. n°. 97871 eene regeling n°. 874). '
vastgesteld voor het toekennen van v;icatieloon aan voorBij Gouv. Bt. 8 Dec. 1920 n°. 37 (Ind. St. n°. 869) is eene
zitters en leden van examencommissiën, terwijl bij Gouv. Bt. regeling getroffen nopens de klasse bij reizen voor 's lands
4 Mei 1921 n°. 38 (Bijbl. Ind. St. n°. 9789) is bepaald dat ickening met den Deli-spoorweg van ambtenaren en beambdeze regeling ook van toepassing is op de burgerleeraien der ten van den douanedienst.
militaire examencommissiën.
Erachtens Koninklijke machtiging is bij Gouv. Bt. 10
Bij Gouv. Bt. 16 Oct. 1920 n°. 43 (Ind. St. n°. 754) is eene Juli 1921 n°. 3 (Ind. St. n°. 421) bepaald, dat de intrekking
regeling getroffen nopens de toelage wegens duurte aan de van het reglement op het reizen in Nederlandsch-Indië van
personen, belast met het geven van lager onderwijs aan de Emopeesche burgerlijke landsdienaren en andere personen
openbare lagere scholen gedurende een gedeelte van den vol- (Ind. St. 1890 n°. 290) — zie K. V. 1920. kol. 250 — in werledigen schooltijd.
king treedt met ingang van 1 Augustus 1921.
Bij Gouv. Bt. 24 Nor. 1920 n°. 42 (Ind. St. n°. 842) is eene
Bij Ord. van 10 Juli 1921 (Ind. St. n°. 422) is, met ingang
wijziging gebracht in de algemeene duurte-toelage-regeling van 1 Augustus 1921, een nieuw algemeen reisreglement
voor de buitengewesten (Ind. St. 1920 n°. 406), terwijl deze vastgesteld, met buitenwerkingstelling van alle daarmedo
regeling bij Gouv. Bt. 20 Dec. 1920 n°. 23 (Ind. St. n°. 904) strijdige voorschriften.
is aangevuld voor de residentie Nieuw-Guinea.
Met buitenwerkingstelling van alle daarmede strijdige beHet reglement op de toekenning van non-activiteitstracte- palingen, is eene regeling vastgesteld nopens het toekennen
ment, wachtgeld en onderstand aan burgerlijke landsdienaren van toelagen en de uitbetaling van transportkosten aan en
onderging wijziging en aanvulling bij Gouv. Bt. 9 Aug. ten behoeve van het personeel van den dienst van het niijn1920 n°. 39. (Ind. St. n°. 588).
wezen, werkzaam bij de geologische en/of mijnbouwkuudige
Bij K. B. 28 Mei 1920 n°. 45 (Ned. St, n°. 264, Ind. St. onderzoeken (Bijbl. Ind. St. n°. 9589).
1921 n°. 10) zijn, met ingang van 1 Januari 1921 (Ind. St.
Men zie verder omtrent dit onderwerp Bijbl. Ind. St. nos.
1921 n°. 134). nieuwe regelen vastgesteld omtrent het ver- 9189 en 9493.
leenen van geldelijke tegemoetkoming aan de nagelaten betrekkingen van in en door den dienst omgekomen EuropeeOvertoeht. Het in Ind. St. 1916 n°. 605 opgenomen oversche en met deze gelijkgestelde landsdienaren in Neder- tochtsreglement onderging wijziging bij K. B. 15 Juli 1920
landsch-Indië.
n°. 63 (Ind. St. n°. 769).
Bij K. B. 13 Dec. 1920 n°. 27 (Ind. St. 1921 n°. 176) zijn
Bij Gouv. Bt. 23 Sept. 1920 n°. 56 (Bijbl. Ind. St. n°.
de inkomsten, toelagen en verdere vergoedingen van in 9614) is machtiging verleend om aan voor 's lands rekening
Nederland werkzaam gestelde officieren van het Neder- naar Nederland uitgezonden of derwaarts terugkeerende
landsch-Indische leger nader geregeld.
landsdienaren voor de biizondere uitgaven voor het verkrijgen
Bij E . B. 27 Febr. 1920 n°. 20 (Ind. St. n",.433) zijn ten van passen eene geldelijke tegemoetkoming toe te kennen tot
behoeve van aan ' s l a n d s kolonialen burgerlijken of mili- een door het hoofd van het kantoor voor reiswezen vast te
tairen dienst verbonden of voor dien dienst bestemde per- stellen bedrag.
sonen, die wegens moeilijkheden in hét scheepvaartverkeer
Verloven. H e t reglement op het verleenen van verloven
hunne bestemming niet kunnen volgen, van toepassing verklaard de E . Bn. in Ind. St. 1917 nos. 469. 659 en 737 (vgl. naar Europa, aan de officieren van het leger in NederlandschIndië (Ind. St. 1893 n°. 237, zooals dat sedert is gewijzigd
E . V. 1917, kol. 170, en 1918, kol. 164/5).
Bij E . B. 6 Aug. 1920 n°. 67 (Ind. St. n°. 872) zijn be- •en aangevuld) is, met ingang van 1 Januari 1920. nader gepalingen vastgesteld nopens de toekenning van tegemoet- wiizigd bij K. B . 14 J a n . 1921 n°. 4 (Ind. St. n°. 224).
Bij K. B. 4 Aug. 1920 n°. 59 (Ind. St. n°. 823) kwam eene
koming voor eerste uitrusting aan voor uitzending bestemde
aanvulling tot stand van het reglement op het verleenen van
onderofficieren.
De voor tegemoetkoming in uitrustingskosten aan voor verlof aan militairen beneden den rang van onderluitenant
's lands burgerlijken dienst in Nederlandsch-Indië bestemde (Ind. St, 1919 n°. 373).
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Het reglement op het verleenen van binnenlandsche verloven wegens langdurigen rlienst aan militairen boneden den
rang van onderluitenant (Ind. St. 1919 n°. 718) is aangevuld bij Gouv. Bt. 14 J a n . 1921 n°. 56 (Ind. St. n°. 36).
Het reglement omtrent het verleenen van binnenlandsche
verloven aan Europeesche en inlandsche burgerlijke landsdienaren tot het Nederlandsch-Indische leger behoorende
(Ind. St. 1913 n°. 557) is nader gewijzigd bij Gouv. Bt, 21
J a n . 1921 n°. 6 (Ind. St. n°. 52).
Bij K. B. 23 April 1920 n \ 55 (Ind. St. n°. 892), juncto
K. B. 13 Juli 1920 n°. 66 (Ind. St. n°. 893), zijn de ten
laste van de begroot ing van Nederlandsch-Indië genoten verlofsbezold igingen verhoogd.
Het reglement omtrent het verleenen van binnenlandsche
verloven aan Europeesche en inlandsche landsdienaren in
Nederlandsch-Indië (Ind. St. 1912 n°. 198) is nader gewijzigd bij Gouv. Bt. 2 Nov. 1920 n°. 42 (Ind. St. n°. 799) in
dien zin dat aan vrouwelijke landsdienaren wegens vevgeyorderde zwangerschap en hare gevolgen verlof wegens gewichtige redenen kan worden veileend. Ter toelichting van deze
wijziginjj zie men Bij hl. Ind. St. n°. 9638.
De regeling betreffende de detacheering van verlofsofficieren van liet leger hier te lande bij dat in NederlandschIndië (Ind. St, 1919 n°. 196) is gewijzigd bij E . Bn. 8 Mei
1920 n°. 46 (Ind. St. n°. 560) en 25 Febr. 1921 n°. 79 (Ind.
St. n°. 367).
Bij Gouv. Bt. 23 Sept. 1920 *i°. 57 is bepaald, dat aan
vrouwelijke landsdienaren vóór 24 Maart 1920 verleende biunenlandsche verloven, aangevraagd wegens zwangerschap,
gerekend van dien datum zullen worden omgezet in verloven
op den voet der regeling in Ind. St. 1920 n°. 226 onder genot
van volle bezoldiging, tot anderhalve maand na de bevalling,
en dat aan vrouwelijke landsdienaren die op 29 Februari
1920 met verlof buiten bezwaar van den lande waren, aangevraagd wegens zwangerschap, 1 maand extra-salaris .ral
worden uitbetaald.
De lijst van betrekkingen wrelke bij verlof van de bekleedeis daarvan naar Europa voor niet langer dan één jaar
tijdelijk worden waargenomen, is nader aangevuld (Bijbl.
Ind. St. n°. 9587).
In 1920 is aan 661 burgerlijke en 162 militaire landsdienaren (Europeesche ambtenaren en officieren en onderluitenants der landmacht) buitenlandsch verlof wegens langdurigen dienst verleend (tegen 311 en 130 in 1919), terwijl
aan 168 Europeesche ambtenaren en 30 officieren der laudmacht zoodanig verlof wegens ziekte werd toegestaan (in
1919 110 ambtenaren en 34 officieren). Buitenlandsch verlof buiten bezwaar van den Lande werd verleend aan 17
landsdienaren, tegen 7 in 1919.

Onderhoud van graven van landsdienaren.

Bij Gouv.
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hoofden van gewestelijk bestuur gemachtigd om op kosten
i v.in den lande te voorzien in het onderhoud van de in hun
! gewest ar.n.wezige graven van bij de uitoefening van hun
j dienst omgekomen landsdienaren.
Geneeskundige keuring. Bij Gouv. Bt. 19 Juli 1920 n°. 52
, (Ind. St. ii°. 546) zijn enkele nadere wijzigingen gebracht in
; het in Ind. St. 1918 n°. 152 opgenomen keuringsreglement.
Bij K. B. 28 Sept. 1920 n°. 72 (Ind. St, n°. 881) is eene
nadere wijziging gebracht in art. 4 der bepalingen betreffende den geneeskundigen raad van het departement van
Koloniën.
Bij K. B. 5 Juli 1920 n°. 83 (Ned. St. n°. 349, Ind. St.
n°. 744) kwam eene wijziging tot stand van de regelen voor
het militair geneeskundig onderzoek bedoeld bij art. 5, § 1,
van het bij K. B . in Ind. St. 1920 n°. 65 nieuw vastgestelde
reglement 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.
Met intrekking van liet reglement op het geneeskundig
onderzoek voor den kolonialen militairen dienst (Ned. St.
1908 n°. 10G, Ind. St, 1909 n°. 85) is bij K. B. 26 Aug. 1921
n°. 72 (Ned. St. n n . 1032) een nieuw Indisch militair keuringsreglement vastgesteld.
Men zie verder omtrent dit onderwerp Bijbl. Ind. St.
n°. 964S.
Weduwen- en weezeniondsen. Bij K. B. 27 Mei 1920
n°. 60 (Ned. St, n°. 259, Ind. St. n°. 726) kwam eene herziening tot stand van de regeling van de directie en de bezoldigingen van het personeel der Indische pensioen- en weduwen- en weezenfondsen.
Bij Gou\»Bt. 29 Nov. 1920 n<\ 48 (Bijbl. Ind. St. n°. 9635)
kwam eene'regeling tot stand van de bezoldiging van den
beheerder in Nederlandsch-Indië der pensioenfondsen voor
de militaire koloniale landsdienaren, zoomede van het aantal,
de bezoldiging en de wijze van benoeming en ontslag der
verdere ten behoeve van het l>eheer dier fondsen in India* in
dienst te stellen personen.
Ingevolge E . B. 6 Aug. 1920 n°. 68 (Ind. St. n°. 873) wordt
aan of ten behoeve van gehuwde officieren van het Nederlaudsch-Indische leger, die sedert 1 J a n u a r i 1920 in den
rang van luitenant voor de eerste maal naar de_ koloniën
werden of worden uitgezonden — als tegemoetkoming in de
door hen aan het weduwen- en weezenfonds der Europeesche
officieren van dat leger verschuldigde huwelij kscontributie—
een bedrag uitgekeerd, gelijk aan de aanvangsbezoldiging
over een maand in werkelijken dienst van den laagsten officiersrang.

Bt. 15 Sept. 1920 n°. 51 (Bijbl. Ind. St. n°. 9611) zijn de

O.
AANGELEGENHEDEN, B E H O O R E N D E TOT DEN W E R K K R I N G V A N H E T
DEPARTEMENT VAN L A N D B O U W , N I J V E R H E I D EN H A N D E L .
De staat der beaoldiffinoeh van het bii het Dooartement I
van Landbouw, Nijverheid en Handel werkzaam gesteld vak- |
kundig personeel, werd bii Gouv. Bt. 8 Nov. 1920 n°. 73 i
(Ind. St. n°. 806) opnieuw vastgesteld.
' Bij Gouv. Bt. 20 Dec. 1920 n°. 1 (Ind. St. n°. 895) zijn {
bij genoemd Departement ondcrafdeelinnren voor de vezrlstof- |
feil en economische statistiek ingesteld, terwijl bij hetzelfde
besluit gerekend is on de indi^nststellin<ï van het personeel
ten behoeve van die ondorafdeelinsren.

Wegens de beëindig'incr van de haar omredracen taak, isi bij
Gouv. Bt. 11 Mei 1921 n°. 51 de commissie ontbonden, die
bij Gouv. Bt, 28 April 1916 n°. 83 weid ingesteld, ten einde
de Regeering te dienen van advies omtrent de vraag, welke
vrijkomende voor de souveiiienientskoffiecultuur op Java gereservearde terreinen bij de Iwsehreserve behooren te worden
gevoegd.
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I. LANDBOUW.
Op het einde van 1920 bestond het Europeesch personeel
Tan den landbouw-voorlichtinsradienfrt) uit 24 landbouwi N H u m , 1 landbouw-adviseur. 11 adsnirant-landbouwleeiiiivu, 9 landbouwkundige ambtenaren en 2 opzichters, en
hel inlandsch personeel uit 41 laudbouwleeraren. 13 adspirant-landbouwleerarai en 9 beambten.
Hot gezamenlijk personeel was verdeeld over 14 ressorten
op Java en 11 ressorten in de buitenge-westen.

Ten 1>ekoeve van eene proefneming' tot verbetering der bedrij l'svoering' van den inlamLchen landbouwer werden den
directeur van landbouw, nijverheid en Jiandel bij Gouv. Bt.
10 Nov. 1920 ii". 29 de benoodierde srelden ter beschikking
gesteld.

§ 1. JAVA EN MADOERA.
1». INLANDSCHE LANDBOUW.
Volgens de van de ambtenaren van het binnenlandsch
bestuur ontvangen opgaven (vgl. bijlage X, tabel I) nam de
uitgestrektheid van de in geregelde cultuur zijnde bouwvelden der inlandsche lievolking wederom toe. Tegen
9 326 047 bouws op het eind van 1919 bedroeg die oppervlakte
op hef eind van 1920 9 654 440 bouws. Als sawah» en tegalans
waren respectievelijk 4 39T 598 en 5 256 842 bouws in gebruik,
J e g e n 1 301 880 en 5 024 1G7 bouws in 1919.
Vooi den rijstbouw werd eene oppervlakte van 4 940 325
bouws benut. Van deze uitgestrektheid mislukten :199 329
bouws, of 8,08 %, tegen 4,24 % in 1919.
Hijst. Tabel I van bijlage X geeft verder de verdeeling
van den oogst van sawahpadi en droge padi over de verschil»
lende residentiën van J a v a en Madoera, terwijl de verdeeling
vau den sawahpadi-oogst over de verschillende maanden van
het jaar 1920 blijkt uit tabel II van bijlage X. Sawahpadi
werd in 1920 op Java en Madoera geoogst van 4 280 715
bouws. Hiervan zijn 3 897 058 bouws als geslaagd en 383 657
bouws als mislukt te beschouwen.
De grootste geoogste (geslaagde) uitgestrektheid werd verkregen in Mei (1148 010 bouws) en de kleinste in Januari
(65 268 bouws).
De grootste uitgestrektheden waren gelegen in de residentiën Batavia (462 261 bouws) en Preanger-Regent«chappen ( 121623 bouws) en de kleinste in Djokjakarta (77151
bouws) en op Madoera (77 957) bouws.
De mislukkingen waren hel belangt ijkst in de residentiën
Rembang (94 400 bouw»), Seniarang (70 830 bouws), Cheribon (53169 bouws) en Soerabaja (52 901 bouws) en het
geiingst in de residentiën Pasoeroean en Besoeki, onderscheidenlijk 877 en 986 lxmws.
De totale opbrengst aan sawahpadi bedroeg 91810 629
pikols droge padi, zoodat de opbrengst per geslaagden liouw
ruim 23 pikol en de opbrengst pei beplanten bouw ruim
21 pikol beliep.
De grootsle_opbrengsten werden verkiegen in de residentiën
Preanger-Regentschappen
(10 642 791 pikols) en Batavia
(10 6310SS pikols) en de geringste in de residentiën
Madoera (1122 050 pikols), Djokjakarta (2 318 589 pikols)
en Bantam (2 782 386 pikols).
De geslaagde uitgestrektheid padi-gogo (drooggeteelde
padi) bedroeg in 1920 op Java en Madoera 643 938 lxmws of
41115 bouws meer dan in 1919 en 91473 bouws meer dan in
1916/1918. Het grootste aandeel daarin hadden de residentiën Pt e ïiigei .Regentschappen (139 773 bouws), Batavia

(64 250 bouws), Soerakarta

(60 324 bouws),

Pasoeroean

(49 829 bouws) e n S e n i a r a n g (46 204 bouws).
De mislukte uitgestrektheid padi-gogo bedroeg 15 672
bouws, tegen 2798 bouws in 1919 en 4569 bouws gemiddeld
in 19161918.
Op Java en Madoera werd 7 50SOO0 pikols geoogst, togen
7370000 pikols in 1919. De totale opbrengst aan padi mag
dus gestold worden op 91811000 pikols sawahpadi +
7 508 000 pikols padi-gogo = 99 319 000 pikols padi.
Bij Gouv. Bt. 21 Aug. 1920 n°. 18 is de directeur van
Handelingen der Sta ten-Generaal.

Bijlagen.

1921-1922.

landbouw, nijverheid en handel gemachtigd om ten behoeve
van de eerste inrichting van het rijstbedrijf i n . d e Tjiheavlakte (res. Pieanger-Regentschappen) te beschikken over
een bedrag van f 80000 boven het daarvoor bij Gouv. Bt.
5 Jan. 1920 n°. 36 toegestaan bedrag (zie K. V. 1920,
kol. 255).
Maïs werd in 1920 op Java en Madoera geoogst van
2 785 175 bouw», d. i. 102,1 % van de in 1919 en 127,9 %
van de gemiddelde in 3 der voorafgegane jaren geoogste uitgestrektheden.
Van de genoemde 2 785 175 bouws werden 1 416 253 bouws
geoogst in Oost-Java, 1 297 204 bouws in Midden-Java en
71 718 bouws in West-J ava.
In vergelijking met het vorige jaar was eene afneming te
oonstateeren in de Preanger (23,7 %), Besoeki (19,3 % ) ,
Banjoemaa (15,7 %), Djokjakarta (14.9 %). Kedoe (11,4 % ) .
Pasoeroean (6,2 %) en Batavia (2,4 % ) , eene toeneming
daarentegen in alle andere gewesten, vooral in de residentiën
Madoera, Seniarang', Pekalongan. Soerabaja. Rembang en
Cheribon. Het grootste aandeel in de geoogste uitgestrekt*,
heden maïs hadden Madoera (524 006 bouws), Pasoeroean
(461458 bouws). Rembang (342 333 bouws) en Semarang
(241 171 bouws) (zie tabel I I I van bijlage X ) .
De meeste muis werd geoogst in Februari (662 555 lxmws)
en het minst in Mei (48 110 bouws).
Cassave werd op Java en Madoera in 1920 van 1 143 859
bouws geoogst, d. i. 11,8 % meer dan in 1919 en 42,5 %
meer dan gemiddeld in 1916 t/m 1918. Piocentsgewijze was
de toeneming liet sterkst in Oost-Java (30,2 % meer dan in
19111 en 55,6 ",, meer dan hel gemiddelde van 1916 t/m 1918)
Midden-Java noteerde 9,9 % meer dan in 1919 en 38,6 %
nteei dan gemiddeld in 1910 t/m 1918, terwijl ze in WestJava 9,1 'V, minder dan in 1919. doch 34,3 % meer dan het
gemiddelde der voorafgegane 3 jaren bedroeg. Het meest
werd geoogst in de ïesidentiën Madoera, Soerakarbt,
Preanger-Regentsehappen en Semarang- (zie tabel 111 van
bijlage X).
Voor geheel Java en Madoera was de oogst in Augustus
(149996 bouws) het grootst en in Februari (65 265 bouws)
het kleinst.
Aard noten. Op Java en Madoera werd in 1920 van
284 773 bouws aardnoten geoogst, d. i. 16,5 % meer dan in
1919, doch 2,8 % minder dan gemiddeld in 1916 t/m 1918.
Het aandeel in die oppervlakte bedroeg voor Midden-Java
112 210 bouws, Oost-Ja vu 104 751 bouws en West-Java
67 812 bouws. De groote toeneming valt op te merken in de
ïesidentiën Batavia, Cheribon, Rembang, Soerabija en op
Madoera. De grootste oogst was op Madoera, in Rembang,
Seniarang, Cheribon, Pasoeroean, Kediri en de PreangerRegentschappen (zie talxd I I I van bijlage X ) .
De meeste aardnoten werden gewonnen in November
(44 479 bouws) en de minste in Mei (13 489 bouw»),
Eedele (sojaboonen) werden in 1920 van 228 866 bouws
geoogst of 2,5 "{, meer don in 1919, doch 1,8 % minder dan
bel gemiddelde van het tijdvak 1916—1918.
5.

Ned.-Indië.
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Daarjvun had Middeu-Java 145 502 bouws, Oost-Java
68 545 bouws en West-Java 14 819 bouws. De toeneming was
het belangrijkst in de Preanger, Pekalongan en Rembang.
De grootste uitgestrektheden kedele werden geoogst rn
Madioen. Pekalongan, Semarang en Kediri (zie tabel I I I van
bijlage X ) .
Het meeste werd in Augustus (61 108 bouws) en het minste
in J a n u a r i (4161 bouws) geoogst.
Andere peulvruchten werden geoogst van 324 245 bouws,
d. i. 10,2 % minder dan in 1919 en 5,5 % minder dan gemiddeld in 1916 t/m 1918.
Ten opzichte van het, vorig jaar was de oogst in de residentiën Bantam, Soerabaja, Madoera, Pasoeroean en Besoeki
van een grooter oppervlak afkomstig.
De grootsite geoogste oppervlakten waren gelegen op
Madoera, in Semarang, Rembang, Soerabaja, de PreangerRegent schappen en Cherilxni.
De oogst was in Üctober (43 546 bouws) het grootst en in
Jauuaii (17 842 bouws) liet kleinst (zie tabel I I I van bijlage X ) .
Andere iulandsche landbouwgewassen werden in het
ofgeloopen jaar van 1 415 983 bouws geoogst, d.i. 13,4 %
meer dan in 1919 en 26,9 % meer dan gemiddeld in de jaren
1916 t/m 1918.
De geoogst© uitgestrektheid bedroeg voor bataten 377 845
l>ouws, thee 177 823 bouws, tabak 137 765 bouws, lombok
47 796 IJOUWS, suikerriet 24 925 bouws, aardappelen 20 976
bouws, groenten 20 879 bouws, indigo 13 528 bouws, uien
10 303 bouws en overige gewassen 584 143 bouws.
Alles te zamen werden op geheel Java en Madoera in 1920
inlundsche landbouwgewassen geoogst van 10 723 897 bouws,
d. i. 0,5 % meer. dan in 1919. Gespecificeerd naar de gewassen waren de veranderingen als volgt:
Meer dan in 1919

Minder dan in 1919

GEWAS.

Sawahpadi . . .
Padi-gogo . . . .
Cassave
. . . .
Aardnoten. . . .
Kedele
Andere reul vruchten
Overige inl. landbouwgewassen . .
Totaal . . .
2°.
a.

in bouws.

in <>/„.

in bouws.

in V

0,6
2,1
11,8
16,5
2,5
—

301164
—
—
—
—
—
36 880

7,2

4 015
57 024
120 711
40 888
5 567
—

—
—
,
—
10,2

167 610

13,4

—

—

395 315

—

338 044

—

'S LANDS A A N P L A N T I N G E N .
(irouvernements

kina-onderneming.

De weersgesteldheid kenmerkte zich gedurende het verslagjaar over het algemeen als zeer onbestendig, voornamelijk
door het achterwege blijven van schern afgescheiden en normaal doorzettende oost- en westmoesons, gelijk die in de
laatste jaren zich voordeden. De regenval bleef op bijna alle
af deelingen beneden het gemiddelde der laatste 10 jaren.
Doordat de droogte-periode in den oost-moeson slechts van
korten d u u r was, i& over het algemeen het jaar 1920 als: zeer
gunstig voor de 'kweekerijen en den jongen aanplant te beschouwen.
Ten opzichte van den ouden aanülant kan dit echter niet
gezegd worden. W a a r in den oostmoeson gewoonlijk het oogsten en de diepe grondbewerking sterk aangepakt worden,
ondervonden deze werkzaamheden door de veelvuldige regens
veel vertraging. De zoo zwak geprononceerde oostmoeson was
mede een der hoofdoorzaken van het zeer veelvuldig voorkruien van piekten.
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Door het zeer onbestendige weer in November en December
ondervond het overbrengen van ülantmateiiaal uk de kweekerijen naar den vollen «rond herhaaldelijk vertraging.
Op het einde van 1920 bedroeg de netto kina-aanplant der
gouvernements kina-onderneining 1429 bouws on 155 O Rijnlandsche roeden. Hiervan was beplant met Ledgei iana I i 8 6
bouws en 195 ü Rijnlarulsche roeden, hybriden 51 bouwt, en
294 D Rijnlandsche roeden, suceirubra 34 bouws en 236
D Rijnlandsche roeden en robusta 156 bouwa en 430 O Rijnlandsche roeden.
Het aantal planten in den vollen grond bedroeg 9 841000,
tegen 10 359 000 in 1919, welke vermindering van ruim
500 000 planten, behalve door het regelmatig uitdunnen der
plantsoenen, veroorzaakt werd door het rooien van ruim 51
bouws en het minder dicht inboeten der oude tuinen dan tot
dusver gebruikelijk was.
Volgens eene schatting bevonden zich ou het einde van
1920 in de gezamenlijke kweekeriien der gouvernements kinaonderneming 2 405 000 plantjes in verschillende stadia van
ontwikkeling.
Was., de opkomst van liet werkvolk gedurende de eerste
maanden van het jaar voldoende te noemen, gedurende het
laatste halfjaar konden niet dan met gioote moeite en door
betaling van hoogere loonen, de noodige werkkrachten voor de
onderneming verkregen worden. Ook on de naburige ondernemingen in deze streek werd over gebrek aan werkvolk geklaagd. Dit tekort moet o. m. in verband gebracht wolden
met de vermeerderde uitgifte van woeste gronden aan de bevolking ter beplanting met voedingsgewassen.
De verkoop van zaden leverde in het verslagiaar een bruto*
opbrengst van f 63 960, tegen f 85 027 over 1919. De kiem| kracht van het zaad bedroeg steeds meer dan 90 %.
Ziekten en plagen traden, behalve enkele uitzonderingen.,
niet in sterker mate op dan vorige jaren. Wortelschinimels
bleken ook dit jaar schade aan te richten in de 12- tot 14jarige Ledger-zaailingen-tuin der afdeeling Poentjak Gedeh.
Djamoer oepas kwam het sterkste voor on de afdeeling Rioeng
Goenoeng, welke afdeeling, hoewel gelegen op bij uitstek
geschikte kina-gronden, niettemin dooi het warm en *eer
vochtig klimaat gelegenheid biedt voor het optreden en de
verspreiding van plantaardige zoowel als dierlijke parasieten.
In de Ledger-zaailingen-ontginningen, geplant in 1918 en
1919 op dezelfde afdeeling. kwam voornamelijk in de maanden Mei en Juni eene zeer hevige Helopeltis-aantasting voor,
welke later wel verminderde, doch nochtans aanhield tot het
einde des iaars.
In de eerste maanden van het iaar werd vrii veel Hileud
m e n o s (Euproctis flexuosa) in de plantsoenen waargenomen,
terwijl op de kweekeriien luis-aantasting voorkwam.
De oogst der gouvernements kina-onderneming over 1920
heeft bedragen 1131435 K.G. droge bast. Hiervan w a g o n
31 December geleverd aan de Bandoengsche kininefabriek
609 637 s K.G., in voorraad op de onderneming 512 147 s K.G..
verzonden naar Europa 9 250 K.G. en geleverd aan het ma«r«zijn van geneesmiddelen 400 K.G.
De oogst is verkregen gedeelteliik door uitdunning en opkapping, gedeeltelijk door rooiing van robusta- en succirubratuinen op Kawah Tiiwide en van minderwaardige Ledgertuinen op de Malabar-afdeelingen.
De winst der gouvernements kina-onderneming ovei ket
boekjaar 1920 bedroeg, na aftrek van rente en a f s c h r i j v e r ,
f 1 130 051 (in 1919 f 910 350 en in 1918 f 249 341).
b.

'.« Landt

caoutchoucbedrijf.

De door de Regeering in 1919 benoemde commissie TUM
toezicht, welke in het algemeen tot taak heeft toezicht op de
leiding en het beheer van 's lands caoutchoucbedrijf uib te
oefenen en verder den directeur van landbouw, nijverheid
en handel voor te lichten omtrent alle onderwerpen, het
belang van net bedrijf betreffende'(zie K. V. 1920. kol. 258).
werd uitgebreid met twee leden (Gouv. Bt. 4 Aug. 1920
n°. 48), zoodat de commissie thans uit 5 leden bestaat.
I n het verslagjaar werden door de commissie verschillende
ondernemingen bezocht, waarvan aan den directeur van landbouw, nijverheid en handel verslag werd uitgebracht.
Op uit. 1919 bestond het caoutchoucbedrijf uit 1 tijdelijke

onderneming Lange* (in Atjeh en onderhoorigheden) en 15
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definitieve ondernemingen, namelijk: Tiikoernpaj-Tjipinang,
Serpong en Lengkong, geleeen in de residentie Batavia,
Meihoeh, Kalitelo, Baloug, Banioiuas, Kaliwringin en
Bedji in de residentie Semarang, Vada in de residentie Preanger-Regentschappen, Boewaran. Blirnbing en Soebah in
de residentie Pekalongan. Tref pa in de resridentie Madioen
en Kroempoet in de residentie Banioemas.
Ot* beplante oppen'vlakte bedroegf 9983 H.A. waarvan
S.57'4 H.A. hevea. 683 H.A. ficus en 926 H.A. klapper. '
In den loop van het verslagjaar werd beslist, dat de onderneming Langsa en de euttauercna-onderneming Tjipetir
definitief bi.i 's lands caoutchoucbedrijf zullen worden
gevoegd. zoodat OD het einde van 1920 het bedrijf bestond
uit. 17 definitieve ondernemingen.
Behalve door de bijvoeging van laatstgenoemde onderneiningen, onderging de beplante oppervlakte door bijplanting, iiermeting, rectificatie, afschrijvingen, enz. eene uitbreiding met 1186 H.A. hevea. 135 H.A. klapper, 1332 H.A.
guttapercha en 60 H.A. voedselaanplant. doch daarentegen
eene vermindering met 164 H.A. ficus'. zoodat de beplante
oppervlakte van het geheel e bedril f' hierdoor werd gebracht
op 12 532 H.A., waarvan 9560 H.A. hevea, 519 H.A.
ficus, 1332 H.A. guttapercha, 1061 H.A. klapperen 60 H.A.
voedselaanplant.
De opbrengst aan producten l>edroeg. vereelekeu met 1919,
als volgt:
1920.
1919.
hevea-rubber
1250861K.G.
917 838 K.G.
ficus-rubber
:
9441 „
28 374 ,,
ritronella-olie
2529 ...
12 651 ..
lemongras-olie
16 093 ,,
11085
,,
klappers
85 316 stuks
3 726 stuks
guttapercha
77 844 K.G.
73183 K.G.
coca
8558
..
11994
„
In die cijfers zijn nog niet beerepen die van de caoutchouconderneming Langsa (productie 145 226 K.G. hevearubber).
De hevea-productie steeg vrij belangrijk (33 % ten opzichte van de productie van 1919).
Door de geleidelijke omzettina' van de ficus- in heveacultuur zal de productie van ficus-rubber steeds1 achteruitgaan.
W a t de sereh- en lemongrasolie betreft, zij medegedeeld,
dat het bedrijf zich meer toelegt op de productie van lemongrasolie, daar in tegenstelling met de sereh voor de lemongrasolie zeer loonende prijzen kunnen worden gemaakt.
Door het in productie komen van enkele gedeelten in de
klapperaanplant (31 H.A.) konden in 1920 nog ruim 85 000
«tuks klappers worden geoogst.
Ofschoon de bladoogst van de guttapercha-aanplauten zelfs
iets minder was dan die van 1919 (3 438 289 K.G. in 1920,
tegen 3 512 746 K.G. in 1919), werd toch door een vermeerderd rendement meer guttapercha verkregen.
De productie van coca ging evenals in het vorig jaai
achteruit en wel in verband met de reeds vroeger veimelde
oorzaken, namelijk door het overschaduwen van de cocagtruiken door de guttapercha en het uitgeput raken van de
oudste coca-struiken langs tuinwegen en bouwgrenzen.
Allo producten werden door tusschenkomst van de factorij
der Nederlandsehe Handelmaatschappij verkocht te Batavia
en Singapore, ten deele te Amsterdam. Verkocht werd:
hevea-rubber 937 521 K.G. a f 2.13* netto
= f 2 0 0 0 938
ficus-rubber
9 609
1.69' „
=„
16 298
citronella-olie
4 911 ,
5.41" ..
= ..
26598
lenion gras-olie 14 646
14.177 ..
= „ 207 574
klappers
59 248stuks„ ,, 0.09 5 .. p. st. = „
5 658
guttapeicna
83904K.G
7.703 ..
= „ 646229
coca
11399 ,, ,, ,, 0,99' „
= „
11363
f 2 914 658
I n het vorig verslagjaar bedroegen de netto prij zen van de
hevea-rubber f 1,S7G. ficus-rubber f 1,61',citronella-olie f 2,53.
lemongras-olie f 7,56, klappers f 0,05*, guttapercha f 7,23 2
en coca f 0,95 5 . Evenals bij de producties zijn ook de opbrengsten van de hevea-rubber van de caoutchouconderneming Langsa buiten beschouwing gelaten.
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Alle andeie inkomsten beliepen f 35 830, zoodat de baten
van het geheele l)edrijf (niet inbegrepen de onderneming
Langsa) in 1920 bedroegen f 2 950 488.
De uitgaven waren f 3 918 548, waarvan f 1555 327 aan
kapitaalsuitgaven en f 2 363221 aan bedrijfskosten.
De rente aan bel Gouvernement en de afschrijving van liet
bedrijf bedroegen f 789114, waarvan op de kapitaalsrekcninsr
f 141 708 en op de exploitatie f 647 406 werd gebracht.
De voorraad der producten op eind 1920 bedroeg aan:
hevea-rubber 641 331 K.G. (waarde f 1 088 272), ficus-rubber
5541 K.G. (f 5501), citronella-olie 1335 K.G. (f 3783), leanon.
gias-olie 7997 K.G. (f 46 444). klappers 26 603 stuks (f 1434 |
guttapercha 59 984 K.G. ( f 3 0 4 175) en coca "'743 KM.
(f 2924), totale waarde f 1 462638.

3°. PARTICULIERE ONDERNEMINGEN.
a.

Landbouwondei nemingen, uitsluitend op oi<:i,eenkomsten mét de inlamdsehe bevolking
berustende,
en onderen e-min gen tot opkoop en bereid ing
van landbouw voort bicnf/xelen.

Suikerondernemingen. Blijkens de door tnsschenkomst
van liet Algemeen syndicaat van suikerfabrikanten in
Nfedi riandsch-lndië verkregen, door een 10-tal admini.'tiateurs aangevulde opgaven (zie bijlage Z, staat I ) namen in
1920 130 ondernemingen, uitsluitend berustende op oveieenkomsten met de bevolking, aan de suikercampagne deel.
Zij verkregen eene productie van 1 041 446 743 K.G. suiker,
waarvan 788 2J9 919 K.G. hoofdsuiker.
Gedurende het verslagjaai betaalden deze 130 ondernemingen aan de inlandsclie l>evolking, wegens loonen, gedane leveringen en grondhuur f 73 629168, of gemiddeld
f 566 378 per onderneming, tegen f 391 380 per onderneming
in 1919.
Voor opgaven omtrent den rietaanplant en de opbrengst
van elke onderneming wordt verwezen naar het overzicht in
de genoemde bijlage, welk overzicht ook de hierna onder
6, c en d bedoelde ondernemingen omvat, namelijk die welke
niet of niet uitsluitend berusten op overeenkomsten met de
inlandsche bevolking, zoomede de verhuurde onderneming
ï jol oma doe in Soerakarta, in het geheel ten getale van 53.
Deze ondernemingen leverden 536 080 996 K.G. suiker op,
uitmakende met de 1 041 446 743 K.G. van de geheel op den
grondslag van vrijwillige overeenkomsten met de bevolking
werkende fabrieken, een gezamenlijke opbrengst van
1577 527 739 K.G. Wordt de 3 734 412'K.G. zaksuiker voorde helft gerekend, dan bedraagt de opbrengst 1575 660 ton.
tegen 1 360 651 ton in 1919, en wordt de gemiddelde opbrengst per fabriek over geheel J a v a 8 610167 K.G., tegen
7 819 837 K.G. in, 1919.
De weersgesteldheid wa>. in het verslagjaar over het algemeen gunstig te noemen, behalve in de residentie Kedoe,
waar de abnormaal zware regenval zeer nadeelig op de opbrengst van den oogst werkte.
Het totaal der rietbranden l>edroeg in het verslagjaarminder dan in 1919 en de bruto uitgestrektheid van de oppervlakte verbrand riet was eveneens aanmerkelijk minder
(zie tabel X I I I van bijlage G). In enkele residentiën werd
tot tegengang van de rietbianden op kosten van de ondernemingen eene cultuurpolitie in het leven geroepen, waarmede (uitgezonderd op de fabriek Medarie, res. Djokjakarta,
waar de brigade het volgende jaar zal worden opgeheven)
vrij bevredigende resultaten werden verkregen.
De maximum-huurprijs beliep in de residentie Besoeki
f 100, in Kedoe f 99 en in Pasoeroean f 100 per bouw. De
grondhuurprijzen zijn zeer verbeterd, zoodat het niet ontkend
kan worden, dat de door de fabrieken betaalde huufschat
zeer gunstig afsteekt bij den huurprijs, betaald bij verhuur
tusschen inlanders onderling.
Door eenige fabrieken in de residentie Pasoeroean werd
wederom een bijslag van f 3,30 per-bouw betaald voor iedere
maand of gedeelte daarvan, gedurende welke het riet na einde
Juni nog te velde stond. Verhuurders, die in plaats van den
bijslag liever vooraf een grooteren huurschat wenschten' te
ontvangen, kregen f 10 per bouw meer.
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Gewesten.

Kediri
. . . .
Pekalongan . .

.
.

De in de residentie Semarang gelegen eoca-ondememing
Kalisari produceerde 12 479 K.G. cocapoeder.
Het aantal en de opbrengst van
>n en kapok-zurverinrichbediiif in 1920 opgaven
erzichten.

420
10 000

22 125 393

1 309 824

9 469 813

16 919

38 718

2 959 737

1 392 289
2 68 438

1 720 505
655 360

2 959 737
123 319

Kapokzuivcrinrichtin

Gewesten.

Indigo-onderneming. De in de residentie Pekalongan
werkende inddscofabrieS Koelosari bracht 791 K.G. indigo op
van 22', bouw*.
Agave-onderneming. De in de afdeeling Poerbalingga
der residentie Baiijoemas gelegen agave-fabriek Pandansiari
was in 1920 nog niet in werking.

1ste soort.

Batavia . .
Bantam . .
Pekalongan
Semarang .
Pasoeroean.
Boerabaja .
Besoeki . .
Madioen . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
•

Ampas
en
2de soort.
andere
soorten.

1056
25 000

6

.
.

Productie in K.G.

114
3 724

1
1!

Preanger-Regentschappen . .
Semarang. . .
Pasoeroean
Banjoemas

Verw 3rkte hoeveelhe id knollen
in pikols.

Tabaksondernemingen. Van de op Java werkende tabaksondeinemingen, geheel of gedeeltelijk berustende op overeenkomsteu met de inlandsche bevolking tot huur van gronden
of opkoop van gewas1, wordt een overzicht gegeven in bijlage A A.
De oogst aan bladtabak en krosok van 60 ondernemingen,
die opgaven indienden, bedroeg 13 987 610 K.G. en 520 818
bossen bladtabak en 9 495 K. G. groen blad.
Het bijzondei natte jaargetijde en het vroeg invallen van
den westmoeson waren oorzaak, dat in de residentie Besoeki
60 % van den oogst mislukte.
I n de residentie Pasoeroean werd bet product meerendeeU
verkregen door opkoop van de bevolking.
De proef met de tabaksmarkt, te Kasemek (Bondowoso) (zie
K. V. 1920, kol. 261) werd voortgezet. Hoewel de markt
inderdaad aan de verwachtingen voldoet, is zij den ondernemers niet sympathiek. Het nroduct wordt aan eene keuring
onderwoipen, hetgeen noodig werd gevonden, voor het instandhouden der goede soorten. I n heti geheel werd 3 962 pikol
kiosok ter veiling aaugelmden. tegen 8 975 pikol in het vorige
jaar.
In de residentie Kedoe kwamen 3 sehuuvbianden voor; üi
de residentie Be.sceki 25, waarvan 15 ontstonden door kwaadwilliglieid en 10 door onvoorzichtigheid. Daarenboven hadden de ondernemingen in Besoeki veel te lijden gehad van
hevige winden, waardoor tientallen schuren werden verwoest.

Cajisaverneelfalrrieken.
Aantal fabrieken. !|

De louiien dei gewone fabrieksarbeiders schommelden tusschen i 0,öU en i' 1 per dag voor mannen, f 0,40 en f 0,60
foor vrouwen en 1' 0,25 en f 0,45 voor kinderen. Bij taakwerk
steeg het loon tot f 2 per dag. Ambachtslieden, in den regel
ook inlanders, verdienden f 30 tot f 90 's maands of een daggeld van f l tot f 3. De loonen der suikerkokers, uitsluitend
Chineezen, bedroegen f 60 tot f 150 's maands.
De suiker-enquête-commi8sde (zie K. V. 1919, kol. 217)
is bij Gouv. Bt. 2 Aug. 1921 n°. 1 * ontbonden.
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Aantal
ondernemingen.

223

8
2
9
25
4
5
1
13

16000
991 223
71500
423012
7 500
51491
50190
—
106 908

oen.
Verkregen product
in K.G.

Verwerkt
aantal
vruchten.

2
—
86 055
206 520
28 295
136 183
25 695
194 440

Zuivere
kapok.

Pitten.

85 645
598 363
943 419
6 500
142 130
267
:J18 044

—
1 088 954
1 625 946
4 850
135 690
465
537 395

430
420
980
000
700
720
135

Rijst pel leriien.

Q E NV E s T K N.

, Aantal
pellerijen.

Verwerkte
padi

Verkregen
rijst

in p ikols.

Bantam
Batavia
Preanger-Regentschappen.
Cheribon
Pekalongan
Semarang
Boerabaja
Pasoeroean
Besoeki

Kediri
Madioen
Banjoemaa

9
179
88
4
5
0
46
88
8
Q

2

40 261
2 484 027
571 000
134 677
56 485
141641
15 260
37 100
691 846
10 043
6 340
12 185

1) Hieronder MM pikol gaba.
2) Hieronder 10:2 f>2fl pikol gaba en 14 848 pikol dedek.

22 662')
. 1363 592'-)
283 783
67 933
31335
69 365
7 655
18 650
315 123
5 258
2 000
6 045

Tien fabrieken in de residentie Preanger-Regentschappen
en één fabriek in de residentie Batavia verkregen onderscheidenlijk 124 649 en 2 514 K.G. e itronell a-olie; de aetheriuche
oliefabriek Toekoem in de residentie Soerabaja produceerde
21000 K.G. eitroiiella-olie van 4109 112 K.G. sereh-gras,
bovendien werd van een pioefaanplant 15 K.G. palmarosaolie verkregen. De opbrengst van de 2 in de residentie
afadoem gelegen fabrieken bedroeg te zanien 2 601 K.G.
citronella-olie.
Twee klapperolie-fabrielon
in de residentie Bantam produceeiden onderscheidenlijk 3000 L. en 9 269 423 K.G. olie MI
4 958 712 K.G. boengkil. In de residentiën Pekalongan en
Besoeki werden onderscheidenlijk 107 046 L. van één fabriek
<n 7 292 642 K.G. olie en 4 384 190 K.G. boengkil van twee
fabrieken verkregen.
Aa>il noten-olie werd geproduceerd im de residentie Kediri
dooi 9 fabrieken tot eene hoeveelheid van 1 355 043 K.G. olie
en 2 083 199 K.G. boengkil: in Pekalongan en Pasoeroean
door een fabriek onderscheidenlijk 2430 K.G. en 2160 K.G.
oli<> e-u 5300 K.G. boengkil
Tn de residentie Pekalongan weid door 2 fabrieken 45 523
K.G. hapokpittenholie en 202 824 K.G. boengkil verwerkt.
In de residentiën Besoeki en Soerabaia werden dooi eene
djagoeng-pellerij onderscheidenlijk 21 188 <>n 1234 pikol gepelde maïs verwerkt.
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b.

Landbouwonderhemingen
op gronden door het
Gouvernement in, erfpacht
afgestaan.

Hieromtrent zie men de „verbeteringen en aanvullingen"
a a n het slot van liet Verslag.
c.

Landbouw

op gronden, aan particulieren
eigendom afgesttuin.

in

B e twee particuliere landerijen Tjikande Hilir en Tjikande
Oedik in de residentie Bantam werden in den loop van
1920 door het Gouvernement aangekocht.
Van 115 particuliere landerijen in de residentie Batavia
•werd van 267 433 bouws 3 621315 pikol natte en 475 404 pikol
droge padi geoogst, tegen 3 489 371) pikol van 134147 bouws
in 1919 van 64 ondernemingen. B e in het vorige verslagjaar
gerapporteerde aanplant (zie K. V. 1920, kol. 2G2) komt,' in
verband met de verkregen productie, te laag voor. I n het
verslagjaar zijn verscheidene perceelen tot het landsdomein
teruggebracht.
Be niet koffie beplante opppervlakie bedroeg in 1920 op
19 ondernemingen 9990 bouws, waarvan 10 205 pikol koffie
.geoogst werd, tegen 3 075 pikol van 16 ondernemingen in
1919. Aan thee werd op 24 van de 25 ondernemingen, met
eeitó beplante oppervlakte van 16 556 bouws, 4 140160 K.G.
verkregen, tegen 2 580 733 K.G. in 1919 van 17 ondernemingen. Be aanplant van rubber op 44 ondernemingen
bedroeg 34 052 bouws, terwijl slechts van 29 ondernemingen
geoogst werd tot eene hoeveelheid van 2 729 820 K.G., tegen
1287 651 K.G. (verbeterde opgaaf) in 1919 van 19 ondernemingen. Aan kinabast werd op 4 van de 8 ondernemingen.
inet een totaal aanplant van 1890 bouws, geoogst 601 866
K.G., tegen 197 799 K.G. van 2 ondernemingen in 1919.
Voorts werd van de particuliere landerijen in de residentie
Batavia nog verkregen: 40 K.G. peper (van 1 onderneming),
14 500 K.G. citronella-olie (2 ondernemingen), 420 pikol
copra en 2 488 477 klappernoton (49 ondernemingen), 40
pikol kapok en 1000 vruchten (2 ondernemingen), 459 pikol
plant- en 165 pikol maalriet (3 ondernemingen), 1112 K.G.
tabak (1 onderneming), 90 703 K.G. indigo (7 onder nemingen), 12 352 K.G. cassave-nreel en 111937 pikol wortelen
(27 ondernemingen), 10 324 pikol inaïskolven (14 ondernemingen), 3323 pikol aardnoten (7 ondernemingen), 371
K.G. kemiri-olie (1 onderneming), 336 pikol mengkoedoe
(2 ondernemingen) en 3550 kati vogelnesten (3 ondernemingen).
In de residentie Semarang wend op 9 ondernlemingien
11 544 pikol padi geoogst van 967 bouws, van eene onderneming met een aanplant van 10 bouws werd 10 pikol koffie
•verkregen; de met rubber beplante oppervlakte bedroeg op
2 ondernemingen 83 1K>UWS, waarvan 17 097 K.G. verkregen
werd. Bovendien werd geoogst: 610 pikol copra van één
onderneming, 27 000 maïskolven van 2 ondernemingen en
2S3 pikol cassavewortelen van 3 ondernemingen,
In de residentie Soerabaja werd op het land Karah-Ketint a n g van 346 bouws 343 000 pikol maalriet geoogst, hetwelk
vermalen werd op de suikerfabriek Ketegan, die aan dezelfde
onderneming toebehoort. Be opbrengst van 1363 bouws aan2.
1».

Eenjariae

amoassen.

Rijst. Boior het stopzetten van den rijst invoer in de
Lampougsche districten en de hooge prijzen der buitenlandsche rijst, heeft de padicultuur op sawalis zich aanzienlijk
uitgebreid, mede in verband met de belangrijke uitbreiding
van irrigatiewerken in dit cewest. Be oogst van ladangs, ({ie
ook een grooter oppervlak besloesren. zoowel als van de
sawalis was overvloedig te noemen. Het oog.'toverschot werd
van de bevolking opgekocht tegen f 6 de pikol padi. Ook door
d e landbouwondernemingen en de Zuid-Sumatra-staatsspoor
werd rijst voor de koelies verbouwd.
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

plantop 7 landerijen bedroeg 11 019 pikol natte en 1132 pikol
droge padi.
\ an bet land Ketanggoengan-West in de residentie Pekakmgan werd geoogst: 16 250 pikol padi (van 1066 bouws),
4 pikol koffie, 15 838 K.G. cacao, 1667 klapper-noten, en 1361
pikol aardnoten.
Be padi-oogst van het land Kedaoeng in de residentie
Pasoeroean bedroeg 8444 pikol van 303 bouws aanplant.
Voor uitvoeriger gegevens zij verwezen naar bijlage C C .
d.

Landbouw

óp verhuurde (/ronden in Soerakarta
en Diokiakarttt.
Blijkend de op het einde van 1920 afgesloten registers, l>etreffende den landhuur in de Vorstenlanden. bedroeg de uitgestrektheid der aan de daartoe gerechtigde personen en
naamlooze vennootschappen on den voet van het bij Ord. van
22 Juli 1911 (Ind. St. n°. -132) gewijzigde en aangevulde
h.ndhuuireglement (Ind. St. 1906 n°. 93) verhuurde gronden
voor Soerakarta 182 707 en voor Biokiakarta 101599 bouws,
verdeeld over 96 en 33 ondernemingen 1 , tegen 241 753 en
101 599 bouws voor een zelfde aantal onder-nemingen in 1919.
Behalve de leveringen in natura werd aan de inlandsche
verhuurders aan pachtsommen betaald in Soerakarta
1' 7 426 289 en in Biokiakarta f 1005 030: voor 1919 waren
deze bedragen f 1 744 591 en f 1 008 072.
Vijftien buurlanden in Soerakarta en 17 in Bjokjakarta
leverden te ramen 309 151 030 K.G. suiker, tegen 220 387 174
K.G. van 12 en 15 landerijen in 1919.
Aan indigo werd door 10 ondernemingen verkregen 96 783
K.G. droog product, 7910 blikken en^"S87 K.G. pap, terwijl
in 1919 door 14 ondernemingen 58 501 K.G. droog product,
4700 bukken en 10 000 L. pap werd opgeleverd.
Aan tabak oogstte men in Soerakarta van 19 ondernemingen
4 968 105 K.G. en in Biokiakarta van 7 ondernemingen
1 313 245 K . G ; : voor 1919 waren deze getallen 9 482 510 K.G.
en 3 341 253 K.G. van 20 en 6 ondernemingen.
De koffie-oogab bedroeg in Soerakarta 1 147 516 K.G., tegen.
013 345 K.G. in het vorige verslagjaar.
Aan cacao werd van 3 ondernemingen in Soerakarta 11 694
K.G. verkrejgen. In 1919 was de opbrengst 189 723 K.G. van
8 ondernemingen.
Be puober-productie in hetzelfde gewest bedroom 308 546
K.G.. tegen 200 799 K.G. in 1919.
Aan agavevezel werd 1359 291 K.G. gewonnen, tegen
1213 881 K.G. in 1919.
Aan suikerriet bestemd voor verkoop aan fabrieken werd
van 10 ondernemingen in Soerakarta 1015 095 pikol en van
9 ondernemingen in Biokiakarta 4 320 828 pikol verkregen.
Be oogst van kinabast bedroeg in Soerakarta 5623 K.G.,
tegen 494 K.G. in 1919, terwiil 4 ondernemingen 198 213
K.G. thee produceerden, tegen 335 362 K.G. in 1919 van 6
ondernemingen.
Voor uitvoerige cijfers omtrent den oogst van de op de
buurlanden geteelde gewassen zij verwezen naar bijlage C C .
Voorts :'-ij aangeteekend. dat de door het hoofd van het
Mangkoenegaraache Huis gedieven wordende suikerfabriek
Tjolomadoe 7 600 810 K.G. suiker opleverde, tegen 6 924 840
K.G. in 1919.

BUITENGE WEST EN.

1NLANBSCHE LANDBOUW.
a.
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1921-1922.

In de residentie Palembang was de padi-oogst over het
algemeen gunstig. Trr de afdeelinar Palenihangsche Beuedenlanden wordt de rijstcultuur OP drieërlei manieren gedreven,
namelijk die op lebaksawahs (moeras), talangs (hooge gronden) en renahgronden (lage gronden langs de rivieren). I n
bet ressort Ogan Hir is de rijst bouw op de lebaks verreweg de
voornaamste. Be renahvelden in de marga's Loeboek Kliat
en Ifoearo Koeang van de genoemde onderafdeeling werden
door de bandjirs in Maart 1920 uoheel vernield. In de ondera fdeel ing Ra was bevindt zich de rijstcultuur nog- op een laag
peil. De OOfrat was dan ook weer verre van toereikend voor
eigen gebruik. B e oogst in de andere onderafdeelingen dezer
afdeehng wat gunstig, in de onderafdeeling Banjoeasin en
Koeboestreken plaatselijk zelfs overvloedig. I n de af deeling
5.

Ned.-Indië.
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Palenrbangsche Bovenlanden was de oogst voldoende om in oogst in de onderafdeeling Taliwang was zeer gunstig. I n
de rijstbelioefte der bevolking te voorzien, uitgezonderd in Midden-Soemba breidde men de sawahs ook uit, toch was de
enkele marga's van de onderaf deel ing Moesi! (Jeloe. I n bet opbrengst absoluut niet voldoende. I n Noordwest-Soemba was
tekort weid voorzien door invoer uit nabij gelegen marga's de oogst van padi goed en in Oost- en Zuidwe&t-Soemba been uit Palembang. Ook in Lematong Ilir werd rijst inge- vredigend.
voerd; voor bet grootste gedeelte bad dit plaats uit PalemDe padioogst was in de Westerafdeeling van Borneo hoewel
bang en (Jgan Ilir, De opbrengst bedroeg in gemelde afdee- bevredigend, ook niet voldoende om in de beboefte van het
ling 1012 418 pikol, tegen 943125 pikol in 1919. De op- gewest te voorzien, zoodat aanvoer van Java en Singapore
brengst van den ï ij vt oogst in de afdeeling Ogan Oeloe en noodzakeliik was.
Komering was voldoende voor de beboefte. Vcor bet grootste
In de Zuider- en Oosterafdeelin<r van Borneo schatte men
deel bestond de oogst uit ladangpadi.
de padi-oogst op 1 867 000 pikol.
Het gouvemenK'iits proefrijstbedriif te Selatdiaran (PalemDe padi-oogst in Bali en Lombok was bevredigend. Over
bang) iiad in bet eerste bedriifsiaar met moeilijkheden te ziekte en plagen werd weinig geklaagd.
kampen bij de ontginning van bet terrein. de orond bewerking
Over het algemeen zijn de overige eenjarige gewassen van
en de werkvolkvoorziening. Het bleek ecbter mogelijk ze alle weinig belang voor de buitengewesten. Ze worden meestal op
te overwinnen, zoodat de eerste star) tot oplossing van bet kleine schaal en voor eigen gebruik aangeplant.
vraagstuk van een mechanisch rijstbedrijf met succes gezet is.
I n Sumatra's Westkust was de gemiddelde productie
Maïs is voor een gedeelte der bnitengewesten het voorin 1920 nog booger dan in liet reeds gunstige jaar naanrste volksvoedsel, vooral on Celebes en ï i m o r . De oogst
^ 1918/11)19. Partieele mislukkingen kwamen meermalen voor. in het laatste gewest was zeer bevredicend.
Op grond van de te vorigen jure ook in dit gewest ondervonden moeilijkbeden met de voedselvoorziening werd ter
Tabak werd in verschillende gewesten voor eigen behoefte
voorkoming van een rijsttekort en house rijstprijzen in 192U
aangeplant.
geen rijst uitgevoerd. Het vasthouden der voorraden iiad een
De uitvoer van tabak uit de Gajolanden naar Bireuen
oploopen dei rijstprijzen ten gevolge, waardoor het beginsel
van vrijlating van den riisthandel binnen bet gewest niet (Atjeh) bedroeg 44 000 K.G.
In de afdeeling Manna dei' residentie Benkoelen breidde
gehandhaafd kon worden, zoodat het meerendeel der ondeiafdeelingen voor den vrijen rijstuitvoer gesloten moest wor- de tabakscultuur zich bijzonder uit. De tabak is van goede
den. Door de groote invoeren van Regeeringsrijst werd Je kwaliteit. Uit de onderafdeelinsr Rediantr werd uitgevoerd
rijstmarkt meer slabiel. ook al bleef de prijs hoog (f 21 a f 23 98 000 K.G.. tegen 05 000 K.G. in 1919. De prijzen varieeiden van f 25 tot f 45 de pikol.
de pikol).
De padi-oogst was in Atjeh belangrijk erooter dan in 1919,
De sesanicultuur (widjen) was alleen van belang in de
doordat meer padi werd aanueolant en verscheidene comonderafdeeling Ogan Ilir (res. Palembang). De productie
plexen meer opbrachten per bouw. In de afdeeling Groot- werd
geschat op 6000 pikol. Het product werd afgevoerd naar
Atjeh, waar de stand van het gewas aanvankelijk minder Paiembang.
gunstig was, bleek de opbrengst in bet algemeen grooter dan
in 1919. In de onderafdeeling Sabang, waar de rijst uitsluiDe cultuur van patchoeli (nilam) is vooral van beteekenis
tend op ladaiigs verbouwd wordt, was de opbrengst ongeveer
voer
Tapa Toean (VVest-Atjeh). De uitvoer was in 1920 min2/3 van die in 1919. I n het afgeloopen jaar werd geen rijst
dcr
dan
1919. De bevolking wil thans overgaan tot olievan het buitenland betrokken en kon ruimschoots in de be- bereiding,in waardoor
het inkomen uit deze cultuur voor de
hoefte worden voorzien door aanvoer uit Pidië. De invoer, landbouwers
belangrijk kan worden vergroot.
uitsluitend ten behoeve van de onderafdeeling Koeta Radja,
zonder liet garnizoen, bedroeg 600 000 K.G., tegen 700 000
Aardappelen werden vooral op de Karo-koogvlakte aanK.G. in 1919. In de afdeeling JVoordkust was de oogst grooter
dan in 1919. In de onderafdeeling Sigli leverde de Pidiè- geplant en ook in de bergstreken van Moearo Doeo en in de
vlakte naar schatting 10 % meer op dan het vorige jaar. I n Pasernahlanden (res. Palembang).
de onderafdeeling Meuieudoe was de opbrengst ietsi booger
De uienoogst mislukte vrijwel in de afdeeling Soembawa
dan het vorig jaar. De onderafdeeling Bireuen leverde bedui(res.
Timor en onderhoorigheden) door te veel regen. Talidend meer op. Alhoewel de berichten omtrent de onderafdeeling Lbo' Soekon aanvankelijk verre van gunstig waren, bleek wang en Soembawa. konden nagenoeg niets uitvoeren; Bima
ten slotte de oogst nagenoeg gelijk aan 1919. In de afdeeling nog 1309 000 K.G., tegen 1884 000 K.G. in 1919.
Oostkust was in het voornaamste rijstgebied dier afdeeling
De katoencultuur op het eiland Flores beeft als centrum,
I d i de oogst beter dan in 1919. Ofschoon in Langsar .en
de
onderafdeeling Maoemere. Aangemoedigd door bet gratis*
ï a m i a n g betrekkelijk weinig padi verbouwd wordt en bet
meerendeel van den grond bezet is dooi cultuui-ondernemin- verstrekken van katoenzaad door de Anisterdam-Soenda-Conren, had toch uitbreiding van ri.jstaanplant plaats1 en was pagnie, heeft de aanvankelijk srerinsro animo van de bevole oogst bevredigend. In de afdeeling Westkust was de oogst king voor deze cultuur plaats gemaakt voor levendiger
belangstelling. Men is thans begonnen met eene ontginning
over bet algemeen bevredigend te noemen.
van
± 700 bouws.
I n Banka werd van ruim 300 bouws moerassawabs geoogst.
Verder oogstte men ladangpadi van ruim 18 000 Louw. Mis6. Ovcrjariae oewassen.
lukkingen kwamen niet voor.
De uitkomsten van den padi-oogst in Djambi kunnen beKoffie. Tengevolge van de daling der koffieprijzen in de
vredigend genoemd worden. U i t de afdeeling Koerintji
werden naar Bangko 9159 pikol en naar Sumatra's 1 West- laatste maanden van 1920 bedroesr de uitvoer van Benkoelen
kust 7365 pikol uitgevoerd,'tegen 16 338 en 9690 pikol in slechts 4 889 744 K.G.. tesren 6 305 012 K.G. in 1919. I n de
1919. Tegen het eind van het jaar werd de opkoop van rijst afdeeling Koerintji der residentie Djambi is de koffie als bedoor het Deliplaiiterscomité stop gezet in verband met de volkingscultuur van beteekenis. De uitvoer, die 767,91 pikol
verlaging der rijstprijzen. De aanwezige voorraad van + 2000 bedroeg, had voornamelijk plaats naar Sumatra'si Westkust.
De koffiecultuur der bevolking in de ïesidentie Palembang
pikol zal nog in 1921 worden uitgevoerd.
In het gewest Riouw is de padi alleen van belang in Indra- bleef over het algemeen als gevolg van de lage prijzen stationnair; de uitvoer van de hoofdplaats Palembang was 7 694 364
giri, waar de oogst normaal whs.
In Tapanoeli was de padi-oogst 1919/1920 iets beter dan K.G.
normaal te noemen.
Tliee. I n Benkoelen wordt deze cultuur alleen gedreven
In het gouvernement Oostkust van Sumatra was1 de rijstoogst niet voldoende om in de behoefte van de bevolking en in de immigratiekolonies der onderafdeeling Redjang. Het
product is goed. Geoogst en verhandeld werden 26 875 kati
de contractkoelies te voorzien.
In 'iet gewest Timör en onderhoorigheden werd in Noord- groene thee en 13 300 kati bereide thee. tegen onder$cheidenvvest-Soemba uitbreiding gegeven aan de padi-cultuur. De lijk 35600 en 12 500 kati in 1919.
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Rubber. De uitvoer bedroeg; uit: Boven-Langkat 2 021 417
K.G., Beneden-Langkat 2 794 3b3 K.G.. Palembang 848 785
K.G. (653 K.G. getah-nertia. 207 099 K.G. caoutchouc en
551 033 K.G. djeloetoeng geleverd door de te Tjimpaka opgerichte coöperatieve fabriek), Benkoelen 116 285 K.G.,
Atjeh 518 981 K.G. m ltiouw e.i onderhoorigheden 794 226
K.G. De uitvoer van Para-rubber uit de Westerafdeeling van
Borneo liedroeg 175 793 K.G.. tegen 143 793 K.G. in 1919.
Bij Gouv. Bt. 15 Gct. 1920 n°. 19 is de directeur van landbouw, nijverheid en handel gemachtigd om te beschikken
over f 2000 voor het verloenen van eene tegemoetkoming ten
behoeve van in de Zuider- en Oosteraf deeling van Borneo te
houden demonstraties op rubl>ergebied.
Peper. De peperoogst bedroeg in het verslagjaar in de
residentie Lampongscne districten minder dan in de voorafgegane jaren. De prijs, aanvankelijk f 40 per pikol, liep terug
tot f 20. Slechts noodgedwongen ging men er toe over zijn
product van de hand te doen. De uil voer bedroeg 249 152
pikol, tegen 359 753 pikol in 1919. Ook in Atjeh was de productie min.dei dan het vorige iaar. Uitgevoerd werden
2 658 000 K.G.. tegen 4 222 6O0 K.G. in 1919. De uitvoer bedroeg uit Tandjoengpoera en Pangkalanbrandan (Oostkust
van Sumatra) onderscheidenlijk 18D en 279 942 E.G., tegen
50 en 593 5-10 K.G. in 1919. Van de hoofdplaats Palenibang
werden uitgevoerd 10 727 K.G. witte en 1 405 582 K.G. zwarte
peper, tegen onderscheidenlijk 18 476 en 317 006 K.G. in
19i9. De uitvoer van Benkoeleti belieo eene waarde van
slechts f 285 706, legen f 603 864 in 1919. Deze vermindering
was, behalve aan den kleineren oogst, aan de daling van den
prijs te wijten. Van de Zuider- en Oostei afdeeling van Borneo
werd uitgevoerd 555 272 K.G. zwarte en 1 171 931 K.G. witte
peper; van do Westerafdeelina van Borneo 1S4 739 K.G.
zwarte en 1 918 330 K.G. witte peper, tegen onderscheidenlijk
371181 K.G. en 2 049 626 K.G. in 1919. De uitvoer van
ltiouw, waar de pepercultuur van weinig beteekenis is, bedroeg slechts 8434 K.G.. tegen 32 171 K.G. in 1919.
Klapper. Terwijl de copra-uitvoer van Atjeh in 1919
6 297 000 K.G. bedroeg, daalde dit cijfer in het verslagjaar
tot 4 0'JOOOO K . G . : in 1919 werd echter door het vrijkomen
van scheepsiuimte, veel oude voorraad uitgevoerd. Aan klappemoten werd uitgevoerd 12 304 000 K.G. Uit het gewest
Larnpongsche districten bedroeg de uitvoer van copra 869 650
K.G., tegen 990 000 K.G. in 1919. van klappernoten 497 350
stuks, tegen 1 600 000 in 1919. De uitvoer van Lematang Ilir
der afdeeling Palembangsche Bovenlanden bedroeg 830 751
klappernoten,, tegen 689 077 stuks in 1919. Van Benkoelen
werd uitgevoerd 422 503 K.G. copra. tegen 415 212 K.G. in
1919, waarbij de prijzen varieerden tusschen f 20 en f 30
per pikol. De Westera f deeling van Borneo voerde uit
32 376 220 K.G. copra en 1 651 513 L. olie. tegen onderscheidenlijk 25 723 955 K.G. en 5 473 746 L. in 1919. De uitvoer
van ltiouw bedroeg 10 719 406 K.G. copra. tegen 16 579 323
K.G. in 1919.
Over liet algemeen genomen onderging de klappercultuur
in verscheidene residentiën belangrijke uitbreiding.
Ganibir. Tengevolge van de hooge bedrijfskosten en lage
gambirprijzen hebben verscheidene gambirkokers in de Westeiafdeeling van Borneo hun bedriif gestaakt. De uitvoer van
dit pioduct bedroeg 2 412 246 K.G.. tegen 3 207 044 K.G. in
1919. Van ltiouw werd uitgevoerd 7 204194 K.G., tegen
5 202 078 K.G. in 1919.
Kruidnagelen. De kruidnagelencultuur komt in Benkoelen op kleine schaal voor: de uitvoer bedroeg 253 796 K.G.
(tegen 114 409 K.G. in 1919), waarvan de prijzen varieerden
van f 80 tot f 120 de pikol. De oogst on de Öeliassers (Amboina) was gering; aan het onderhoud werd weinig gedaan.
Muskaatnoten-en foelie. De onderaf deeling Tapa Toean
van het gouvernement Atjeü en onderhoorigheden leverde
330 300 K.G. noten, tegen'95 000 K.G. in 1919. De uitvoer
van Ternate beliep 111 740 K.G. noten en 33 80 K.G. foelie,
terwijl in 1919 deza getallen 121741 en 12117 K.G. waren.
De prijs va n muskaatnoten bedroeg f 15 tot f 20 en die van
foelie 1 50 tot f 70 per pikol.
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P i n a n g . De uitvoer bedroeg in het verslagjaar uit
Tandjoengpoera en Pangkalanbrandan (Oostkust van Sumatra) onderscheidenlijk 957 570 en 119 500 K.G., tegen 120 910
en 390 084 K.G. in 1919. Van Palembang werd uitgevoerd
2099 901 K.G., terwijl de priis f 5 tot f 7.50 Der pikol bcdroeg. De uitvoer van de Wc.terafdeeling van Borneo bedroeg
2 219 273 K.G., tegen 2 853 629 K.G. in 1919.
Kapok. Van Tapa Toean (Atjeh) werd ruirn 195 000 K.G.
kapok uitgevoerd; in de Palembangsche Bovenlanden bedroeg
de opbrengst. 170 020 K.G.
Sago. Van de Westerafdeeling van Borneo werd slechts
2 827 630 K.G. sago uitgevoerd, tegen 6 119 005 K.G. in
1919. De uitvoer van ltiouw. die uitsluitend naar Singapore
plaats vond, bedroeg 9 881597 K.G.. 3tegen 23 212177
K.G.
in 1919. De prijs varieerde van f3.12 s tot f 8,12 5 per pikol
voor gezuiverde en van f 2.19 tot f 4.37 voor natte sago.
Boseh product en. De uitvoer van Atjeh van damar en
rotan bedroeg onderscheidenliik 290455 K.G. en 376 300
K . G . ; in Ternate vertegenwoordigde d<» uitvoer van damar,
rotan en ebben hout eene waarde van onderscheidenlijk
f 1 334 129, f 25 722 en f 73 642. Van de Westerafdeeling
van Borneo werd 4 916 419 K.G. rotan uitgevoerd, tegen
2 566 517 K.G. in 1919.
Tengkawailg. Van de Westerafdeeling van Borneo werd
uitgevoerd 2 452 987 K.G.. tegen 7 824 920 K.G. in 1919.
Het artikel, dat vroeger als boschproduct gewonnen werd,
wordt gaandeweg - meer en meer in cultuur gebracht.
Mangrove. De uitvoer uit Atjeh bedroeg 5 023 000 K.G.,
tegen 12 522 000 K.G. in 1919.
Vanille. De opbrengst bedroeg in Ternate 2 pikol tegen
gemiddeld f 9 Der' kati.
Kaneel. I n verband met de lage prijzen werd geen kaneel
aangeplant. De uitvoer van Diambi bedroeg slechts 28 329
K.G.
2°.
a.

P A R T I C U L I E R E ONDER N E M I N G E N .

Landbouwondernemingen
op gronden door den
Lande in erfpacht of huur afgestaan.

Voor gegevens omtrent de Droductie van
nemingen zij verwezen naar bijlage DD.
b.

deze onder-

Landbouwondernemingen,
welke (in de onder rechtstreeks bestuur staande streken) uitsluitend
berusten
op overeenkomsten met de bevolking.

Door de 7 in de afdeeling Lingga der residentie Riouw en
onderhoorigheden wei kende sagofabrieken werd 5 524 979
K.G. gezuiverde sago uitgevoerd. Bovendien werd 5 518 034
K.G. ruwe sago van de bevolking oDgekocht tot een bedrag
van 366 693 Straits-dollars.
Van de in de afdeeling Karimoen gelegen sagofabrieken
kwamen geen gegevens binnen.
De aetherische olie-fabriek te Muntok (Banka) produceerde
4 455 K.G. citronella-olie.
c.

Landbouwondernemingen
or> aronden. door den
Lande in eigendom
afgestaan.

De opbrengst der specerij Derken OD Ban da bedroeg aan
muskaatnoten in den doD 1012143 K.G.. uit den dop
95 940 K.G. en aan foelie 172 005 K.G. I n de perken werd
gearbeid door 626 vaste en 539 losse arbeiders. Wegens de
aanhoudende lage prijzen van muskaatnoten en foelie waren
de geldelijke inkomsten zeer onbevredigend.
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d. Landbouwotulerne-min-gen gevestigd op gronden bij
overeenkomst verkregen van vorsten en hoofden van
in het gemot van zelfbestuur gelaten
landschappen.
Omtrent de tabakscultuur in het gouvernement Oostkust
van Sumatra wordt gemeld, dat de productie in liet verslagjaar, evenals in 1919, ongeveer met 50% beperkt is geweest.
De opbrengst van 62 ondernemingen, waaromtrent gegevens
werden ontvangen, bedroeg 9 769119 K.G., tegen 5 785 739
K.G. van 38 ondernemingen in 1919. In het verslagjaar
werden nog wat oude voorraden opgeruimd, zoodat de toestand, wat de stock betreft, thans weder normaal is geworden.
De koifie-oogst bedroeg van 23 ondernemingen 2 458 036
K.G., tegen 2 282 094 K.G. van hetzelfde aantal ondernemingen in 1919. De rubber-oogst van 145 ondernemingen,
waaromtrent gegevens binnen kwamen, beliep eene hoeveelheid van 29 082110 K.G., tegen 19 307 669 K.G. van 100
ondernemingen in 1919. Op 14 ondernemingen werd
6 482198 K.G. thee verkregen, tegen 3 240 343 K.G. van 13
ondernemingen in 1919.

n.

Personeel. Op het eind van 1920 waren bij den dienst
van liet bosch wezen, behalve het kantoorpersoneel, werkzaam:
1 hoofdinspecteur, 7 inspecteurs. 1 directeur van het proefstation, 9 beheershoutvesters. 98 houtvesters1. 3 adjunct-houtvesters, 65 hoofdopzieners, 229 opzieners, 96 leerling-opzieners, 11 chef-opiiemers, 6 opnemers, 4 onder-opnemers, 46
mantri-opnemers, 557 mantri's-politie en 832 hoschwachtere.
Twee Duitsche vakkundisren. die reeds sedert jaren in tijdelijken dienst waren, werden tot houtvester benoemd.
Baten en lasten. I n 1919 bedroegen de zuivere inkomsten
van het boschwesen f 3 752 703. Aroor den dienst op J a v a en
Madoera was het voordeeliar overschot f 4 281186. terwijl de
nadeel^e verschillen voor de buitensrewe«ten en het proefstation'onderscheidenlijk f 388 814 en f 139 669 bedroegen.
Voor 1920 kunnen deze cijfers voorloopisr worden vastgesteld
op f 9 642 910, f 485 082 en f 226 021. Het saldo voor den
dienst op Java en Madoera is derhalve ten opzichte van 1919
vermeerderd met ± f 5 300 000, wat in hoofdzaak is toe
te schrijven aan de ongekend hoo<re houtoriizen.

JAVA EN MADOERA.

De definitief ingerichte diatibosschen. behoorende tot de
boschcomplexen Padiaran. Kedawak en Diatiketok (**•
Madioen), Tambakredjo, Tjelangap en Bangilan (res. Eembang) en Tritek (res. Kcdiri). werden afgescheiden ondeischeldenlijk van de boschdistrieten Madioen, Ngawi—OostSoerakartii, Madioen, Padangan, Padangan, Kedawan en
Noord-Kediri en tot houtvestertien 'samengevoegd (Ind. bt.
1920 nos. 539. 594 en 636 en 1921 nos. 116. 184 en 278).
Bij Gouv. Bt. 29 April 1921 n°. 54 (Ind. St. n°. 2 4 0
zullen de houtvesterijen Karangsono en Tojang. met ingang
va'n 1 Januari 1923, '•amengevoegd worden tot één houtve=torij, onder den naam ..Karansrsono".
_
De' grensomschrijvingen van de boschdistricten NoordKcdiri en Weat-Prean^e» werden bii Gouv. Btn. 8 Mei 1921
n°. 14 en 12 J u n i 1921 n°. 28 (Bijbl. Tnd. St. nos. 9790 en
9796) nader gowijzipd.
(7.

Opgaven omtrent de andere, op bovenbedoelde ondernemingen verkregen producten zijn opgenomen in bijlage DD_.
In Atjeh en onderhoorigheden werd van 3 ondernemingen
eene hoeveelheid van 57 994 K.G. koffie verkregen, tegen
64 792 K.G. van hetzelfde aantal ondernemingen in 1919;
van 16 ondernemingen werd 2 268 855 K.G. rubber verkregen, tegen 1244 332 K.G. van 11 ondernemingen in 1919;
5 ondernemingen brachten 31 500 klappernoten en 606 pikoi
copra op. De opbrengst van palmolie bedroeg op 4 ondernemingen 829 730 K.G. en 2864 K.G. pitten.
In Itiouw en onderhoorigheden hadden 7 ondernemingen
een oogst van 1 260179 K.G. rubber, tegen 943 776 K.G. van
9 ondernemingen in 1919. Van één onderneming werd
1 328 000 K.G. gambir verkregen.
In de Westerafdeeling van Borneo brachten 7 ondernemingen 313 998 K.G. rubber op, tegen 198 784 K.G. van 9 ondernemingen in 1919.

BOSOHWEZEN.

Voor «ie verstrekking \an Hout en bamboe voor de uitvoeïing van 'a lamls werken, niet behoorende tot den dienst van
het boschwezen, zijn de in Bijbl. Ind. St. n°. 8109 opgenomen bepalingen en tarieven gewijzigd bij Gouv. Bt. 6 Oot.
1920 n°. 68 (Bijbl. Ind. St. n°. 9597 I.
Bij Gouv. Bt. 18 Xov. 1920 n°. 63 (Ind. St. n°. 825) is de
wedderegeling van het technisch personeel bii het boschwezen herzien, terwijl tevens de betrekking van beheershoutvester werd ingesteld, l i e t dit laatste wordt beoogd aan de
oudere daartoe geschikte houtvesters een belangrijker en meer
omvattenden werkkring te verzekeren dan tot nu toe liet geval
was, en op die wijze ook een meer economisch gebruik te
maken van de beschikbare krachten.
De opdracht van de bii Gouv. Bt. 9 Maart 1921 n°. 32
ingestelde ,,Commissie van advies nonen* het vraagstuk van
bosch-exploitatie en houthandel in firementrd bedriif" isi bij
Gouv. Bt. 26 J u n i 1921 n°. lx uitgebreid in dien zin, dat
de commissie van haar gevoelen zal hebben te doen blijken
nopens de meest wenschelüke wiize van winning en vexzilvering van het den Lande toebehoorend djalihout, in verband
waarmede de commissie verder den naam zal dragen van
,,Commisisie voor de houtnolitvek".

8 1.
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Jioschbcheer.

Uitgestrektheid en gesteldheid der h o s s c h e n . ^ ™ * * z

vlakte van het djntiboschgebied bedroecr eindn 1919 TÖÖ^fiS

H A. waarvan 406 209 II.A. behoorende tot de l>oschdistricten en 269 073 H . A . tot de houtvesterijen. Voor 1920 zijn die
cijfers 737 400, 432 400 en 305 000.
De oppervlakte der in stand te houden wildhoutliossclien )
bedroeg Al 1919 1 396 960 H.A.: voor 1920 kou de uitgestrektheid van deze bofiBchen sresteld worden on 1 482 000 H.A. Deze
toeneming \v hoofdzakelijk liet gevoler van de reseiveering
\-a'n een (fepl der op het overgenomen eedeelte der Pamanoekan- en Tjiasem-landen voorkomende hosschen.
De niet'in stand te houden wildhoutbosschen besloegen in
1919 eme uitgestrektheid van 861 800 H.A. en in 1920 naar
schattin" 1 708 000 H.A. De uitsrefhektheid der niet in stand
1) Nopens de aanwijzing der terreinen van de in stand te houden wddhoutbosschen in de afdeelingcn Krawang (res. Batavia), Djeniber (res. Besoeki) Lebak (res. Bantam) en Bandoeng, Tjiandjoer, Soekaboemi, Soeme<lar", Garoct en Tasikmalaja (res. Prcanger-Regentschappen) zie men GOUT.
Btn°2ö kam. 1920 n°. 21 (Jav. Ct. n°. 70), H Sept. 1920 no.. 18 (Jav. Ct
n°. 75), 23 Fobr. 1921 n°. 16 (Jav. Ct. n°. 17) en 26 Aug. 1921 n°. 69
Bij Gouv. Bt. 11 Mei 1920 n°. 30 (Bijbl. Ind. St. n». 9524) werden de
»renzcn der wildhoutbosschen in do residentie Pekalongan gewijzigd.
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te houden wildhoutbosschen vermindert jaarlijks door uitgifte in erfpacht of door ontginning en door aanwijzing tot in
stand te houden wildhoutbosschen^
De weersgesteldheid kenmerkte zich in 1920 door een over
het geheel zeer vochtigen oostmoeson, waardoor weinig boschbranden voorkwamen, hetgeen op de bosscnen. vooral op de
jonge culturen, een goeden invloed had. Bij het aanleggen
van nieuwe culturen eraf de vochtige oostmoeson plaatselijk
veel last, doordat het schoonmaken van de te beplanten terreinen er veel vertraging? door ondervond.
Grensrcgeling en afbakening der bosschen. De afbakening der djatibosschen werd geregeld onderhouden. Voor de
afbakening der in stand te houden wildhoutbosschen werden
19 500 grensteekens geplaatst, waarvan ruim 7300 op heuvels.
De lengte der afgebakende grenzen bedroeg 2026 K.M., waarvan 1622 K.M. door grensteekens en 404 K.M. door natuurlijke grenzen, wegen, enz. 862 000 H.A. van die bosschen
waren afgebakend, tegen 818 000 H . A . in 1919.

Verschillende andere werkzaamheden met de voorloopige inrichting der djati-bosschen in verband staande.
Met de opstelling en herziening; der voorloopige bedrij fsplannen werd. voor zoover zulks met het beschikbare personeel
mogelijk was, voortgegaan: die voor de boschdistricten WestToeban en Ponorogo kwamen gereed.
Voltooid werd de bouw van 4 houtvesterswoningen, 16
hoofdopzieners- of opzienerswoningen, 4 boschketen, 53
boschpolitiewoningen. 7 inlandsche schrijvers-woningen en 24
andere woningen.
Rjativerjonging. De oppervlakte der in 1919 binnen het
djatiboschgebied aangelegde verjongingen (zoowel van djatialsi van wildhout) bedroeg 7228 H.A.. terwijl bovendien nog
161 H.A. vóórverjongingen werden aangelegd. De voorloopige cijfers voor 1920 zijn: djati-veriongingen 6387 H.A.,
wildhout-verjongingen (binnen het diati-boscligebied) 89
H.A., waaivan onderscheidenlijk 3043 en 56 H.A. in de
boschdistricten en 3344 en 33 H.A. in de houtvester ij en.
De geringere uitgestrektheid der in het verslagjaar aangelegde djati-culturen is een gevolg van het heerschende gebrek
aan werkvolk en van het niet op tijd beschikbaar komen van
een deel der aan te planten terreinen. Voorts is de uitgestrektheid van de culturen op de met het oog op de voedselvoorziening tijdelijk aan de bevolking in bruikleen gegeven
terreinen veel geringer dan in het vorig jaar.
De kosten voor aanleg en onderhoud van nieuwe en oude
verjongingen binnen het djati-bescügebied bedroegen in 1919
f 653 718 (kosten voor boschbeschermende maatregelen inbegrepen) en kunnen voor 1920 voorloopig op f 866 000 worden
gesteld.
Op het eind van 1920 was de uit-gestrektrieid der verjongingen binnen, het djati-boschaebied (de daarbinnen aangelegde wildhoutverjongiugen meegerekend) als volgt verdeeld:
Verjongingen van vóór 1865
„ 1865—1880
,. 1881—1900
..
,.

1901—1910
1911—1920

7 534 H . A .
20195 „
53045 „
62 783
68448

„
„

212 005 H.A.
of 29 % van het geheele djati-boscharebied. Van de djati-verjongingen van 1920 werd 91 % aangelegd met tusschenplan'ting van meerjarige, bodemverbeterende gewassen. Voor dit
doel wordt in hoofdzaak de kemlandingan gebezigd, doch
ook andere gewassen, waaronder de laatste jaren de loentas.
De verjongingen ontwikkelden zich over het algemeen bevredigend, hoewel plaatselijk door gebrek aan werkvolk het
onderhoud niet zoodanig was, als in verband met den stand
der culturen wel wenschelijk was; tengevolge van de droogte
in de laatste maanden van het jaar moest nlaatselük veel ingeboet worden.
De oppervlakte der verjongingen binnen het wildnoutbo?.chgebied bedroeg eind 1920 33 000 H.A.
Handelingen der Sta ten-Generaal.

Bijlagen.

1921—1922.
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Wildhoufrverjonging. In 1919 werden in het gebied der
in stand te houden wildhoutbosschen 4474 H.A. verjongingen
aangelegd, welke uitgestrektheid voor 1920 op 4500 H.A. ia
te stellen. Ook dit jaar werden uitgestrekte verjongingen
(voornamelijk in het boschdisitrict Banjoemas) aangelegd op
gronden, die m e t h e t oog op de voedselvoorziening tijdelijk
aan de bevolking in gebruik waren afgestaan. De nieuwe verjongingen werden overigens hoofdzakelii k tot stand gebracht
in de Preanger-Eegentschappen. West- en Oosit-Cheribon,
Noord-Kediri en Grobogan.
De uitgaven, zoowel voor aanleg als voor onderhoud, waren
in 1919 f 96 006 (de kosten van brandbescherming inbegrepen) en kunnen voor 1920 op f 153 000 gesteld worden. De
groote stijging dezer kosten komt biina uitsluitend op rekening van de eigenlijke cultuurkosten. Hierbii dient tè worden
opgemerkt, dat wildhout-culturen een langduriger onderhoud
behoeven dan de djati-culturen.

Kap der djati-bosschen. In 1919 wae de houtval (djatihout zonder dunningshout) van den geregelden aankap
185 300 M 3 . en 955 300 S.M. (stapelmeter). Voor 1920 kunnen
deze cijfers worden gesteld on 211 500 M 3 . en 1 351 000 S.M.
Zij zijn als volgt verdeeld over de verschillende soorten van
aankap: in eigen beüeer 151 500 M 3 . en 861 000 S.M. tegen
137 000 M 3 . en 594 000 S.M. in 1919: door tusschenkoinst van
aannemers 60 000 M 3 . en 490 000 S.M.. tegen 48 300 M \ en
361 300 S.M. in 1919.
Van het in eigen beheer gekapte djati-hout was onderscheidenlijk uit de boschdistricten en houtvester ij en afkomstig:
in 1919 31 900 M 3 . en 189 700 S.M. en 105 100 M 3 . en 404 300
S.M.; in 1920 33 300 M 3 . en 302 100 S.M. e n 118 200 M 3 er*
m
558 900 S.M.
Uit het bovenstaande blijkt, dat het gelukt i* om den kap,
speciaal die van het brandhout, vrij belangrijk ou te voeren,
waardoor eenigszins aan de bestaande groote behoefte daaraan
kon worden tegemoet gekomen.
Per H.A. djati-bosch was in 1920 de opbrengst aan timmerhout 0,29 M 3 . en aan brandhout 1.83 S.M. en wel 0,20 M \
en 1,69 S.M. in de boschdistricten en 0.40 M 3 . e n 2,04 S.M.
in de houtvesterüen.
I n 1920 liepen 10 pereeelen af: 9 nieuwe aankappen door
particulieren kwamen in werking, alle djati-boschperceelen.
£ r werkten in het afgeloopen jaar 56 diati-boschnerceelen en
wel 44 pacntschatperceelen en 12 retributieperceelen, die aan
pacht f 2 271 000 en aan retributie f 243 700 opbrachten,
tegen f 1 944 130 en f 205 897 in 1919.
In het boschdistrict Pasoeroean werden wederom eenige
verspreid liggende, voor afschrijving bestemde djati-boschjes
op stam verkocht.
Op het einde van 1920 waren 1120 K.M. gelegde mono- en
birailba'nen voor houtafvoer aanwezig, tegen 1010 K.M. in
1919. Nieuwe aanleg (d. w. z. meer aangelegd dan opgebroken) vond o. a. plaats in de houtvesterüen Grobogan-Oendakan, Koendoeran, Banjoeoerip en Pajaman en in het boschdistrict Madioen
W a a r vorige jaren, in verband met de hooge iizerprijzen
reeds minder ijzermateriaal werd aangekocht dan eigenlijk
noodig was en opvoering der productie in verband met den
bestaanden houtnood. speciaal die van brandhout, zeer urgent
was, werd dit jaar overgegaan tot bestelling van eene groote
hoeveelheid nieuwe rails (dubbelsnoor).

Kap der wildhoutbosschen. De opbrengst van wildhout

uit geregelden aankap was in 1919 11309 M 3 . en 116 253
S.M.: voor 1920 zijn de voorloopige ciifers hiervoor onderscheidenlijk 13 600 M 3 . en 124 600 S.M. Bovendien werd in
1920 nog uit ongeregelde aarikapDen (aankan on last en kracnténs vergunning) 9400 M \ en 23 500 S.M. verkregen, tegen
9493 M \ en 41 231 S.M. in 1919.
De vermeerdering van den aankap in eigen beheer vond,
wat het timmerhout betreft, vooral plaaU in de boschdistricten Oost-Preanger, Banjoemas en Oost-Cheribon—Tegal; in
Zuid-Kediri verminderde deze aankaD: de brandhout-kap vermeerderde vooral in de boschdistiïcten Besoeki en Banjoemas.
I n 1920 werkten in het wildhoutgebied 4 boschperceelen,
waarvan 1 leegkap-retributie en 3 leegkap-pachtschatperceelen, die aan pacht f 13 000 en aan retributie f 4600 opbrachten.
5.

Ned.-Indië.
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Dunning der bosschen. D© uitgestrektheid der verjoningen binnen bet djati-boschgebied bedroe? op einde i920
12000 H.A., waarvan 23 700 H.A. in dat jaar werden gedund, tegen 21452 H.A. in 1919. I n laatstgenoemd jaar
waren de inkomsten uit dezen maatregel f 399 347 en de uitgaven f 189179, een voordeelier verschil dus van f 210168 of
per H.A. f 8,90. Voor 1920 kunnen deze ciifers gesteld worden op 1926 400, f 331 800 en f 594 600 of f 28,05 per H.A. De
stijging van de opbrengst per H . A . ia toe te schrijven aan de
hooge Tioutp rij zen. Hierdoor kon veel dunningsnout, voornamelijk brandhout, dat anders in het bosch achterbleef, met
voordeel verkocht worden.

f

Verkoop en vervreemding van hout. Kenmerkte het jaar
1919 zich reeds door eene trroote vraag naar djati-timmerhout,
in 1920 bereikte de behoefte eene dusdanige hoogte, dat het
niet mogelijk was, daaraan te voldoen, met het gevolg, dat
ongekend hooge prijzen werden betaald. Zoo bedroeg de gemiddelde prijs per M 3 . in 1919 op de srouvernementshoutvenduties f 70, terwijl in Juli 1920 gemiddeld 1157 per M \ werd
betaald. Eene zuivere vergelijking tusschen deze beide cijfers
is wel is waar niet mogelijk, daar het verschil in kwaliteit
en afmetingen hierbij ook een groote rol speelt, doch dit prijsverschil moet toch grootendeels aan de bijzonder levendige
vraag worden toegeschreven. Een bewijs hiervoor vindt men
nog in het feit, dat in 1919 op de gouvernements-venduties
werden verkocht 58 106 M 3 .. welke f 3 244 284 opbrachten, of
f 56 per M 3 ., terwijl die ciifers in 1920 bedroegen 41 756 M 3 .,
f 5 767 326 en f 138, zoodat niettegenstaande 16 350 M 3 . minder in 1920 werden verkocht, de opbrengst f 2 523 042 meer
bedroeg dan in 1919.
Dat het aanbod OD vendutie minder bedroeg, ül hieraan toe
te schrijven, dat in 1920 50 969 M 3 . in den vorm van stapelplaatsleveringen ter beschikking van den groothandel werden
gesteld, tegen 31 895 M 3 . in 1919. De opbrengst dezer stapelplaatsleveringen bedroeg in 1920 f 4 745 600. overeenkomende
met f 93 per M 3 .. teeen f 1 854 516 in 1919 of f 58 per M 3 .
Vergelijkt men het cijfer van f 93 met de opbrengst per
M 3 . op de openbare verkoopingen in 1920, zijnde f 138, dan
zou men de conclusie moeten trekken, dat het vervreemden
van nout door middel van stapelplaatsleveringen onvoordeelig
is voor het Gouvernement. Men moet hierbij echter wel in het
oog houden, dat wanneer de 41 756 M 3 . van de venduties en
50 969 M 3 . van de stapelplaatsleveringen, dus in het geheel
92 725 M 3 . op vendutie was aangeboden, de gemiddelde opbrengst per M 3 ., ten gevolge van het zooveel grooter aanbod,
ook lager zou zijn geweest. Ook gaat het, bii stapelplaatsleveringen om hoeveelheden van 1500 tot zelfs' ruim 6000 M 3 .,
terwijl op den venduties (uitgezonderd de eveneens voor den
groothandel bestemde gToote kavelingen van 200—600 M 3 .)
de kavelingen ten hoogste 80 M 3 . bevatten, doch meestal veel
kleiner zijn. Voorts moet men in aanmerking nemen, dat de
inschrijver voor eene stapelplaatslevering zich voor een geheel jaar verbindt, in welk tiidsvorlooD de prijzen even goed
kunnen dalen als stijgen, en dat hii gehouden is, de geneele
hoeveelheid, die op eene bepaalde stapelplaats wordt nangevoerd, aan te nemen.
Voor djati-brandhout werden eveneens hooge prijzen op de
gouvernements-vendutie besteed. Bedroeg" de gemiddelde priJH
per S.M. in Januari 1920 reeds f 6.60. tegen f 5,30 in
December 1919, daarna steeg deze tot, f 14 in Augustus 1920,
overeenkomende met ± f 30 a f 35 per ton. Daarna trad
eene daling in, doch de priis bleef hoog. zoodat in December
1920 nog gemiddeld f 10.80 ner S.M. werd betaald, zijnde
meer dan het dubbele van December 1919. Bij de beoordeeling dezer prijzen moet men niet uit het oog verliezen, dat dit
het gemiddelde is van alle soorten brandhout, dus met inbegrip van takken, afval en stronken. Het betere brandhout
werd in 1920 aan de verschillende spoor- en tramwegen geleverd voor f 12 per ton, tot eene gezamenlijke hoeveelheid
van 342 604 S. M.
De opbrengst van het op Java en Madoera door aankap in
eigen beheer verkregen djati. en wildhout (dus zonder dunningsiüout en andere nevenboschoroducten) bedroeg in 1919
voor het op openbare verkoopingen (met, en zonder vendumeester) verkochte hout f 5 312 628 en voor het ondershands
verkochte f 1356 051. Deze cijfers bedroegen voor 1920
f 9 049 000 en f 1 642 000.
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Aan den dienst dör staatsspoor- en tramwegen werden in
het verslagjaar 113500 stuks diatihouten dwarsliggers van
2 M. bij 22 x 12 c.M.. benevens 3400 diatihouten bru#dwarsliggers van 1,80 M. bii 22 x 16 c.M. verstrekt.
De uitvoer van djatihout naar plaatsen buiten Nederlandsch-Indië bedroeg 12 610 M 3 .. waarvan 387 M \ bezaagd
hout en 12 223 M 3 . onbezaagd (bekapt). I n het jaar 1919 bedToegen deze cijfers respectieveliik 1583 M 3 . en 7675 M 3 . Van
het uitgevoerde hout ging 19180 M 3 . naar Nederland;
1688 M 3 . was voor andere landen in Europa en 742 M 3 . voor
elders bestemd. Deze uitvoer toont, vergeleken met 1919,
een vooruitgang 1 aan van 500 M 3 . Waarschijnlijk zou dit
cijfer hooger zijn geweest, wanneer niet de Begeering, in
verband met de houtschaarschte. net noodig1 had geacht in te
grijpen en bij Ord. van 29 Oct. 1920 (Ind. St. n°. 792) een
beperkt uitvoerverbod had uitgevaardigd, ingaande 1 December 1920.
Het gebruik van zoogenaamd wildhout voor bouwdoeleinden op Java bleef toenemen, terwiil ook de uitvoer naar het
buitenland vermeerderde. Men begint hoe langer hoe meer in
te zien, welke superieure, niet voor het diatihout, onderdoende
houtsoorten het zoo lang als' minderwaardig beschouwde wildhout uit de buitengewesten bevat.
De voorwaarden voor den openbaren verkoop bii inschrijving van hout, liggende of aangevoerd wordende OP de stapellaatsen van houtvesterijen en van exoloitatiea in eigen beeer in de boschdistricten ziin bii Gouv. Bt. 27 Febr. 1920
n°. 63 (Bijbl. Ind. St. n°. 9421) gewijzigd en bij Gouv. Bt.
5 Oct. 1920 n°. 25 (Jav. Ct. n°. 83) opnieuw vastgesteld.

Bewaking en bescherming der bosschen. De politioneele
toestand was op enkele uitzonderingen na slechter dan eenige
jaren geleden. Over net algemeen is de toestand in de goedbewaakte houtvester ij en beter dan in de boschdistricten. Als
hoofdoorzaak moet genoemd worden de enorme stijging 1 der
houtprïjzen, waardoor de houtdieven zeer veel geld verdienden. Herhaaldelijk werd het optreden van gewapende benden,
waartegen de boschpolitie machteloos1 stond, geconstateerd.
De totale schade, die in het verslaciaar door diefstal aan
's Lands bosschen werd toegebracht, wordt on meer dan een
millioen gulden geraamd. Vooral de bosschen in volkrijke
streken gelegen hadden veel te liiden. Voor een deel is deze
vermeerdering van boschdiefstallen abnormaal én schijnt het
voldoende, daartegen tijdelijk buitengewone maatregelen als
beschikbaarstelling 1 van veldpolitie en militairen te nemen.
Dit laatste geschiedde in de residentie Rembang. Verwacht
mag echter worden, dat met het dalen der houtpriizen de politioneele toestand in de bosschen ook weer zal verbeteren.
Plaatselijk zal echter de boschpolitie nog versterkt moeten
worden.
De resultaten der brandbeschermingsmaatregelen waren
bevredigend.
I n overleg met eenige hoofden van gewestelijk bestuur en
irrigatie-ambtenaren werd begonnen met het afbakenen en
onteigenen van terreinen om bronnen, buiten het boschgebied
gelegen, met de bedoeling de op die gronden aanwezige boombegroeiing te behouden of te verbeteren, welke maatregel als
eene bescherming van de bronnen moet worden beschouwd.
b.

Definitieve

boschinrichting.

Personeel. Op het einde van het verslagjaar bestond deze
formatie uit: 1 inspecteur, chef der inrichting, 1 beheershoutv e ster, 10 houtvesters, 10 opzieners. 6 leerling-opzieners. 7
chef -op nemers, 4 op nemers. 2 onderopnemers. 28 mantri'sopnemer, 66 teekenaars, 16 schrijver» en 20 mandoers.

Opneming en kaarteering. Er werden 5914 K.M. meetlijnen gemeten, waarvan 1722 K.M. aan aanvullende
metingen. Van de gezamenlijke uitgestrektheid der djatibosschen. groot 735 000 H.A., zijn 682 901 H.A. volledig opgemeten en gekaarteerd.
Bedrijfsplannen. De definitieve inrichting vorderde over
de complexen Padjaran. Kedawak. Tielangap. Bangilan,
Djatiketok en Tritik (te zamen 35 053 H . A . ) .
In het begin van 1921 zullen 61 houtvesterijen in werking
zijn, ter gezamenlijke uitgestrektheid van 325 955 H.A. of
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4 4 % van het geheele djati-boschgebied. De herziening van de
bedrijfsplannen der houtvesterijen Gedangan, Noordwest^
Wirosari en Ledok kwam gereed.
Voorts was de definitieve inrichting in gang in 8 djaticomplexen in de residentiën Rembang. Keditri en Madioen, terwijl met de herziening in 5 bestaande houtvesterijen en de
inrichting van wildnoutcomplexen. gelegen in de residentie
Pekalongan werd voortgegaan.
H e t grensregelingswerk op den Goenoeng Moeria (in stand
te houden wildhoutbosch) werd voortgezet. De afbakening der
920 H . A . groote enclave Tempoer kwam gereed, en evenzoo
het verzamelen der gegevens voor een eerlang in te dienen
voorstel tot onteigening van ± 500 H.A. bij de boschreserve
in te lijven gronden van de desa Rataoe. De voorloopige bedrijfsplannen voor de boschdistricten West-Toeban en Ponorogo werden samengesteld.
c.

Proefstation

voor het

boschwezen.

Gedurende het jaar 1920 waren aan het proefstation verbonden: 1 directeur, 1 technoloog, 1 assistent-technoloog, 12
houtvesters, 1 boschbouwkundige ambtenaar. 1 hoofdopziener»
5 opzieners, 3 leerling-opzieners, 1 commies, 1 instrumentmaker, 2 teekenaars-fotograaf, 4 mantri's 2de klasse, 2 schrijvers, 4 rekenaars en 3 oppassers.
Evenals in vorige jaren waren de werkzaamheden verdeeld
over 6 af deelingen en eene af deeling voor de statistiek.
De belangstelling; voor de bii de afdeeling voor hout- en
verder technoiogiscü onderzoek verrichte werkzaamheden, die
in verheugende mate blijft toenemen, u i t zich in de eerste
plaats in verzoeken om voorlichting omtrent identificatie
en eigenschappen van wildhout en het. onderzoek van houtmonsters.
De in samenwerking 1 met den dienst der staatsspooiwegen
genomen proeven omtrent sienilisatie van hout volgens het
procédé-NoDON leverden tot nog toe weinig resultaat.
De houtverzamelingen werden, afgezien van de door
de botanisch-houttechnisehe exploratie-afdeeling bijeengebrachte, uitgebreid met een 530-tal authentieke houtmonsters,
gedeeltelijk van Java, gedeeltelijk van de buitengewesten
afkomstig.
De bijeenbrenging van studie» en onderzoekmateriaal voor
de Landbouwhoogeschool te Wageningen werd voortgezet.
Ten behoeve van het onderzoek naar de mechanisch-technische eigenschappen van Nederlandsoh-Indische houtsoorten,
werden 80 houtmonsters volledig onderzocht. Eene publicatie
van de tot einde 1920 verzamelde gegevens kan binnenkort
tegemoet gezien worden.
Een nieuw belangrijk terrein van werkzaamheid is de classifilcatie van hout naar de beginselen, daartoe geformuleerd
in het door den technoloog voor het ingenieurs-congres uitgebracht prae-advies. Verder werd eene classificatie opgesteld
voor de Preanger-houtsoorten, terwijl een aanvang is gemaakt
met de indeeling in waardeklassen van alle uit de buitengewesten ingezonden monsters.
Aan het identif Lcatievraaestuk werd voortdurend aandacht
besteed. Eene „Inleiding tot de houtherkenning", ten dienste
van de practijk, is nagenoeg persklaar. Eene beschrijving van
een 48-tal belangrijke riandelshoutsoorten en hare vervalschingen nadert de voltooiing.
Bij de werkzaamheden der botanisch-hout technische exploratie der buitengewesten deden zich in het verslagjaar wederom vele moeilijkheden voor. die nagenoeg alle door het gebrek
aan werkvolk werden veroorzaakt.
_
I n de monster-vlakten in het conmlex Baioenglrntirr en de
Niroe-reserve in de residentie Palembang steeg het aantal genummerde boomen van 435 tot 665: het aantal in onderzoek
genomen soorten van 135 tot 300. Gecompleteerd werd het
materiaal van 240 boomen, behoorende tot 100 soorten, terwijl
het materiaal van 220 boomen. behoorende tot + 100 soorten,
werd aangevuld door inzameling van bloemen of m p e vruchten. Van ± 200 boomen. behoorende tot bijna 200 soorten,
kon alleen nog steriel materiaal verkregen worden.
Het grootste gedeelte der houtsoorten, dies in de ] aren iyi<
en 1919 op de Palembangïcne markt kwamen, is thansi m
onderzoek.
..
I n het boschdistiict West-Preanger werd eene regeling getroffen, ten einde spoedig te kunnen komen tot een doeltreffenden aanleg v a n eigenculturen. De in 1921 bekend gewor-
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den resultaten van het onderzoek naar looistofgehalte toonen
voor eenige soorten een goed gehalte.
Voor een onderzoek naar de hout- en bastopbrengsten en
looistof gehalten van de belangrijkste mangrovesoorten had
eene voorloopige oriënteering in de vloedbosschen in de Kinderzee plaats. De voor dat onderzoek benoodigde bastanalysen
werden door het analyse-laboratorium van de afdeeling Nrjverheid •verricht.
Alle bestaande aanplantingen, te zamen thanei ± 590 H.A.
groot, werden in het verslagjaar beschreven.
Door de welwillende hulp van den assistent-resident van
Zuid-Timor en Eilanden en den controleur van Zuid- en Midden-Timor kon voor het eerst eene belangrijke hoeveelheid
zaden van den Sandelboom verkregen worden. Hiermede zijn
in een 4-tal boschdistricten kweek- en plantproeven genomen.
Van den controleur' van Beloe werd wederom een partij
zaden van den Acacia oraria ontvangen: van deze boomsoort
zijn tnans reeds met succes op verschillende plaatsen culturen
aangelegd.
Met de door den leider van het boschbedrijf in Suriname
gezonden zaden van locus (hvmenae courbaril) en tonka
(dipteryx odorata) werden zeer geslaagde kweekproeven genomen.
I n zake de beplanting van teneinen met industriehoutsoorten werden eenige adviezen aan particulieren verstrekt.
De onderzoekingen en proefnemingen OD cultuurgebied in
de djatibosschen werden geregeld voortgezet.
Op de zeei' arme gronden in het Semarangsche djati-boschgebied weiden, deels op kaalgekaote terreinen, deels op volk'
lukte djaticultuurterreinen, 28 proef perken aangelegd, in
hoofdzaak van verschillende wildhout&oorten met enkele mengingen met djati. Als tusschengewas werd in hoofdzaak del
loentas (Pluch indica) gebezigd, een plant die evenwel niet
ten volle voldoet. Over de resultaten kan eerst na geruimen
tijd geoordeeld worden.
De pogingen om tot verbetering van den toestand van achteruitgaande djatiplantsoenen te komen door onderplanting,
hetzij in de ruigte of na bewerking, leverden slechts1 in enkele
gevallen eenig resultaat.
Op de betere en goede gronden werden weer een 10-tal
perken van djati en menging met verschillende wildhoutsoorten in verschillende plantverbanden aangelegd. Volgens de
tot nu toe opgedane ervaringen bliikt de walikoekoen (ac&tinophora fragrans) in menging met den djati het best te voldoen.
In de houtvesterijen Manggar en Noord-Kradenan werden
maatregelen genomen ter bestudeering van de natuurlijke
verjonging van den kleinbladig-en mahonie, terwijl in de
houtvesterij Margasari zuivere culturen werden aangelegd
van een 4-tal der belangrijkste wildhoutsoorten ten behoeve
van het opbrengst" en verplegingsonderzoek van deze soorten.
De bemoeienis met de zaadvoorziening nam zeer in omvang
toe. Ook aan eenige buitenlandsche instellingen werden op
verzoek boomzaden verstrekt.
Door de afdeeling voor het verplegings- en opbrengstonderzoek konden de noodige h erop nemingen worden verricht van
de perken, die in 1915 voor de eerste maal waren opgenomen.
Deze hadden zooveel mogelijk in de overeenkomstige maanden plaats en werden uitgevoerd in 15 perken met 26 subperken. Van de meeste dezer Derken had eeue volledige massabepaling plaats, terwijl voor het, overgroote deel de behandeling overeenkwam met die bii de eerste opneming.
Vijf nieuwe perken werden ODgenonien. waarvan er 2 reeds
in het vorige verslagjaar voorloopig waren uitgezet.
Ten gevolge van ernstige beschadi<riiiQ- door bliksem, storm
en grondafspoeling moesten 3 perken met 4 subperken worden
afgeschreven.
Het aantal aanwezige, blijvende nerken bedraagt thans 86
met 106 subperken, waarvan 3 in mahonie-aanplantingen.
Door den directeur van het instituut werd in de houtyesterij
Margasari een uitgebreid onderzoek ingesteld, ten einde t e
komen tot eene juiste bepaling van den financieelen omloop,
de opstandswaaide. de waarde van den normalen houtvoorraad, de bosch waarde en het boschrendeeringsprocent. De
resultaten van dit onderzoek zullen gepubliceerd worden.
Evenals in vorige jaren werden ten onderzoek giondmonsters van de nieuwe proefperken verzameld, en werd opde dienstreizen voortgegaan met de bijeenbrenging van fertiel
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herbarium van de bezochte diati-boschstreken. ten einde de
kennis omtrent de verspreiding van de diatiiboschplanten door
bewijsmateriaal te kunnen staven. Voor hetzelfde doel werd
eene inzending van den houtvester van Noord-Kediri ontvangen.
Ten behoeve van de verzameling voor de Landbouwhoogeschool te Wageningen konden ruim 300 opgeplakte herbariumnummers worden afgestaan.
Door de af deel ing boschbesc her-mina" werden de studies van
door de boschbeheerders en eisen oersoneel eer apporteerde
beschadigingen van boscüculturen door mechanische invloeden, plantaardige parasieten en schadeliike insecten voortgezet en de noodige adviezen uitcrebrao.ht.
Behalve de scliade. die aan de nroefaanolantingen in het
complex Gadoengan werd toeeebracht door de als gevolg van
de uitbarsting in 1919 van den Kloet komende zandbanjirs,
en eenige gevallen van ernstige bliksem- en stormschade,
waren vooral beschadigingen door plantaardige parasieten en
schadelijke insecten in verschillende wildhouteulturen van
beteeken is.
§ 2.
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Door den boschbouwkundigen ambtenaar voor de statistiek
werden de bestaande wijzen van verwerking der gegevens bestudeerd en de plannen voor een doelmatisren opzet van de
areaalstatistiek uitgewerkt, terwijl die voor de bedrij f sstatistiek werden voorbereid.
Behalve voor de bijeénbrenging van verzamelingen van
studie», en onderzoekmateriaal voor de Landbouwhoogeschool
te Wageningen werd op verzoek van eenige andere instellingen medewerking 1 verleend voor de bii een brenging v a n s*udiemateriaal en demonstratieobiecten.
Het proefstation mocht weer de zeer gewaardeerde medewerking en waar noodig voorlichting ontvangen van de Buitenzorgsche instituten alls 's lands plantentuin, het agrogeologisich laboratorium van het algemeen nroefstation voor den
landbouw, de afdeeling nijverheid en liet daaraan verbonden
analyse-laboratorium, het instituut voor plantenziekten en
cultures, het herbarium en museum voor systematische
botanie en het museum voor economiscüe botanie.
De connecties1 met de verschillende boschwetensehappelijke
instellingen in liet buitenland werden onderhouden.

BUITENGEWESTEN.

I n het verslagjaar werd de hand gehouden aan de z. g. pogingen zullen zich in de eerste plaats moeten richten op do
beschermingsordonnantjèn in Palemba'ng. Billiton, Singkel vernieuwing van hooge waarde hebbende zuivere bosschen
en de Lampongsche districten en aan de zelfbestuursregelin- als djati. ijzerhout-bakaubosschen en op de omzetting van
gen ter Oostkust van Sumatra. Nieuwe ordonnantiën en weinig waardevolle gemengde bosschen in meer waardevolle,
regelingen kwamen in voorbereidinsr voor de Zuider- en 0os- daar, waar daaraan behoefte bestaat. Voor de herbebossching
ter bescherming van hydrologische belangen zal eveneens het
terafdeeling van Borneo, Celebes en Riouw.
I n afwachting van de totstandkoming van een nieuw pan- noodige, aan te vangen met bescherming, verricht moeten
glong-reglernent werd de resident van Riouw en onderhoorig- worden.
heden gemachtigd tot verhooging van de houtretributie voor
I n Riouw werd bij eene bakau-concessie eene clausule opde panglongs in de afdeelimr Karimoen (Kateman). Even- genomen voor verjonging. De vernieuwing van de ijzerhouteens tot verliocgino- van de inkomsten werd vergunning ver- bosschen in Djambi werd gekopneld aan de toekomstige uitleen d om bij gewestelijke keur van 13 J a n u a r i 1920 (Jav. Ct. gifte. Voor de bestudeering van de verjonging dezer bosschen
n°. 24) over te gaan tot inning in eigen beheer van de tot zal zoo mogelijk een afzonderliik houtvester in Djambi genu toe verpachte belasting op cekai>t Mout binnen de afdee- plaatst worden. De aanleg van diati-cultures OD Moena werd
ling Lingga, benevens van de koiansTechten I>ü den uitvoer | op kleine schaal voortgezet. Op Sumatra's Westkust zal thans
van hout.
de omzetting van minderwaardige wildhoutbosschen in de
Het onderzoek naar de iizerhoullKisschen on Poeloe Laoet vlakte in djatibosschen worden beproefd.
werd beëindigd. E r werd een üzei houtmassa opgenomen,
I n verband met de houtschaarschte OD Java en de zeer
waaruit volgens schatting li millioeu dwarsliggers verkregen hooge prijzen werd in het midden van het verslagjaar besloten
zouden kunnen worden. Omtrent de wijze van exploitatie (in tot het opzetten van eene gouvernementsexploitatie in de
eigen beheer of door tusschenkomst van particulieren) werd Lampongsche districten. Dit sebied werd uitgekozen om zijn
nog niets beslist.
gering over-zeetransoort naar West-Java. Ook deze exploiDe door de Vereenigde Indische Boschexploitatie-Maat- tatie werd in zekere mate verrast door de in de laatste maanschappijen overgenomen landschapsexploitatie op Moena had den van het jaar vrij plotseling ingetreden malaise, die ala
de moeilijkheden van eene nieuwe vestiging overwonnen; de eerste gevolg eene prijsdaling van de eoedkoODste houtsoorten
kap kon opgevoerd worden tot 300 M 3 . 's maands. H e t pro- medebracht.
duct werd in hoofdzaak verscheent naar Java. In onderzoek
De hooge houtprijzen op Java hadden eene sterke uitbreiwas eene blijvende vestiginsr van deze maatschappij te ding van de aankappen in de buitengewesten ten gevolge.
Makasser.
Moest in net midden van het iaar de tusschenkomst van de
H e t product van de landschaosiwildhoutexoloitatie werd Koninklijke Paketvaartmaatschappij ingeroepen worden voor
tegen flinke prijzen gemakkeliik verkocnt aan afnemers op het afstaan van meer scheepsruimte voor aanvoer van hout op
Java, gewestelijke en landsdiensten on Celebes.
Java, de capaciteit der spoorwegen on Java bleek alrasi te
I n het begin van het verslagjaar werd beslist, dat de proef- gering te zijn om het aangevoerde hout van de havens naar
aankap voor de mijnhoutvoorzienine - van het Ombili.nkolen- het brnnenland af te voeren. H e t resultaat was, dat er in het
bedrijf op definitieven grondslag zou gebracht worden. De laatste kwartaal veel hout in de buitengewesten moest worden
volgens programma vastgestelde 12 000 M 3 . werden gekapt, aangehouden, daar er in de havens op Java geen ruimte meer
de afvoer naar de mijnen bleef echter ten achter. De arbeiders- was.
quaestie viel zeer mede, doordat, de omwonende bevolking aan
De Koninklijke Paketvaartmaatschappij voerde in 1920 in
den aankap deelnam.
de voornaamste havens van J a v a 150 000 M 3 . aan, tegen
3
De uitwerking en vastlegging van hydrologische reserve 112 000 M . in 1919.
Nopens de aanwijzing der terreinen van de in stand te houop Sumatra ging gestadig voort. Voor de voorbereiding voor
hetzelfde doel in Celebes werd met plaatselijke bestuurs- den wildhoutbosschen in de afdeelingen Loeboek Sikaping,
L Koto, Agam. Solok, Painan en Tanahdatar (res. Sumatra's
hoofden meer contact verkregen.
De in de eerste jaren (na 1913) aangelegde cultures bleken Westkust) en Padang Sidimpoean en Bataklanden (res.
op de meeste plaatsen, in verband met de ruime beschikking Tapanoeli) zie men Gouv. Btn. 31 J a n . 1921 nos. 32 t/m 42
(Jav. Ct. n°. 12). 16 Febr. 1921 nos. 36. 37 en 38 (Jav. Ct.
over gronden door de inheemsche bevolking, waardoor men op
dagarbeid was aangewezen, zoo kostbaar te worden, dat zij n°. 15), 1 Maart 1921 n°. 39 (Jav. Ct. n°. 18). 31 Maart 1921
moesten worden opgeheven. Alleen op de Karo-hoogvlakte nos. 15 en 16 (Jav. Ct. n°. 27). 13 Aoril 1921 nos. 40, 41
konden contracten worden afgesloten met Chineesche groen- en 42 (Jav. Ct. n°. 31). 26 April 1921 nos. 27 en 28 (Jav.
tenverbouwers. Intusschen bleef het vraagstuk van de ver- Ct. n°. 34), 8 J u n i 1921 n°. 42 (Jav. Ct. n°. 48). 1 Juli 1921
nieuwing van boschvoorraden tegenover den allerwegen plaats- nos. 6 en 7 (Jav. Ct. n°. 54) en 18 Juli 1921 nos. 12 en 13
vindenden uitkap de volle aandacht nouden. De voortgezette (Jav. Ct. no°. 58).
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B U R G E R L I J K E V E E A R T S E N I J K U N D I G E DIENST E N VEETEELT.
A.

BURGERLIJKE VEEARTSENIJKUNDIOffi

Personeel. Op ultimo 1920 bestond het personeel uit
1 hoofd van den dienst, 4 adjunct-inspecteurs, 37 veeartsen,
21 adjunct-veeartsen, 4 inlandsche veeartsen, 242 veemantri's, 48 schrijvers bij de veeartsen, 2 opzieners, 5 tijdelijke
opzieners en 1 onderwijzer in het hoefsmeden.
D© standplaats van het hoofd van den yeeartsenijkundigen
ambtskring, omvattende de residentie Djanibi, zai voortaan
zijn Bangko (Bijbl. Ind. St, n°. 9465).
Onderwijs. Op 31 December 1920 telde de NederlandschIndische veeartsenschool te Buitenzorg 32 leerlingen. Aan
het in den loop van dat jaar afgenomen eindexamen werd
deelgenomen door 3 leerlingen, die slaagden.
Bij Gouv. Bt. 22 Mei 1920 11°. 34 (Bijbl. Ind. St, n°. 9502)
werd het reglement voor de veeartsenschool (Bijbl. Ind. St.
n°. 9233) aangevuld.
Ingevolge Gouv. Bt. 22 J u n i 1921 n°. 52 is de cursus tot
opleiding van mantri's bij den burgerlijken veeartsenijkundigen dienst en keurmeesters van slachtvee en vleesch
(Gouv. Bt. 23 Maart 1911 n°. 4) opgeheven.
Veeziekten. Anthrax (miltvuur) werd jjeconstateera in
de gewesten Bantam, Tapanoeli en Palembang en op het
eiland Soembawa.
Septichaemia epizoötica kwam hoofdzakelijk voor in WestJava, vooral in de residentie Bantam, terwijl de ziekte ook
werd waargenomen in de gewesten Atjeh en onderhoorigheden, Timor en onderhoorigheden en Celebes en onderhoorigheden.
Aphthae epizoötica (mond- en klauwzeer) werd over geheel
J a v a en Madoera waargenomen, echter in goedaardigen vorm.
Met uitzondering van Sumatra's Westkust kwam de ziekte op
Sumatra voor in de omgeving van Padang Sidimpoean;
verder op de eilanden Lombok, Celebes en Flores.
Mdlleus (kwade droes) werd op geheel Java geconstateerd,
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vooral in het westen en oosten. I n de buiten gewesten kwam
de ziekte slechts sporadisch voor op Sumatra; in meerdere
mate op Celebes, terwijl zij op Soembawa zeer verbreid was,
waarom dan ook in het westelijk deel van dat eiland de gehtele paardenstapel systematisch werd gemalleïneerd.
Sücduiromycose kwam hoofdzakelijk voor op de grootere
plaatsen op Java in de verhuurderijen en voorts in het gewest
Celebe.s en onderhoorigheden. Door verbetering der stallen,
welke maatregel in Semarang heeft plaats gehad, kon veel
tegen deze ziekte worden gedaan.
Scabies (schurft) werd weinig gerapporteerd.
£w;'m-gevallen werden voornamelijk in West-Java geconstatcerd. Verder kwam de ziekte voor op geheel Sumatra, uttgezonderd in Medan en Pager Alam, en overigens hoofdzakeïijk in Makasser en Menado.
Piroplatmote kwam vooral ter Westkust van Sumatra en
Benkoelen voor.
Tuberculose.
De bestrijding dezer ziekte onder den melkveestapel op de groote plaatsen op Java, door afmaking der
• klinisch zieke dieren, duurt voort.
Bij Gouv. Bt. 4 April 1921 n°. 42 (Ind. St. n°. 197) zijn
de voorschriften aangevuld nopens de schadeloosstelling uit
te keeren aan eigenaren van vee, dat wegens tuberculose
wordt in beslag genomen en afgemaakt.
Rabiet (hondsdolheid) kwam hoofdzakelijk voor op Java.
In de buitengewesten werd de ziekte slechts geconstateerd in
Koeta Radja, Fort de Koek en Menado.
Lymphangitii
infectuosa. bepaalde zich tot enkele gevallen
in BeÜkoelen.
Qongraetut «mphys&motota werd sporadisch geconstateerd
in Djokjakarta, Soerakarta, Madioen en Semarang.
Behalve in de groote gemeenten werd de keuring op «?e
slacht verricht door inlandsche keurders, onder toezicht van
de veeartsen. Steeds meer slachthuizen werden opgericht.

B. VEETEELT.
Paardenfokkerij. De bemoeienis van liet Gouvernement
met de paardenfokkerij op Java bleef hoofdzakelijk beperkt
tot de residentie Preanger-Regentschappen en enkele streken
van de residentiën Batavia, Cheribon. Renibang, Pasoeroean,
Banjoemas, Kedoe, Djokjakarta en Madioen. Over het algemeen gaat de paardenfokkerij op Java een moeilijken tijd
tegemoet door het steeds geringer worden van geschikte
weide-terreinen. In den gunstigsten toestand verkeeren nog
de Preanger-Regentschappen, waar van gouvernementswe^e
een 80-tal Sandelhout-hengsten ter dekking gestationneerd
staan.
Beter is de toestand in de buitengewesten, waar nog volop
weide-terreinen zijn; het streven bestaat dan ook daar deze
fokkerijen aan te moedigen en in betere banen te leiden.
De voornaamste fokcentra zijn: de Padangsche Bovenlanden,
de Toba-hoogvlakte en Simeloengoen en de Karolanden:
voorts de eilanden Soemba, Soembawa, Timor en Flores)
en de afdeelingen Makasser, Soengoe Minasa en Boni. Men is
in de Bataklanden overgegaan tot het fokken in reinteelt; dt,
door den gouvernements-veearts aangekochte superieuie
Batakhengsten werden met een 50-tal merries der bevolking
in door vereenigingen van merrie-bezitters gemaakte omheinde ruimten losgelaten. Van het bij deze fokwijze groote
aantal verwekte veulens heeft het Land de preferentie bij den
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

1921—1922.

aankoop van hengstveulens, welke na eerst op een station te
zijn opgevoed, weder in bruikleen aan deze en andere fokkers
zullen worden verstrekt. Ook Simeloengoen en de Karolanden
zullen te zijner tijd van deze streek hengsten kunnen betrekken. Ter Sumatra's Westkust gaat men voort met de ter beschikkingstelling van op Java aangekochte Sandelhout-hengsten ; de nakomelingschap hiervan brengt in den handel van
f 50 tot f 60 meer op dan die der kamponghengsten, waardoor voor deze kruising veel belangstelling" bestaat. Een 25tal hengsten stelde de renvereeniging Wilhelmiua ter L>eschikking van de bevolking op Soemba.
Bij Gouv. Bt. 3 Sept, 1920 h°. 53 (Jav. Ct. n°. 72) werd
de uitvoer van paarden uit de onderafdeelingen Soembawa en
Taliwang (res. Timor en onderhoorigheden) naar de onderafdeelins Bima dier residentie, alsmede de invoer van paarden uit Bima naar de onderaf deeling Soembawa tijdelijk verboden .
Gelden werden bij Gouv. Bt. 12 J u n i 1921 n°. 44 beschikbaar gesteld voor vijf hengstenstations in de afdeelino- Bataklanden en een hengstveuien-opfokstation te Bahal Batoe en
een hengstendepot te Baligé (res. Tapanoeli).
Bij Gouv. Bt. 26 J u l i 1921 n°. 63 is eene commissie voor de
paardenfokkerij ingesteld.

5.

Ned.-Indië.
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Runderfokkerij. Van de in 1920 in Britseh-Indië aangekochte Ongole-runderen, tot eene hoeveelheid van 160
stieren en 2G0 koeien, werden in de residentiën Rembang en
Kedoe tegen afbetaling respectievelijk geplaatst 130 koeien
en 79 stieren met 108 koeien, terwijl de rest voorloopig op de
kleinveefokkerij te Pengalengan bleef. Het door dezelfde
commissie in Britsch-Indië aangekochte Hissar-vee was besteind voor de Landsfokkerij te Padang Mangatas nabij
Pajakoemboeh (res. Sumatra's Westkust), welke fokkerij Lij
Gouv. Bt. 28 Dec. 1920 n°. 62 (Ind. St. n°. 909) definitief
werd opgericht. De fokkerij van Ongole-vee te Bandar (res.
Pekalongan) oorspronkelijk bestemd voor de levering in de
afdeeling Batang, waar goede fokresultaten geconstateerd
werden, breidde zich uit en zal in de toekomst naast het
eiland Soemba, dat de grootste bron voor de verstrekking van
Ongole-stieren op J a v a is, ook hier gaan afleveren. De verstrekking van Soemba Ongole-stieren vond, behoudens naar
Java, in belangrijke mate ook plaats naar Celebes en Palembang, kleinere zendingen gingen naar Nieuw-Guinea.
Bij Gouv. Bt. 2 Febr. 1921 n°. 49 (Ind. St. n°. 74) is, wat

IV.
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de residentie Madoera betreft, de uit- en invoer van runderen
en bij Gouv. Bt. 1 April 1921 n°. 3 (Jav. Ct. n°. 27) de invoer
op het eiland Bali van herkauwende dieren, afkomstig van.
het eiland Lombok, tijdelijk verboden.
De veefokkerij te Pengalengan (res. Preanger-Regentschappen) werd bij Gouv. Bt. 28 Juni 1921 n°. 21 opgeheven,
Hllffelfokkeri.j. W a t deze fokkerij aangaat, bepaalde men
zich slechts tot castreering van het minderwaardig mannelijk
fokmateriaal.
Geitenfokkerij. De fokkerij met Bengaalsche bokken,
werd in verschillende streken met succes gedreven. De gouvernements-fokkerij te Pengalengan (res. Preanger-Regentschappen) met Montgomery-, Kashmere- en Etawa-geiten is
eene mislukking gebleken; een gedeelte stierf daar, doordat
het klimaat er te " u u r bleek te zijn; van de overigen werd
een gedeelte verkocht aan particulieren in de residentie
Pekalongan, zoodat met nog slechts een klein aantal Etawa's
werd voortgefokt.

VISSCHERIJEN.

Bij Gouv. Bt. 1 Oct. 1920 n°. 39 ia machtiging - verleend om,
bij overgang aan den lande van Darticuliere landerijen, het
uitsluitend reent tot het visschen in de op bedoelde landen
voorkomende, ter vrije beschikking' van den lande staande
plassen en moerassen, elk jaar aan de meestbiedenden te
verhuren.
Zoetwatervischteelt wordt op vrij groote schaal gedreven in
do gewesten Preanger-Regenlschappen, Banjoemas, Sumatra's Westkust en Tapanoeli. De vischvaugst in het merengebied van Palemhang en de Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo leverde in het verslagjaar aanmerkelijk minder op
dan in het daaraan voorafgegane jaar, hetgeen vermoedelijk
aan hooge waterstanden moet worden toegeschreven. I n 1920
werd van Saroarinda uitgevoerd eene hoeveelheid van 1,1
millioen K. G. gedroogde visch, tegen 3 millioen K.G. gedurende 1919.
Bandengkweekerij in aan de kust eelegen zoutwatervijvers
beperkte zien tot de noordkust van Java en Madoera. Bij
Gouv. Bt. 5 Nov. 1920 n°. 37 werden fondsen toegestaan voor
den aanleg van bevloeiingskanalen voor eene oppervlakte van
1200 houws bandengvijvers in de residentie Pasoeroean. De
oppervlakte der in cultuur gebrachte vijvers bedraagt meer
dan 80 000 bouws. De oppervlakte aan zoetwatervijvers op
Java wordt geraamd op 25 000 bouws. niet inbegrepen die van
de overige gesloten binnenwateren (meren, sitcesi, wadceks)
en die der open binnenwateren (rivieren).
Do uitkomsten van de zeevischvangst waren bevredigend;
blijkens de opgaven van de beheerders, der bestaande vischinzoutingsetablissementen werd eene hoeveelheid van 16 mil-

lioen K.G. visch ter verduurzaming aangebracht. Van Bagan
Si Api Api en omstreken werd uitgevoerd eene hoeveelheid
van 23 millioen K.G. gedroogde visch, 9,5 millioen K.G.
trassie, 1 millioen K.G. gedroogde garnalen, 2 millioen K.G.
gekookte garnalen, benevens andere visscherijproducten. Door
de visscherijbank aldaar werd eene som van f 392 000 uitgeleend, in hoofdzaak aan visschers en vischhandelaren.
Door de bestaande vissehersvereenigingen in de residentie
Pekalongan werd op de veiling-en voor eene waarde van f 1,5
millioen aan visch opgeveild. De terugvordering der opge^
nomen gelden ondervond geen moeiliiküeden: afschrijvingen
wegens oninbaarheid van aangegane schulden behoefden niet
plaats te hebben.
Voor de parelvisschel ijen ie 1920 geen gunsti<>' jaar geweest. Van Makasser, de belangrijkste doorvoerhaven van
parelschelpen, werd uitgevoerd eene hoeveelheid van 300 ton
ter waarde van f 628 000. benevens van ruim 1 millioen K.G.
aan andere parelmoer leverende scheloen ter waarde van
f 800 000. Van dezelfde havenplaats werd uitgevoerd voor
eene waarde van bijkans twee ton gouds aan schildpad en van
f 151000 aan zeewier voor de agar-aErarbereiding.
De algemeene regelen voor het visschen naar parelschelpen,
paarlemoerschelpei), tripang of sponzen ondergingen, in verband met de in Ind. St. 1919 n°. 822 opgenomen ,,zolfbestuursregelen", wijziging bii Ord. van 2 April 1921 (Ind.
St. n°. 196).
Bij Gouv. Bt. 28 Mei 1921 n°. 30 (Ind. St. n°. 338) i s de
betrekking van hydrografisch en oceanografisch assistent bij
het vissenerijstation opgeheven.

V. WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN, BEHOORENDE ONDER HET
DEPARTEMENT VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL, WETENSCHAPPELIJKE REIZEN EN LANDBOUWONDERWIJS.
§ 1.

W E T E N S C H A P P E L I J K E INSTELLINGEN.

Gedurende 1920 werden door of met medewerking van het
Departement van Landbouw. Nijverheid en Handel uitgegeven: vier nummers van het „Bulletin du Jardin Botanique
de Buitenzorg", derde serie: een nummer van de ..Annales
du jardin botanique de Buitenzorg" : Jaarboek van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel over 1918 en
1919; Jaarverslag 1 van den landbouwvoorlichtingsdienst over

1919; twee nummers van de ..Mededeelingen van den landbouwvoorlichtingsdienst": vier nummers van de „Mededeelingen van het algemeen proefstation voor den landbouw";
vijf nummers van de „Mededeelingen van het instituut voor
plantenziekten" ; twee nummers 1 van de „Mededeelingen van
het laboratorium voor agrogeólogie en grondonderzoek";
vijf nummers van de „Mededeelingen van het proefstation

'
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A-oor thee''; een nummer van de ..Mededeelingem van het &tatistisch kantoor": De rijstcultuur in Xoord-Amerika met be-

hulp van mechanischen arbeid: Landbouwdierkunde van
Nederlandsoh Oost-Indië; Pengadjaran iang- ringkas tentangan hal l>ertanam Pohon P a r a ; twee nummers van de ,,Mededeelingen van het kina-proefstation"; vijf nummers van de
,,Korte berichten uitgaande van den landbouwvoorlichtingsdienst van het Departement van Landbouw, Nijverheid en
H a n d e l " ; een nummer van de ..Mededeelingen van liet proef*
station voor het boschwezen"; twee en vijftig nummers van
de „Korte berichten voor Landbouw. Nijverheid en Handel",
10de jaargang; Jaarboek van Nederlaiulsch-Indië over 1920;
Yearbook of the Xetheihinds E ast Indies. Edition 1920; Verslag omtrent handel, nijverheid en landbouw van Nederlandseh-Indië gedurende 1919: Beolante uitg-estrektheden in
het groot-landbouw-bedriii' on ultimo 1919: Uitvoerproducten
van Nederlandsch-Indië (kemiri-olie, balam- en soenteipitten, drakenbloed, patchoulii.
Op den voet van de bepalingen van de Ord. van 18 Maart
191b' (Ind. St. n°. 278) ziiu hij Gouv. Bt. 9 Oct. 1920 n°. 46
(Ind. St. n°. 736) verschillende terreinen als natuurmonumenten aangewezen.
Bij K. B. 17 J u n i 1920 n°. 81 (Ned. St. n°. 311) is bij het
Departement van Koloniën in dienst gesteld een ambtenaar
voor de wetenschappelijke beschrijving van Indische houtsoorten.
•>
' s !,:nuls plaut< ntiiiu te Buitcnzorg. De directeur zette
zijne onderzoekingen op het gebied der Nederlandsch-Indische
gallen en van de biologie der hooggebergte-planten voort. Ook
het onderzoek van de nieuwe flora van Krakatau werd door
hem vervolgd. In September 1920 begon hii ziine reis naar de
wetenschappelijke centra in Malaka. Siam, Saigon. Hongkong, Japan en Honolulu, van waar hij in Februari 1921
terugkeerde.
De botanist voor de Java-flora ging voort met het bewerken
van planten-i'amilies.
Verschillende vreemde 'natuuiondeizockers maakten gebruik van de hun in het THEUB-laboratorium geboden gast-

vrijheid.

Herbarium en museum voor systhematische botanie.
Ook dit jaar kwamen zeer veel verzamelingen binnen. De
beschikbare ruimte is reeds overvol: de plannen voor den bouw
van een. nieuw herbarium konden, in verband met den toestand van 's lands geldmiddelen, niet worden uitgevoerd.
Verschillende planten-families werden onderhanden genomen.
Botanische tuin en bergtuin te Tjibodas. Kelaties met
buitenlandsche instellingen werden ho<» lans-er hoe meer aangeknoopt. De uitgave van een catalogus van de beschikbare
zaden van den tuin werd in het buitenland en in het moederland zear gewaardeerd, wat ook door het verhoogde ruilverkeer bewezen werd. Van verschillende gebieden uit onzen
archipel werden interessante zendinsren ontvaiiGiou. I n den
tuin is ruimte te kort: uitbreiding is dringend noodzakelijk.
I n den bergtuin te Tjibodasi kwam het bij gelegenheid van
het honderdjarig bestaan geschonken laboratorium gereed.
Het werd door den directeur van Landbouw. Nijverheid en
Handel, in tegenwoordig-heid van een snoot aantal Nederlandsche en buitenlands.-he botanici treonend. Het bezoek aan
den tuin van personen, welke daar onderzoekingyn veirichtten, was gedurende het verslagjaar zeer bevredigend.
Botanische tuin te Sibolangit. Geregeld werd doorgegaan met net uitbreiden van het wegennet in de boschreaeive, die nu bijna n-eheel ontsloten en toegankelijk voor
het onderzoek ie.
Botanische laboratoria. Mejuffrouw L A KIVIÈKE. nitgezonden vanwege het Buitenzorg-fonds, bleef tot eind SepSomber 1920 Averkzaam. dr. BOSCHMA, ook gesteund door dat
fonds, kwam te Buitenzorg voor het doen van onderzoekingen
op zoölogisch gebied. Verder werd het laboratorium door
twee Amerikaansche onderzoekers bezocht, en werd ook door
andeie personen voor korten of langen tijd gastvrijheid genoten.

246

Zoölogie. De uitbreiding van het personeel bij het
zoölogisch museum en laboratorium met twee assistenten, één
voor de vertebraten on één voor de insecten, maakte het mogelijk een begin te maken niet het geregeld zoölogisch onderzoek
in Indië zelf; tot dusver moest alles naar buiten ter bewerking worden srezonden.
De conservator ging" voort met liet biologisch onderzoek van
allerlei dieren en van de nieuwe fauna van Krakatau,
Bij Ord. van 8 Juli 1920 (Ind. St. n°. 516) zijn voorzieningen getroffen ten aanzien van den invoer van levende dieren
en bij Ord. van dezelfde dagteekening (Ind. St. n°. 517) is
het bedrag verhoogd, dat ingevolge Ind. St. 1916 n°. 197 bij
de uitreiking van licentiën voor de pacht op paradijsvogels,
papegaaiachtige vogels en kroonduiven in Zuid-NieuwGuinea wordt gevorderd.

Laboratorium voor het onderzoek der zee. De onderBoekingen over de beteekenis van de Arischvijvers voor Jiet
malaria vraagstuk, alsmede de hydrographische ondercoekin**
gen van de Java-zee werden beëindigd. Het onderzoek van de
ontwikkeling der vissehen in die ze« werd voortgezet.
De bouw van het nieuwe laboratorium naderde zijne voltooi ing.
Pliytochemisch l a b o r a t o r i u m . De ondenoekingen over
de 'oelangrijke plantenstoffen werden voortgezet. Verschillende resultaten weiden reeds gepubliceerd.
Algemeen proefstation voor den laudbouw. I n den aanvang van J u n i 1920 vertrok de directeur dr. E . (!. J U L .
Mon.K, niet huitenlandsch verlof en werd het hoofd van het
scheikundig laboratorium, dr. C. VAN KOSSEM, met de waarneming van deze betrekking" belast, terwijl den assistent
J . T H . W H I T E , landbouwkundig ingenieur, de leiding van het
laboratorium voor agrogeologie en arondenderzoek werd opgedragen. Door dr. MOHB en hem weiden adviezen gegeven
en verslagen uitgebracht over de grondgeflteldheid van ver.schillende gebieden in verband met irrigatie-ontwerpen, over
onderwerpen betreffende de landbouwkundige beoordeeling
van landstreken, de cultuurkeuse op bepaalde gronden, de
grondkeuze voor bepaald© cultures en de grondverpleging. Dy
laatstgenoemde heeft een aanvang: gemaakt met het vervaardigen van een bodem.kundige Echetskaart van West-Java,
zette zijne onderzoekingen voort over Iaterietgrond, Avat de
vorming en de kenmerken er van betreft, en over de eigeuschappen van vulkanische asschen en aschgronden en onderzocht de bij het grondonderzoek gevolsde analysemethoden.
In het scheikundig laboratorium ziin Avederom talrijke
mest- en giondmor.stcis ten behoeA'e van de bemestingsproevrn onderzocht, terwijl van eenig-e rivieren gedurende een
lang tijdsverloop dagelijks het slingehalte is bepaald en van
eenige rivieren en bronnen voor irrigatie-doeleinden de samenstelling van het water. Een onderzoek naar de samenstelling
ATan eenige belangrijke inlandsche plantaardige A-oedergewassen werd begonnen.
Het werk in den proeftuin werd regelmatig voortgezet.
Bij het plantkundig laboratorium, welks hoofd dr. P . VAN
DER EI.ST, gedurende het verslagjaar niet buitenlandsch \-erlof
afwezig is geweest, werd de heer F . H E I D E uit Kopenhagen
als assistent aangesteld, die met eenige gewassen kiempioe*
Aren heeft genomen, een onderzoek betreffende Trapa bicornis
als voedergewas en een physiologisch en morphologiseh
onderzoek aangaande de knolvorming van Batatas edulis
heeft aangevangen.
In het laboratorium A-oor microbiolosisch onderzoek van
den grond zijn de onderzoekingen voortgezet betreffende de
biologische reiniging van afvalstoffen en de ontleding van
cellulose en organische zuren door bacteriën. AdA-iezen werden verstrekt in zake spiritusfabricage en roten van vezelstoffen.
I n s t i t u u t voor plantenziekten. De onderzoekingen betreffende de levenswijze en de bestrijding 1 van koffiebessenboeboek {Stephanodcres Hamwei) Avorden voortgezet. Een bestrijdingsproef op den gom-ernements koffie-proeftuin t e
Bangelan genomen, waarbij een deel van den oogst 1919 was
opgeofferd, had tot nu toe gunstige resultaten.
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Een onderzoek naar de blad rol Iers, die schade veroorzaken
aan do theeplant. werd voltooid.
De studie der rijstbooiders. in het bijzonder van den witten
hoorder {Scirpophaga serlcca) werd voortgezet, zoo ook de
studie der kedele-insecten en der Epilachna-soorten. W a t den
witten rij.'thoorder betreft, met vri.i groote zekerheid kon worden vastgesteld, dat zaai- en planttijd van grooten invloed
zijn op de boordenchade. Proeven om hierover meer zekerheid
te krijgen, werden op groote schaal genomen. Gegevens werden verzameld over den invloed van bemesting1, bevloeiing,
' groiidbewerking, inundatie der stoppels en varieteitenkeuze.
Een onderzoek werd begonnen over de biologie en de bestrijding ran het kevert je (Cylat formicariut) en andere inseclen, die de bataten beschadigen.
De studie naar de levenswijze en de bestrijding van de
veldrat werd voortgezet. Proeven met verschillende maaggifteu leverden tol nu toe onbevredigende resultaten, daarentegen waren de resultaten van proeven, waarbij zwavelkoob
stof door middel van een pomp in de holen werd gebracht,
aan moedig-end.
De bruine binnenbastziekte van de Hevea werd verdei befetudeerd. Vastgesteld weid. dat, de ziekte uiet van parasitairen aard is en een gevolg is van het voortdurend sterk
tappen der boomen. De gegeven raad om de hoornen minder
zwaar te tappen, namelijk zooveel mogelijk om den andereu j
dag en met slechts ééne tapsnede, Averd door vele ondernenungen opgevolgd.
Een begin weid gemaakt met het onderzoek der ziekte, die
de kaneelboomen fChuiamomum
Burmannie) ter Surnatra's !
Westkust en in de residentie Taoanoeli teistert.
De pisangziekte, die o. a. in Buitenzorg en daar vooral
de pisang radja teistert, werd verder bestudeerd; als
oorzaak werd eene bacterie gevonden. Het bleek voorts, dat
nagenoeg alle, muwohien zelfs alle gekweekte pisangplanten,
in meerdere of mindere mate aan deze ziekte lijden. Voorts
werd een begin gemaakt met de studie van de „bloedziekte", i
die in Celebea zulke verwoestingen aanricht in de p h a n g s ; i
ook deze ziekte bleek van bacterieelen aard te zijn.
Een begin werd gemaakt mei de stelselmatige studie der j
Citrus-ziekte.
H r t onderzoek der aardapoelziekten werd voortgezet. Te
Pengalengan werden bespuitingsproeven begonnen tegen de j
drogevlekkensiekte (Macroiporvum Salami) en op de Karohoogvlakte tegen do kringerigheid.
De in de laatste jaren in ilidden-Java vrij sterk opgetieden cacaokanker werd bestudeerd.
De kankeraehtige ziekte in de sonokling (Dalucrgia
laiifoliaj reeds eenige jaren geleden gesignaleerd door het bosehwezen, werd in studie genomen.
Twee nieuwe wandplaten werden uitgegeven, een betreffende de neushoornkever van den klapper (Oryctes vldnoceros) en een betreffende den palmsnuitkever (Rhyncho-pho- \

nu

fnrvgineut).

Zaden en planten, ingevoerd uit het buitenland door
' s lands plant; ntuin en door de afdeelinn- zar.dteelt van het
departement van landbouw, niiverheid en handel, werden ge
regeld onderzocht en zoo noodig ontsmet. 18 908 kisten uit
Australië aangevoerde vruchten werden aan keuring onderworpen: afgekeurd werden 353 kisten.
Aan den directeur der cultuurafdeeling van het proefstation voor de Java-suiker-industrie werd weder voor den tijd
van één j a m vergunninsr verleend tot invoer op Java van
suikerrietstekken voor wetenschapoeliike doeleinden.
Af deeling Ed&dteelt. Ook in 1920 weiden vele adviezen
verstrekt betreffende de cultuur en de veredeling van verschillende éénjarige gewassen. Van de belangrijkste voedingsgewassen werden weder proeven genomen om hierdoor
gegevens te verkrijgen, waardoor men tot ecne maximale
productie dezer gewassen zou kunnen komen.
De proeven met groenbemestprs werden uitgebreid, terwijl
tal van nieuwe soorten werden geïmporteerd, waarvan de
voornaamste op hunne waarde werden onderzocht.
De systematische ontleding van het inlandsch landbouwbedrijfi waarmede het vorig jaar epn aanvang was gemaakt,
werd voortgezet. Belangrijke gegevens werden hierbij yerzameld, welke in de toekomst wellicht voor eene verbetering
van dit bedrijf benut zullen kunnen worden.
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Ook werd met den invoer van verschillende landbouwgewassen doorgegaan en wrerden deze op'hunne waarde voor
den landbouw onderzocht.
De studie der vezelleverende gewassen, waarbij vooral aan
dia planten, welke zachte bastvezels, geschikt voor zakkenmateiiaal, leveren, de grootste aandacht werd geschonken,
werd eveneens voortgezet.
Het bureau voor landbouwwerktuigen werd zoodanig uitgebreid dat een speciaal daarvoor benoemde persoon de
directe leiding van dit bureau op zich moest nemen. Proeven
met de verschillende hier aanwezige toestellen weiden genomen, ten einde de waarde er van te kunnen vaststellen en
eventueel door doelmatige veranderingen deze werktuigen
geschikt te maken voor het inlandsch bodrijf.
Reeds vóór den aanvang van het verslagjaar waren de aanvragen om plantmateriaal uit de verschillende deelen van den
Archipel zoo groot, dat vele personen moesten worden teleurgesteld. I n den loop van dit jaar werd daarom d e zaad tuin niet
onbelangrijk vergroot door aankoop van ongeveer 40 bouws
grond, toebehoord hebbende aan het thans onteigende particuliere land Tjiomas. Hierdoor zal in de naaste toekomst,
behalve zaad van de voornaamste landbouwgewassen, ook
zaad van gewassen kunnen worden verstrekt, welke nog in
het stadium van proefnemingen zijn.
•Ook werd met de selectie van Chenopodium een aanvang
gemaakt. Verschillende soorte» werden in den selectietuin
aangeplant, ten einde nader gedetermineerd en op de practijkwaarde te worden onderzocht. Op deze wijze hoopt men
een soort te krijgen, die voor verspreiding onder de bevolking
in aanmerking zal komen.

Bij het museum tevens informatiekantoor voor economische botanie werd het summiere onderzoek naar de door
do panglongs op het eiland Bengkalis geëxploiteerde houtsoorten in Februari beëindigd. De herdruk van het sinds
eenige jaren niet meer verkrijgbare eerste deel van het
handboek ,,De nuttige planten van Nederlandsck-Indië"
kon nog nie.t worden beëindigd.
Afdeeling landbouweconomie. De werkzaamheden der
afdeeling konden ook dit jaar niet voldoende voortgang hebben ten gevolge van gebrek aan personeel.
De meeste tijd werd besteed aan het verrichten van eene
landbouwkundige verkenning in de buitengewesten, waarbij
dan zooveel mogelijk van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om cijfermateriaal voor de onderafdeeling bedrijfsontleding te verzamelen. Bezocht werden o.a. het bovenland
van Palembang-Benkoelen, Zuidoost-Borneo, namelijk het gedeelte ten noorden van Bandjermasin tot aan de Oeloe
Soengei, de Oostkust van Sumatra en het noordelijk gedeelte
van Celebes.
Op die reizen werd, behoudens het onderzoek naar de
onontgonnen gebieden, zooveel mogelijk ook de toestand van
dp reeds bestaande cultuurondernemiiigen bestudeerd, waarbij
belangrijke aanwijzingen werden verkregen, waarmede
rekening kan worden gehouden bij het scheppen van goede
bestaansvoorwaarden voor andere cultuui ondernemingen.
De verzamelde gegevens werden in verslagen vastgelegd.
Tuinbouwvoorlichtingsdienst. Door vermeerdering 1 van
het aantal tuinbouwkundig-e ambtenaren met vier, kon in
het afgeloopen jaar meer uitbreiding aan de tuinbouwkundige werkzaamheden gegeven worden.
De afscheep van pisang van Banjoewangi naar Australië
was van meer beteekenis dan in 1919 en bedroeg 107 052 troïsen, terwijl de bevolkingsaanplantingen zich uitbreidden met
± 40 bouw. I n het vooruitzicht eener toekomstige export
werd eveneens in de afdeeling Banioewangi de cultuur van
goede mangga-, djeroek- en ananassoorten ter hand genomen.
In Cherilxm werd aan de verbetering der manggacultuur
aandacht geschonken.
Op verschillende plaatsen van Zuid-Celebes werden demonstratie- en proeftuinen aangelegd als een gevolg van verlnegen resultaten met bestaande.
Het jaar 1920 was: bijna voor geheel Java een slecht vruch-
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ten-jaar. De Verzendvereenigin<r Poenten bjj Malang y ei'zond slechts 302 475 djeroekvruchten en de Verzendvereeniging Mardi Kirna te Pasoeroean 7846 manggavruchten.
Door den proeftuin te Pasoeroean werden 2108 stuks geënte
nianggaboomen en door dien te Poenten 1342 verschillende
andere vruchtl>oomen verzonden.
Goode resultaten werden verkregen met de ongeslachtelijke vermenigvuldiging: van dieroeksoorten. waaronder ook
de Washington Navel en Valencia Orange.
Te Soerakarta, Pamekasan. Buitenzorg en Sindanglaja

§ 2.
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werden tuinbouwkundige ambtenaren aangesteld voor den
aanleg van demonstratie- en proeftuinen, zooniede voor het
geven van voorlichting en het verstrekken van zaaizaad en
goed plantxnateriaal aan de inheemschei bevolking.
Door den tuinbouwkundig ambtenaar te Buitenzorg werden
2G10 tjangkokkans en zaadplanten naar verschillende deelen
van dezen archipel verzonden.
Voor levcrinar aan de inheemseüe bevolking in hooger gelegen tuinbouwcentra werden srroentenzaden uit Nederland
ingevoerd.

WETENSCHAPPELIJKE REIZEN EN ONDERZOEKINGSTOCHTEN.

Door een gouvernement» geoloog werden eenige tochten
naar den Merapi ondernomen, ten einde gegevens te verzamelen omtrent den aard van de verhoogde werking van
dien berg, die ongeveer 2 Augustus 1920 was begonnen, en
de mogelijke gevolgen daarvan voor den omtrek. Nadat de
werking verminderd en weer vrijwel noimaal was, vertrok

de geoloog weer naar Batavia. Op 12 October 1920 had, tengevolge van eene verschuiving van de in het ravijn der Blongkeng-rivier uitgeworpen vulkanische gesteenten, enz., eene
plotselinge ontwikkeling van warme stoom plaats, waardoor
35 inlanders en 17 stuks vee het leven verloren, hetgeen de
aanwezigheid van den geoloog opnieuw noodig maakte.

§ 3. ONDERWIJS IN LAND- EN B09CHB0UW.
Middelbare landbouwschool te Buitenzorg. In verband
met de omzetting van deze school in eene inrichting
tot het geven van eene algemeene voorbereiding voor
land- en bosehbouw, worden geen leerlingen meer aangenomen, die maandelijksche toelagen genieten en daar
tegenover zich verplichten om, na afloop van de studie, zich
voor den landbouwvoorlichtingsdienst en voor het. volkskredietwezen beschikbaar te stellen. De voorbereidende
afdeeling zal worden opgeheven waarna de leerlingen betrokken kunnen worden van de hoogere burgerscholen of van de
m.u.l.o.-afdeelingen der algemeene middelbare school.
Het eindgetuigschrift van de boschbouwkundige afdeeling
geeft benoembaarheid tot de nieuw ingestelde betrekking van
, .boscharch itect".
De landbouwkundige afdeeling stuurt niet op benoembaarheid tot bepaalde landsbetrekkingen aan. Wel zullen ook
voortaan zij, die de school met goed gevolg hebben doorloopen, geplaatst kunnen worden bij den landbouwvoorlichtingsdienst en wel speciaal bij het landbouwonderwijs.
Op het einde van 1920 telde de vakafdeeling der middelbare landbouwschool 56 leerlingen, namelijk 23 in de M e ,
13 in de 2de en 20 in de 1ste klasse.
Hieivan waren 50 (inlanders) onder het genot van eene
studietoelage in opleiding voor landsbetrekkingen. Onder de
overigen bevonden zich 3 Europeanen. 2 inlanders en
1 Chinees. De voorbereidende afdeeling telde op dat tijdstip
41 leerlingen (11 in de 3de en 30 in de 2de klasse).
Cultuurscholen. Einde 1920 bedroeg het aantal leerlingen
van de cultuurschool te Soekaboemi 136, namelijk SO in de
afdeeling A (1 Europeaan en 79 inlanders, van wie 1 toehoorder in de voorbereidende afdeeling) en 56 in de afdeeling
B (35 Europeanen, 15 inlanders en 6 Chineezen).
Alle leerlingen van de afdeeling A genoten eene toelage
van f 25 's maands; van de afdeeling B werden 16 leerlingen
in het genot gesteld van die toelage, terwijl 8 kosteloos
onderwijs en vrije leermiddelen ontvingen.
Aan het eindexamen onderwierpen zich 40 leeilingen van
de afdeeling A, van wie 39 aan de eischen voldeden. Onder
deze leerlingen bevonden zich 7 Europeanen en 32 inlanders.
Voor den landbouw (afdeeling B) werden 36 leerlingen
geëxamineerd, van wie 33 slaagden. Hieronder bevonden
zich 24 Europeanen, 4 inlanders en 5 Chineezen.
De in 1919 opgerichte cultuurschool te Malang telde op het
einde van 1920 112 leerlingen, namelijk in de afdeeling A 40
(2 Europeanen, 37 inlanders en 1 Chinees), in de afdeeling
B 35 (25 Europeanen, 9 inlanders en 1 Chinees) en in de
afdeeling C 37 (1 Europeaan en 36 inlanders).
Handelingen der Sta ten-Generaal. Bijlagen. 1921—1922

De leerlingen van de afdeeling A, alsmede die der
afdeeling C genoten eene toelage van f 30 's maands, terwijl
van de afdeeling B 14 leerlingen eene zelfde toelage ontvangen.
Door den Bond van geëmployeerden bij de suikerindustrie op Java en Ma doe ra werd op 1 November 1917 te
Soerahaja een suiker-school opgericht, ten einde mannelijke
jongelieden van eiken landaard te bekwamen voor chemisten
en landbouwkundigen voor de genoemde industrie. Deze inrichting, oorspronkelijk bestaande uit 3 afdeelingen, namelijk
afdeeling A (opleiding voor assistent-chemiker), B (opleiding voor het syndicaatsexamen) en C (landbouwkundige
afdeeling) bestond op het einde van het schooljaar 1920/1921
slechts uit de 2 eerstgenoemde afdeelingen. aangezien de
afdeeling C (de z.g. landbouwkundige afdeeling) in verband
met de geringe aanmelding van slechts 3 leerlingen moest
worden opgeheven. Bij den aanvang van het schooljaar
1920/1921 telde de school 72 leerlingen en 4 toehoorders.
In het geheel werden 3 nieuwe candidaten en 1 toehoorder
ingeschreven, terwijl gedurende het schooljaar 10 leerlingen
en 1 toehoorder van de school werden afgevoerd. Alzoo bedroeg het aantal leerlingen op het einde van dat cursusjaar
65 en 4 toehoorders, namelijk 40 en 3 toehoorders in de
afdeeling A en 25 en 1 toehoorder in de afdeeling B.
Van de 40 leerlingen der eerstgenoemde afdeeling waren
er 11, die minder dan 2/5 van de lessen volgden, terwijl van
de overige 29 leerlingen er 19 of 65,5 % het diploma behaalden.
Van de 25 leerlingen, die op het einde van het schooljaar
in de afdeeling B aanwezig waren, waren er 2, die reeds in
het vorige jaar het diploma verwierven, en 2. die minder dan
2/5 der lessen volgden. Van de overige 21 leerlingen kon het
diploma aan 18 worden uitgereikt (86 % tegen 63 "{, van
het vorige jaar).
Aan het syndicaatsexamen werd deelgenomen door 22 candidaten. die door de suikerschool waren opgeleid, van wie
er 14 of 64 % slaagden.

Pracliscbe opleiding voor den landbouw. Het onderwijs
in landbouw en hulpvakken weid op de in K. V. 1918. kol.
202, genoemde kweekscholen voor inlandsche onderwijzers
en op de opleidingsscholen aanmerkelijk ingekrompen, omdat
in de toekomst op de normaalscholen, waar de onderwijzers
voor de inlandsche scholen 2de klasse worden opgeleid, dat
onderwijs belangrijk uitgebreid zal worden. De lessen in
landbouweconomie werden echter voornamelijk nog door
landbouwleeraren gegeven.
Het landbouwonderwijs op de z.g. desalandbouwscholen
32
5. Ned.-Indië.
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werd in het afgeloopen jaar gegeven op 21 scholen.
Het getuigschrift van met vrucht genoten landbouwonderwijs werd in verslagjaar aan 226 leerlingen uitgereikt. In
het geheel werden reeds 958 gediplomeerden door deze scholen
afgeleverd.
Meer en meer blijkt de noodzakelijkheid om de scholen voor
landbouwonderwijs geleidelijk te sturen in de richting van

252

opleiding voor aanstaande boeren, dus van hen, die individueel zelf een landbouwbedrijf willen gaan drijven, on zulks
omdat het aantal oud-leerlingen, dat zelf het landbouwbedrijf
ging uitoefenen, nog betrekkelijk gering is. Met het oo<r
hierop zullen die inlichtingen in een gesloten en zooveel
mogelijk economisch opgezet landbouwbedrijf moeten worden
omgezet.

TI. HANDEL EN NIJVERHEID.
§ 1.
a.

GROOTHANDEL.

Uitvaerhandel.

Laagste
prijs.

Was het jaar 1919 in het algemeen genomen er een van
groot en bloei voor deze kolonie, een jaar van groote activiteit op elk gebied van handel en nijverheid, in de eerste
maanden van 1920, toen overal de speculatie hoogtij vierde
en steeds hoogere prijzen voor de Nederlandsch-Indische
producten gemaakt konden worden, scheen het of die bloeiperiode voorloopig nog geen einde zou nemen. Toch was dat
einde zeer nabij en reeds in het tweede kwartaal van 1920
begonnen verschijnselen er op te wijzen, dat een crisis
aanstaande was.
De verhoogde vraag naar koloniale producten, welke in
1919 waar te nemen viel en ook gedurende de eerste maanden
van het verslagjaar aanhield, was niet een gevolg van vermeerderd verbruik — immers ook in 1920 trad het geheel van
voorraden ontbloote Centi aal-Europa niet in noemenswaardige wijze als kooper op — maar van speculatie en als gevolg
daarvan begonnen voorraden in de verbruikslanden zich meer
en meer op te hoopen.
Vormde voor den invoerhandel van Nederlandsch-Indië de
economische.en financieele crisis1 in Japan, welke in Maart
uitbrak en een gevolg was van overproductie, afzetmoeilijklieden, enz., het einde van eene periode van voorspoed en
hooge prijzen, voor onzen productenhandel waren het de
krachtige pogingen, door de Amerikaansehe Begeering in
samenwerking met de „Federal Eeserve Board" gedaan, om
eene prijsdaling te forceeren, welke eene malaise deden
ontstaan. I n Amerika toch hadden record-oogsten plaats en
ofschoon prijsdalingen langen tijd kunstmatig konden worden
tegengehouden door deze oogsten aan te houden, had de vermindering van kredieten door de banken tot gevolg, dat de
prijzen over de geheele linie omlaag gingen, terwijl ook in
andere landen, waar de banken er eveneens toe moesten overgaan de kredieten te beperken, hetzelfde verschijnsel viel
waar te nemen.
Die prijsdalingen gingen gepaard met sterk verminderde
vraag, waardoor de crisis verscherpt weid. Koloniale producten begonnen zich in de verbruikslanden soms in verontrustende hoeveelheden op te hoopen en producenten, o. a.
van rubber en thee, van welke producten de ophooping het
grootst was, zagen naar middelen uit om tot productiebeperking to komen, waarbij zelfs zoover gegaan werd, dat voorgesteld werd, van Regeeringswege maatregelen te doen
nemen om producenten te dwingen tot die inkrimping over
te gaan. Aroor het artikel suiker was de daling al bijzonder
groot: de prijs hiervan ging terug van f 75 tot f 14 per pikol
aan het einde van het verslagjaar.
Slechts zeer enkele producten, zooals bijv. Deli-tabak,
konden hunne hooge prijzen vrijwel handhaven.
Hoe de prijzen in den loop van het verslagjaar daalden,
blijkt uit het hieronder volgende overzicht, hetwelk de
laagste en hoogste noteeringen van enkele onzer voornaamste
uitvoeiproducten op de Batavia-markt te zien geeft;
Laagste
prijs.

Cacao
Citronello-olie (incl. drum)
Copra, f.m.s. exportdroog ...
Klapperolie (in vaten)

f 70,—
4,25
21,—
41,—

Hoogste
prijs.

f 115,— per pikol
6,60 per K.G.
27,— per pikol
57,50
,,

Gom-damar
f
Grondnoten (Buitenzorgschei)
Huiden, koe- (droge)
Kapok
Koffie, Robusta.
Peper, zwarte
Suiker, superieure
Tapioca, fabrieksmeel
Rubber

Hoogste
prijs.

75,— f
12,—
90,—
48,—
25,—
18,25
14,—
9,—
0,41

150,— per pikol
26,—
,,
350,—
,.
87,50
72,50
48,50
75,—
,,
24,—
,,
l,47per£K.G.

Het behoeft wel geen betoogj dat bij de plaats gehad hebbende scherpe dalingen door speculanten reusachtige verliezen werden geleden.
Voor vele der Nederlandsch-Indische ondememingsproducten waren de noteeringen op het einde van het verslagjaar'
gevaarlijk dicht tot den kostprijs, of, in enkele gevallen
zelfs reeds daar beneden gedaald.
W a a r de banken onder die onzekere omstandigheden de
kredieten moesten beperken, was het reeds te voorspellen, dat
vele ondernemingen na korteren of langeren tijd gedwongen
zouden zijn het bedrijf in te krimpen dan wel geheel te
staken. Vooral was dit, zooals reeds hiervóór vermeld, ten
opzichte van rabber- en thee^onderaemingem te voorzien.
Omtrent maatregelen in verband met de voedselvoorziening, zie men hoofdstuk C (kol. 59/60).
De hieronder volgende statistieken geven vergelijkende
cijfers voor den uitvoer van Java en Madoera gedurende 1914
en 1918/1920 naar Nederland, Engeland, de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika. en Japan.
Daaruit blijkt, dat Nederland weer met succes de plaats
aan het veroveren is, welke het vóór den oorlog innam. Ook
Engeland is bezig de vroegere positie te herwinnen.
Uitvoer van Java naar
Producten.

Arachidos, gepelde en ongepelde.
Cacao
Caoutchouc
Cassaveproducten
Copra
Huiden (buffel- en koe-)
. . . .
Kapok
Kinabast
Klapperolio
Koffie, gepelde en ongepelde . .
Peper
\ hoofdsuiker
Suiker [ zaksuiker
) melasses
Tabak, alle soorten
Thee, blad- en stofthee
Tin
Vezels, behalve kapok

Maatstaf.

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

K.G.
,
„
,
„
„
,
„

Nederland.
1914.

463
978
1387
2S041
62889
2651
4 479
5562

462

r918.

—
—
—
—
—
50

—

1919.

1920.

4 310

7 437

1083

631

2851

5 044

21778

8 421

59164

26880

4457

2092

3375

2 528

679

3350

5723

42005

13255

12101
6 078

—
-

34 704

21562

5476

945

1000

87

-

22 386

9139

1000

48876
13 669

95217

25184

15612

1000

330

7083

6929

1000

6123

_
—
—

75 520

1000

4 535

3 960

L.
K.G.
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Uitvoer van Java naar

Ent/eland.
b.

Producton.

Maatstaf.

1911.

Arachidos, gepeldo en ongopelde . . .

1000 K.G.
1000 „
1000 ,
1000 „
1000 ,
1000 „
1000 „
1000 ,
1000 L.
1000 K.G.
1000 ,

1355
233
1818
39700
1171
179
138
522
812
2108
1351

Huiden (bufl'el- en koe-) . _

Koffie, gepelde en ongepelde

. . . .

Tin
Vezels, behalve kapok

Uitvoer

Arachides, gepelde en ongepelde.
Cacao
Caoutchouc
Cassaveproducten
Copra . .
Huiden (buffel- en koe-) . . . .
Kapok
Kinabaat
Klapperolio
Koffie, gepolde en ongepelde . .
Peper
\ hoofdsuiker .
Suiker > zaksüiker . .
) melasses . .
Tabak, alle soorten . .
Thee, blad- en stofthee
Tin
Vezels, behalve k a p o k .

15
31
741
170
11
61

1920.

1907
270
7 223
25 271
3779
llll
1165
2313
1048
3978
6193

1571
54
8802
24 075
5 349
364
183
643
19678
2716
757

„

maas

75 061 212621

56 210

1000
1000
1000
1000

,
,
„
„

6
10169
a30
722

3891
12 353
2570
876

2175
11768
4 205
499

Staten

van

Maatstaf.

1914.

1918.

1919.

1920.

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

2 773
158
200
24 218

46
153
5844
10921
2 422
2251
4 440
1156
16130
750
9867

1012
717
18 887
17 563
4173
3333
9110
1743
13175
27 008
6 840

2138
42
12 065
31558
4980
2430
5 545

K.G.
„
„
„
„
„
„
„
L.
K.G.
„

175
1791
12
2 882
1467

8233

1000 „
1000
1000
1000
1000

„
„
„
.,

Uitvoer van Java naar

Producten.

213
1659
324

1919.

1000

van Java naar de Vereenigde
Noord-ATnerika.

Producten.

1918.

Maatstaf.

236
6116

508
16 426
7 738
12 067

11640
7836
2043

1928- 24S953
329
2 598
2855
9029

374
3353
1220
11147

1919.

1920.

Japan.

1014.

1918.

Invoerhandel.

Kon van 1919 getuigd worden, dat het voor den invoerhandel in Nedeilandsch-Indië een gunstig jaar is1 geweest,
de eerste maanden van 1920 schenen er op te wijzen, dat da
resultaten in dit jaar te bereiken, zoomogelijk nog gunstiger
zouden zijn.
De prijzen in de productielanden voor bijna alle artikelen
bleven stijgen, terwijl, dank zij de hooge productenprijzen,
stijgende loonen, enz., de koopkracht in Nederlandsch-Indië
inêt die stijging gelijken tred scheen te kouden; nagenoeg
elk artikel kon worden verkocht, elke prijs gemaakt. Als
gevolg hiervan werden groote orders tot oploopende prijzen
in Europa en Amerika geplaatst en oogenschijnliik leek de
positie van den importhandel zeer sterk. Tot ongeveer midden
Mei vonden nieuwe aanvoeren grif koopers, maar toen begon
de, in Maart ingetreden malaise in Japan, in NederlandschIndië voelbaar te worden en triad eene geheel onverwachte,
zeer scherpe daling in van Japansche manufacturen.
Japansche ongebleekte goederen werden tegen steeds lagere
prijzen aangeboden. Algemeen werd verondersteld, dat prijsstijging weder zou intreden, zoodra in Japan de toestand
verbeterd zou zijn. Gretig kochten speculanten in Indië
dan ook Japansche katoentjes, niet alleen rechtstree>ks uit
Japan, maar ook uit de voorraden te Hongkong, Shanghai
en Singapore.
De importeurs van Hollandsche en Engelsche katoenen
goederen ondervonden hiervan al dadelijk den terugslög en
waren, waar de aanvoeren groot waren, gedwongen voor
enkele soorten met verlies) te gaan verkoopen.
Toen de verwachte prijsstijging in Japan uitbleef, werden
speculanten, die veel met geleend geld gewerkt hadden,
gedwongen om te gaan verkoopen, en wel tegen steeds meer
verlies latende prijzen, daar de aanbiedingen zoo groot
waren, dat de markt ze niet kon opnemen.
De crisis in Europa en Amerika en de daar plaats vindende
prijsdalingen begonnen toen ook in Nederlandsch-Iiulië voelbaar te worden.
Gedurende de, voor den invoerhandel gunstige jaren, was
het aantal importeurs in Nederlandsch-Indië geweldig toetgenomen en deze handelaren, werkende over het algemeen
met gering kapitaal, werden meer en meer gedwongen tegen
steeds lagere prijzen te realiseeren, toen de banken er toe
overgingen de kredieten te beperken.
Eene uitzondering op de al{?emeene prijsdaling maakten
provisiën en dranken en verder in het algemeen de artikelen,
te rangschikken onder' kramerijen.
Duitsche goederen kwamen gedurende 1920 weder meer en
meer aan de markt en men had weinig moeite daarmede de
vroegere positie terug te winnen.
De hier volgende statistieken geven een overzicht van de
invoeren van eenige dei' voornaamste artikelen op Java en
Madoera uit Europa, Japan en de Yereenigde Staten van
Amerika gedurende de jaren 1918 t/m 1920:

Invoer uit
Arachides, gepelde en ongopelde. . .
Cacao
Caoutchouc
Cassaveproducten
Copra
Huiden (buft"tl- en koe-)
Kapok
Kinabast
Klapperolie
Koffie, gepelde en ongepelde
. . . .
Peper
\ hoofdsuiker
Suiker 5 zaksüiker
; melasses
Tabak, alle soorten
Tin
Vezels, behalve kapok

1000 K.G.
1000 n
1000 tl
1000 n
1000
1000 n
1000 »
1000 n
1000 L.
1000 K.G.
1000 »

„

1000

»

1000
1000
1000

»
n
n

—
5
233

—
—
14

11
5

—

206
59
728
2316

247

5
1
194
180

1072

20

69
415
3805
263
488

115 529 364484

—

64
183
29

6
1621
3 406

14
132
409

32
473

62

306 504 155 471

880
713

695
825

Artikelen.

Aardewerk (exil. dakpannen, tegels
en steenen)
Cement
Garons, alle soorten
Glas en glaswerk, a. s
IJzeren staal en ijzer- en staalwerk, a. s.
Koper in bladen
Kramerijen, a. a
Lucifers
Manufacturen
Steenkolen .•
Visch, geconserveerde
Zwavelzure ammoniak

I

Europa.

Maatstaf.

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Gld.
vaten
Gld.
„
„
K.G.
Gld.
grosdoosjes
Gld.
ton
1000 K.G.
1000 „

1918.

1919.

1920.

1458
1
151
1062
3 415
963
3643
7 559 56022
601
- I 53
5 518
448 I 1488
837
2466
137 ;
46144 | 52801 166162
14 367
139
560
53
14 861 31637
686

2
976
256 |
1952 i
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In roer

A r t i k u l o n.

Aardewerk (excl. dakpannon, tegols
en steenen)
Bier
Cemont
Garens, allo soorten
Glas en glaswerk, a. s
IJzeren staal en ijzer- eu staalwerk, a. s.
Koper in bladen
Kramerijon, a. s
Lucifers
Manufacturen
Steenkolen
Visch, geconserveerde
Zwavelzure ammoniak

vit

Japan.
Maatstaf'.

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Gld.
L.
vaten
Gld.
„
„
K.G.
Gld.
grosdoosjes
Gld.
ton
1000 K.G.
1000 „

256

Invoer uit de Vereeniadv
1918.

1919.

2209
2290
421
613
1132
6 371

1270
2 482
205
303
1426
2929
138
1831
2993
22 979
31159
22
1787

$n

2883
1011
24 055
81135
177
G689

Artikelen.

2G37
1165
241
1024
1581
2 801
168
1781
3884

GO 905
51121
48
24 260

Kerosine . . . .•
Smeeroliën
Automobielen
Automobiel-onderdeelen
Bier
Blik in bladen
Calcium-carbid
Cauatic soda
Fabrieks- en stoomwerktuigen
. . . .
Glas MI glaswerk, alle soorten
. . . .
Krameryen, a. s
Landbouw-werktuigen
Manufacturen
Meel, tarwe
Melk, gocondenseerde
Molk, gesteriliseerde
Olie, lijnRijwielen
Vleesch, geconserveerd
IJzer en ttaal, en ijzer on staalwerk, a. s.
Zwavelzure ammoniak
1)
2)
3)
4)
5)
(i)

§ 2.

Vracht-voertuigen
Gewone rijwielen
Vracht-voertuigen
Gewone rijwielen
Vracht-voertuigen
Gewone rijwielen

Staten van N oord-Amerika.
Maatstaf.

1000 L.
1000 K.G.
stuks
1000 Gld.
1000 L.
1000 K.G.
1000 „
1000 ,
1000 Gld.
1000 „
1000 ,
1000 ,
1000 ,
1000 K.G.
1000 „
1000 L.
1000 ,
stuks
1000 K.G.
1000 Gld.
1000 K.G.

1918.

1919.

1920.

20721) 16 217 31604
5118
2228
3663
16841) 2 9003) 15555)
2167
704
2197
1183
1879
380
1293
4 920
2 576
216
348
87
1161
479
1672
7115
2 441
5 216
371
127
151
633
321
617
285
121
325
2162
1346
3663
19
168
3165
1186
677
499
678
345
310
50
310
30
8702) 2888») 1730»)
112
60
176
12229 28315
28927
10838
368
17 298

187 s t u k s ; a n d e r e 1497 s t u k s .
373 s t u k s ; motorrijwielen 497 stuks.
593 s t u k s ; a n d e r e 2307 s t u k s .
2251 s t u k s ; motorrijwielen 637 s t u k s .
1066 s t u k s ; a n d e r e 3489 s t u k s .
781 s t u k s ; motorrijwielen 949 s t u k s .

NIJVERHEID.

Industrieele eigendom. Bij de wet van 30 J u l i 1920
(Ned. St. n°. 645, Ind. St. 1921 n°. 12) .zijn de in de Octrooiwet Benoemde termijnen gewijzigd, terwijl bij E . Bn. 13
Sept. 1920 (Ned. St. n<\ 740, Ind. St. 1921 n°. 13) en 12
Maart 1921 (Ned. St, n°. 303, Ind. St, n°. 390) de tijdstippen
zij» vastgesteld, waarop die wijzigingen in werking treden.
Bij K. B . 26 Nov. 1 9 2 0 ' ( N e d . St, n°. 828, Ind. St.
1921 n°. 114) ondergingen de bepalingen op de fabrieks- en
handelsmerken in de koloniën (Ned. St. 1912 n°. 284. Ind.
St. n°. 545) eenige wijzigingen., welke op 1 April 1921 in
werking traden (Gouv. Bt, 19 Maart 1921 n°. 26 in Ind. St.
n°. 167).
Nijverheid in het algemeen. I n tegenstelling met het
voorafgegane jaar werd in 1920 door de nijverheidsondernemingen in zeer sterke en toenemende mate de buitenlandsche concurrentie gevoeld. "Waar Nederlandsch-Indië tot
die landen behoorde, welke van den wereldoorlog nog betrekkei ijk weinig te lijden hadden gehad en de koopkracht, vooral
in het begin van het verslagjaar, groot te noemen was,
zochten Europa en Amerika daar te lande ijverig een afzetgebied. Vele takken van nijverheid ondervonden hiervan
reeds dadelijk de gevolgen en werden genoodzaakt het bedrijf
in te krimpen, en toen daarop ook de crisis uitbrak, moest in
vele gevallen het bedrijf geheel worden gestaakt. Dit let trof
in de eerste plaats die industrieën, welke in oorlogstijd ontstaan waren.
Aran de nieuwe industrieën, welke in 1920 in voorbereiding
waren en waarvan eenige zekerheid bestaat, dat zij tot stand
zullen komen, zijn te vermelden: een wagenfabriek in Cheribon (Duitsch concern), welke spoorwagens, ijzerconstructies
voor bruggen en kappen wil gaan uitvoeren; een fabriek voor
vuurvast materiaal te Sepandjang: een papierfabriek te
Padalarong, met een capaciteit van 300O ton per j a a r : een
glasfabriek als nevenbedrijf bij de ..Distilleerderij Hasek a m p " te Soerabaja; een azijnzuurfabriek te Tjilatjap (droge

distillatie van mangrovehout); een draad, en kabelfabriek te
Soerabaja, filiaal van de Nederlandsche Guttapercha Maatschappij te Singapore.
Voorloopige plannen bestaan verder voor een lucifersfabriek in Atjeh, een gouvernements-munitiefabriek, bruinkooldistillatie in Bantam en Poeloe Laoet, enz.
Tot steun van de inlandsche weefindustrie werden bij Gouv.
Bt, 21 Deo. 1920 n°. 6 (Jav. Ct. n°. 103) fondsen beschikbaar
gesteld voor de bestrijding der kosten van een werkplaats en
de aanschaffing van machinerieën.
De bij wijze van tijdelijken maatregel bij Gouv. Bt.
30 Dec. 1919 n°. 16 ingestelde Indische Centrale Aanscliaffingsdienst hij het Departement van Landbouw, Nijverheid
en Handel is'bij Gouv. Bt. 24 Nov. 1920 n°. 14 (Ind. St.
n°. 840) definitief ingesteld. H e t hoofd van den dienst is
bij Gouv. Bt. 24 Febr. 1921 n°. 14 gemachtigd om met het
s\ ndicaat tot oprichting van een papierfabriek in Nederlandscb-Indië een overeenkomst aan te gaan in zake de levering aan en de afneming door het Land van door de op te
richten fabriek te vervaardigen papier.
De bepalingen der fabrieken-ordonnantie, laatstelijk gewijzigd bij Ord. in Ind. St. 1916 n°. 266, ondergingen andermaal wijziging bij Ord. van 2 Juli 1921 (Ind. St. n°. 402).
Bouwmaterialen. De vraag naar bakstcencn en pannen
bleef groot. Bij eene dergelijke groote behoefte aan materialen, waarvan de fabricage zoo eenvoudig is, ontstonden
uiteraard al spoedig overal kleine primitieve inlandsche
bakkerijen in de buurt van de gevestigde grootere bedrijven,
die, ofschoon zij geen voelbare concurrentie aandeden, toch
nadeel berokkenden, doordat zij den roep van de qualiteit
van het product, uit de betrokken streken in het algemeen
geen goed deden en overigens het arbeidsvraagstuk voor de
grootere bedrijven moeilijker maakten. Het schaarscher en
duurder worden van arbeidskrachten is oorzaak dat de
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bedrij f•uitkomsten in dezen tak van nijverheid, hoewel beviedigend, toch niet zoo gunstig' waren als met het oog op de
omstandigheden wel verwacht had mogen worden.
Voor vele kalkbranderijen is het verslagjaar — hoewel
de handel in kalk levendig is geweest — geen voorspoedige
periode te noemen. Oorzamk hiervan was de enorme stijging
van de brandhoutprijzeii. Verscheidene dezer bedrijven moesten daardoor juist gedurende de gunstige maanden worden
stopgezet.
De groote vraag naar tras bleef ook in 1920 aanbonden.
De met liet oog op het transport van het product gunstiger
gelegen ondernemingen hadden een bevredigend jaar. Ook in
dit bedrijf werden moeilijkheden ondervonden met werkvolk.
Verhooging van loonen, tot zelfs 80 % toe, bleek noodzakelijk
voor de meeste trasf abrieken, terwijl op enkele onderaeniingen staking voorkwam.

Chemische on pharniaceiitische industrie.

slechts op kleine schaal gefabriceerd en het product heeft
steeds met behoorlijke winst afzet kunnen vinden.
Voor de zeepfabricage was het verslagjaar gunstiger dan
het voorafgegane. De binnenlandsche consumptie was zoo
groot, dat het product grif plaatsing vond en belangrijke
uitbreiding van het bedrijf mogelijk bleek. De financieele
resultaten waren goed, ondanks de vrij belangrijke moeilijkbeden, ondervonden met het verkrijgen van grondstoffen en
chemicaliën van de vereischte goede hoedanigheid.
Scheepsbouw. Deze tak van nijverheid veranderde in liet
afgeloopen jaar niet van karakter en bepaalde zich voor
groote .schepen tot herstellingsarbeid, terwijl de aanbouw
van nieuwe schepen beperkt bleef tot kleinere vaartuigen.
De prijzen van materialen waren buitengewoon hoog, terwijl
de aanvoer nog niet voldoende bleek te zijn.

De eenige

phannaceutische fabriek van beteekenis. de kininefabriek
te Bandoeng, kon gedurende 1920 zonder moeite haar product
tegen hooge prijzen afzetten.
l)c 'vraag naar zuurstof voor de metaalnijverheid overtreft
nog steeds liet aanbod. De uitbreiding van fabrieksinstalkities
is nog in uitvoering, terwijl een tweetal geheel nieuwe
fabrieken in aanbouw zijn. Moeilijkheden ten aanzien van
verkrijging van grondstoffen werden niet ondervonden, wel
met betrekking tot den arbeid. Loonopdrijving, waarmede
verminderde werklust en arbeidsprestatie gepaard gingen,
geven veel zorg. Desniettegenstaande waren de financieele
uitkomsten van het bedrijf bevredigend.
Grafische bedrijven. Vele drukkerijen ondervonden moeilijkheden niet de werklieden. In Semaraiig en Soera baja ontstonden langdurige stakingen. Toch zijn de financieele uitkomsten der daar gevestigde drukkerijen bevredigend gevreest, terwijl voor andere, welke zulke conflicten niet te
doorstaan hadden, het jaar 1920 zeer goed is te noemen.
HoOgOYenbedrijf. Het bedrijf in de Lampongs leverde,
M vele moeilijkheden ondervonden te hebben, gedurende liet
verslagjaar het eerste gietijzer' af.
Leerlooierijen. Dit bedrijf heeft een scherpe bestaansstrijd te voeren tegen buitenlandsche concurrenten. De financieele uitkomsten zijn ten slotte niet onbevredigend geweest.
Bij (TOUV. Bt. 9 Juli 1921 n°. 43 zijn gelden toegestaan
voor de oprichting en het onderhoud van eene inrichting
voor de leerlooierij te Bandoeng.

VoedingS" en genotmiddelen. In het bedrijf der limonadeen inineraahcate>rfabr-iekeii, alsook in de ijsfabrieken,
deed
eenerzijds de dure suiker, anderzijds de warmte en langdurige droogte hare invloeden gelden. Deze laatste omstandigheden hadden uiteraard een grooteren afzet van de producten ten gevolge. Door het toezicht van de zijde van
gemeentelijke gezondheidsdiensten op het bedrijf uitgeoefemd, werden in den loop van het jaar verschillende, meest
Chineesche fabrieken, gesloten. Door de daarmede gepaard
gaande grootere vraag voor de overblijvende fabrieken,
waren de financieele uitkomsten voor deze ondernemingen
gunstig.
De sigaren* en xiyarrti e» fabricage Veelt onder de gunst
der tijden zich vast gevestigd. Hoewel de concurrentie met
buitenl-aiidsch fabrikaat sterk toenemende was gedurende het
verslagjaar, werden ever het algemeen betere winsten gemaakt dan in voorafgegane jaren. De qualiteit van bet
fabrikaat is ook merkbaar verbeterd. De binnenlandsche concurrentie neemt snel toe door de Chineesche fabriekjes, die
een minder goed afgewerkt, doch goedkooper artikel leveren.
De e f«et in het binnenland is echter ook stijgende, terwijl
reeds een vrij beduidende uitvoer plaats heeft van sigaren.
De prijzen voor grondstoffen waren over het 'algemeen hooger
dan in het voorafgegane jaar. zoowel wat betreft inheemsche
tabak als buitenlandsobe tabakken (Braziel. Cuba en
Manilla), welke voor melruiges van de l>etere soorten sigaren
gebruikt worden. Overigens konden verschillende machinerieën en etiketten reeds weder uit Duitschland en België verkregen worden, waardoor een der storende bezwaren voor het
bedrijf was opgeheven.

Arak- en spiritusfabrieken.
Metaalnijverheid. Het tijdperk van bloei nam met het
geleidelijk herstel van normale scheepvaarttoestanden en
buitenlandsche concurrentie in het verslagjaar langzamerhand een einde. De bedrijfsuitkomsten waren nog bevredigend. Bovendien stegen de loonen belangrijk: de
standaard van 1920 was 40 °/n tot meer dan 100 % hooger
dan dien van 1914, doch daarmede kon geen voldoende toeloop
van werkkrachten verkregen worden.
Oliën en vetten-industrie. Tengevolge van de groote en
plotselinge prijsschommelingen, zoowel op de olieniarkt als
op de markt voor de voornaamste grondstof copra, is 1920
voor de meeste oliefabrieken geen gelukkig jaar geweest. De
financieele uitkomsten zijn dan o<>k ongunstig. Toch werd in
het verslagjaar niet onbelangrijke uitbreiding aan het
l>edrijf gegeven, door gereedkomen en in bedrij f stellen van
reeds in aanbouw zijnde nieuwe fabrieken en fabrieksinstallaties. Stakingen, welke echter geen ernstig karakter hadden
en plaatselijk beperkt bleven, kwamen hier en daar voor,
terwijl verhooging van loonen noodzakelijk bleek.
De boteroliefabrioage was in 1920 weer loonend, terwijl de
margarinebereiding mede veld won. Dit spijsvet wordt nog
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1921—1922.

De arakstokerijen maakten

een vrij onbevredigend jaar door. tengevolge van de om<rehooid hooge prijzen voor grondstoffen, brandstof en arbeidsloonen. Enkele, die door contract op langen termijn voor
melasse, gevrijwaard waren tegen den buitengewoon gestegen
prijs van deze grondstof, hebben een bevredigend jaar gehad,
omdat de vraag naar arak groot was. Concurrentie werd niet
gevoeld.
Voor het spiritusbedrijf was 1920 zeer gunstig, tensevoltre
van de hooge prijzen, welke op alle daarvoor in aanmerking
komende markten bedongen konden worden. Daarbij waren
de meeste fabrieken door melassecontracten verzekerd van
goedkoope grondstof. Een voordeelige foctor was ook de
voortgaande verlaging van de ijzerprijzen, waardoor eene
belangrijke besparing op het verpakkingsmiddel (gegalvwniseeide ijzeren drums.) verkregen kon worden. Alle fabrieken
hebben in 1920 op volle capaciteit gewerkt.
Veevoeder. Deze tak van nijverheid maakt een uiterst
moeilijken tijd door. Eerst heeft het bedrijf te lijden gehad
van de beperkende bepalingen, welke in verband niet de
voedselschaarschte geboden waren en later kreeg het te
kampen met eene lustelooze markt.

5.

Ned.-Indië.

,

3-3
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§ 3.

WO

TENTOONSTELLINGEN.

I n Batavia werden door den Bond van NederlandschIndische kunstkringen tentoonstellingen gehouden van schilderijen, etsen, hedendaagsohe bouwkunst, batikwerk. enz.
en door het Nederlandsch-Indisch Onderwijzersigenootschap
kleine tentoonstellingen van schilderijen.
I n B l i t a r e n Toeloeiigugoeng (ves. Kediri) werd een
,,pa«ar-ruakim" georganiseerd, welke een financieel succes
mag wolden genoemd, inzendingen waren aanwezig van
Japnrasch houtsnijwerk; Solosch en Djokjasch koperbewer-

§ 4.

king en batikwerk; vlechtwerk van Singaparna; iwtten en
pannen van lMered; nijverheidsartikelen, vervaardigd in
'sLands gevangenis te Madioen en matten van Bawean,
alsmede enkele zendingen pluimvee.
I n de ofdeeling Siineloengoen en de Karolanden Cerouv.
Oostkust van Sumatnt) werd de jaarlijkse])e tentoonstelling
van paarden (153 stuks), vee en enkele landbouwproducten
op 15 en 16" Octoher 1920 gehouden. De indruk was minder
gunstig dan het vorig1 jaar.

IJKWEZEN.

I n het eerste ijkdistrict kon uitsluitend te Batavia zittingvoor den ijk en herijk worden gehouden; de zittingen te
iSoeralxtja en te Seinarang moesten achterweg* blijven, terwijl de ijk- en herijkplichtigen van Buitenzorff en Poerwukarta lrunne voorwerpen te Batavia ten onderzoek moesten
aanbieden.
De zittingen voor den herijk in de overige 18 districten,
te houden door de krachtens Ind. St. 1907 n°. 505 niet den
herijk belaste ambtenaren, hadden, behalve die te Madjenang
en Taudjoengpandan. ingevolge besluiten van den directeur
van landbouw, nijverheid en handel niet plaats. W a a r zittingen achterwege bleven, geschiedde dit hoofdzakelijk
wegens gebrek aan deskundig personeel.
Ten ijk en herijk werden aangeboden 10399 aan den Lande
en 'óoOÏ aan particulieren toebehoorend» maten, gewichten,
weegwerktuigen en strijkers, van welke onderscheidenlijk
154 en 393 •werden afgekeurd.

Door een der landrechters werden ten onderzoek toegezonden 17 datjins, omdat vermoed werd, dat deze v«lsch.
zuuden zijn. Inderdaad bleek dat vermoeden gegrond (er
werden miswijzingen o. a. vuin 44 % geconstateerd), naar
aanleiding waarvan processen-verbaal opgemaakt en aan de
betrokken autoriteit toegezonden werden.
Afgegeven werden 237 verklaringen als bedoeld in de
artt, 63 en 64 van Gouv. Bt. 11 Dec. 1907 n°. 24 (Ind. St,
ii°. 507).
Evenals in vorige jaren werd ook in 1920 herhaaldelijk
de aandacht gevestigd op den treurigen toestond van in den
handel in gebruik zijnde maten, gewichten en weegwerktuigen. De invoer van zulke in Nederland vervaardigde en
geijkte voorwerpen, die sedert het eindigen van den oorlog-stoestand aanmerkelijk is toegenomen, leidt, zij het ook lang-zaam, tot verbetering van den toestand.

GOUVERHEBOJNTSBEDRIJVEN.
L POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONDIENST.
§ 1.

ALGEMEEN OVERZICHT.

Eind 1920 bestond het personeel bij den post- en telegraafdienst (zoowel dat in vasten als dat in tijdelijken
dienst) nit 8245 ambtenaren en beambten. Eind 1919 bedroeg
dit a a n t a l 7596 (verbeterd cijfer), zoodat in, den loop van
1920 eene vermeerdering van 649 ambtenaren en beambten
plaats had, of 8,5%.
Voorts waren einde 1920 bij den post- en telegraafdienst
werkzaam: 2 referendarissen, 4 commiezen-redacteur (van
wie 2 met den titel van adjunct-referendaris), 4 hoofdconimiezen, 9 eerste commiezen, 15 tweede commiezen, 13 derde
commiezen, 3 adjunct-commiezen, 55 klerken, 3 ambtenaren
ter beschikking en 1 maandgelder, allen behoorende tot het
personeel van het Departement van Gouvernementsbed rij ven.
Het personeel van den gouvernements-telefoondienst telde
einde 1920 3191 ambtenaren en beambten, tegen 2441 in het
voorafgegane jaar, en vermeerderde dus met 30,7%. Bovendien waren ten behoeve van den telefoondienst werkzaam:
4 eerste commiezen, 2 tweede commiezen, 2 derde commiezen
en 6 klerken, allen behoorende tot het personeel van het
Departement van Gouvernementsbed rijven.

In den loop van het verslagjaar werden 33 ambtenaren uit
I Nederland voor den post- en telegraafdienst uitgezonden (1
! ingenieur, 22 commiezen, 1 radio-technisch ambtenaar, 2
instrumentmakers 1ste klasse, 3 instrumentmakers 2de klasse,
j 1 electrotechnisch ambtenaar 2de klasse en 3 adspirantelectrotechnische ambtenaren).
Eind 1920 bestond het personeel van de post. en telègraafschool te AVeltevreden uit 1 directeur voor het onderwijs, 1
j hoofdcommies, 5 commiezen, 1 klerk en 2 assistenten; het
I personeel van de school te Soerabaja bestond uit 1 beheer| der (commies), 1 commies, 1 commies der 3de klasse (titulaii), 2 klerken en 1 assistent. Bij de school te Weltevreden
waren op 1 Januari 1920 5 surnumerairs in vóór-opleiding
geplaatst, terwijl in den loop van het jaar nog 17 surnumerairs
daarvoor werden aangewezen, dus te zamen 22 snmumerairs;
wegens voltooide opleiding werden 2 surnumerairs afgevoerd, terwijl 5 surnumerairs op verzoek werden ontslagen,
zoodat einde 1920 nog 15 surnumerairs waren ingredeeld.
Bovendien waren op 1 J a n u a r i 1920 32 ambtenaren en
beambten ter volledige opleiding op de school geplaatst,
welk aantal in den loop van het jaar vermeerderde
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met 79 leerlingen en verminderde met 68 leerlingen (22 leerlingen, waarvan 26 aan het eindexamen deelnamen, die
wegens voltooide opleiding en 46 om andere redenen), zoo- allen slaagden.
dat einde 1920 nog 43 leerlingen waren ingedeeld. Voorts
Van de 13 leerlingen, met wie in 1920 het eerste leerwaren 1 Januari 1920 op die school nog geplaatst 61 anibte- jaar aanving, vielen er in den loop van liet jaar 3 af, zoodat
naren en beambten van de post- en telegraaf kantoren te Mn het overgangsexamen 10 leerlingen deelnamen, die allen
Weltevreden, Tandjoengpriok en Meester-Cornelis en van slaagden.
liet hoofdbestuur, in opleiding voor Morse, recorder of
In 1920 werden in Nederland 7 jongelieden voor toelating
theorie; in den loop van het jaar kwamen er 93 leerlingen tot de opleidingsschool aangewezen.
bij en gingen er 112 leerlingen (62 wegens voltooide opleiHij K. B. 29 (Jet. 1920 n'. 61 (Ind. St. 1921 u°. 101),
ding en 50 om andere redenen) af, zoodat einde 1920 nog 42 juncto K. B. 10 Dec. 1920 n°. 9 (Ind. St. 1921 n°. 187), is
leerlingen waren ingedeeld.
de Leidsohe postschool hervormd lot eene inrichting, beBij de post- en telegraafschool te Soerabaja waren 1 J a n u a r i staande uit 2 afdeelingen; de opleiding in de eerste afdee192Ó aanwezig 32 assistenten ter volledige opleiding, welk ling i.pent den toegang tot alle rangen bij den kantooraantal in 1920 vermeerderde met 45 en verminderde met 16,
dienst bij de posterijen en telegrafie in Nederlandscli-lndië,
zoodat einde 1920 nog 61 leerlingen waren ingedeeld; tevens terwijl die in de tweede afdeeüng geen bevoegdheid tot het
waren 1 Januari 1920 op die school aanwezig 18 klerken en
bekleeden van de betrekking van kantoorchef der 1ste klasse
asawtenten van het post- en telegraafkantoor te Soerabaja in en de daarop volgende hoogere rangen schenkt.
opleiding voor Morse, recorder of theorie; bijgekomen zijn
De regelen betreffende de opleiding en uitzending uit
74 en vertrokken 54 leerlingen (18 wegens voltooide oplei- Nederland van personeel voor den post-. telegraaf* en teleding en 36 om andere redenen), zoodat einde 1920 nog 38 foon dienst in Kederiandsch-Indië (Ind. St. 1914 n°. 780)
leerlingen waren ingedeeld.
zijn nader gewijzigd bij K. B. 12 Juni 1920 n°. 70 (Ind. Sc.
Op i Januari 1920 waren OD den te Weltevreden geves- n°. 675).
tigden cursus tot opleiding voor den rang van commies inD« bijzondere voorwaarden voor benoembaarheid tot begedeeld 7 surnumerairs van den leergang 1917/1920, 3 sur- trekkingen bij den post-, telegraaf" en telefoondienst in
nuiiieraiis van den leergang! 1918/1921. 5 surnumerair» van
Nederlandsch-Indië (Ind. St. 1915 n°. 179, zooals het sedert
den leergang' 1919/1922, zoomede 13 commiezen der 3de klasse is aangevuld) zijn nader aangevuld bij Gouv. Bt. 19 Aug.
van den leergang 1919/1920.
1920 n°. 67 (Ind. St. n". 610).
I n den loop van het jaar werden aangesteld 17 surnumeDe algemeene bepalingen omtrent het beheer van den
rairs voor den leergang 1920/1923 en 7 commiezen der 3de i guuvernenients post- en telegraafdienst in Nederlaudscnklasse voor den leergang 1920/1921.
Indié (Ind. St. 1908 n°. Sö. zooals het sedert is gewijzigd en
Afgevoerd werden wegjens het slagen in het eindexamen aangevuld) zijn nader gewijzigd en aangevuld bij Gouv. Bt.
14 en wegens andere redenen 14 leerlingen, zoodat op het 7 Juli 1920 °. 61 (Ind. St. n°. 511) met betrekking tot de
eind van 1920 nog in opleiding waren 2 surnumerairs van instelling van het ambt van hulppostcommies.
den leergang 1918/1921, 2 surnumerairs van den leergang
i>e staat der bezoldigingen van het personeel bij den post-,
1919/1922, 15 surnumerairs van den leergang 1920/1923 en telegraaf* en telefoondienst (Ind. St. 1919 n°. 466) is nader
5 commiezen der 3de klasse van den leergang 1920/1921.
gewijzigd en aangevuld bij Gouv. Btn. 20 Maart 1920 n°. 60
Aan tiet eindexamen, gehouden in Mei 1920, werd deel- (ind. St. u°. 1S0) en 30 Dec. 1920 n°. 14 (Ind. St. n°. 911).
genomen door 17 candidaten, van wie 16 leerlingen van den
De indeeling van het Nederlandsch-Indische post- en
curajtts. Terstond slaagden* 13 .candidaten, allen van den
telegraafgebied in afdeelingen onderging de volgende wrjsicursus. Aan de 4 overigen werd toegestaan een herexamen gingen. In verband met de vorming van een nieuw gewest
af te leggen, waarbij slechts één candidaat (cursus-leerling) Nieuw-Guinea, werd bepaald, dat de zevende post- en teleslaagde. Afgewezen werden 2 candidaten (1 commies 3de giaafafdeeling omvat het gouvernement Celebes en onderklasse en 1 surnumerair), terwijl 1 candidaat zich terugtrok. hoorigheden, de residentiën Amboina. Timor en onderVoor het examen ter verkrijging van de betrekking' van
booriglieden en Bali en Lombok en de afdeelingen West- en
kantoorchef der 1ste klasse en de daarop volgende hoogere Zuid-Nieuw-Guinea van de residentie Nieuw-Guinea en dat
rangen, afgenomen in de eerste helft van December 1920, de achtste afdeelinjr omvat de residentiën Zuider- en Oostermeldden zich 2 candidaten aan. die beiden werden afge- afdeeling van Borneo. Menado en Ternate en onderhoorigwezen.
heden en de afdeeling Noord-Nieuw-Guinea van de resiHet onderwijs in het 2de leerjaar van de school tot opdentie Nieuw-Guinea.
leiding voor commies bij den Iudischen post-, telegiraaf- «n
W a t de indeeling van het telegraaf gebied in technische
telefoondienst te Leiden werd in 1919 begonnen met 31 leer- districten betreft, werd vastgesteld, dat de residentie AVeslingen. Hiervan vielen er in den loop van 1919 2 af, zoo- terafdeelhvg van Borneo, alsmede de assistent-residentie
dat aan het eindexamen werd deelgenomen door 29 leerlin- Billiton van 1 April 1920 af niet meer behooren tot het 5de.
gen, van wie 19 terstond en 8 na een herexamen slaagden.
maai' tot liet 4de district.
He 29 leerlingen, met wie in 1919 het eerste leerjaar
De geldelijke uitkomsten van den Post-. telogrnaf- en teleaanving, namen allen aan net examen deel. Hiervan slaag- i foondienst in 1918, 1919 en 1920 wijzen onderscheidenlijk
tien 26 voor het overgangsexamen, terwijl 3 werden afge- een nadeelig saldo aan van f 4 3S4 474 (verbeterd cijfer),
wczen.
f 0 421610 (verbeterd cijfer) en f 2 037 562 (voorloopig
Het onderwijs in het 2de leerjaar 1920 ving aan met 28 cijfer).

§ 2. KANTOREN EN HULP- EN BIJKANTOREN VAN DEN P0ST- EN TELEGRAAFDIENST.
Het aantal post- en vereenigde kantoren bedroeg op het
einde van het verslagjaar 148 en verminderde, vergeleken
met het jaar 1919. met 36, wegens de opheffing van een
aantel dier kantoren (zie Ind. St. 1920 n°. 397). Onder dat
aantal zijn niet begrepen 10 bijpost- en telegraafkantoren,
2 bijkantoren voor den pakketpostdienst en 1 bijkantoor
voor den postdienst. Het aantal hulppostkantnren stee<? van
386 tot 424. Onderscheidenlijk 102, 90 en 27 hulppostkantoren waren gevestigd in plaatsen waar zich tevens hulptelegraaf'kantoren, spoorwegtelegru af kantoren en telefoon-

kantoren van het binnenlandsch bestuur bevonden. Boven.
dien waren er bij het einde van het verslagjaar 1241 oostinrichtingen van eenvoudigen aard. namelijk 254 bes.telhuizen van den spoorwegdienst en 987 van de alleen op
Java en Madoera bestaande, zoogenaamde^ districtsnost, tegen
onderscheidenlijk 254 en 999 op het einde van het voorafgegane jaar. Ongerekend de laatstgenoemde bestelhuizen,
doch met inbegrip van de bijkantoren, telde men derhalve
in het geheel 839 landskantoren voor den postdienst.
Voor den incasseei*ingsdienst in het binnenlandsch verkeer
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zijn uitsluitend de postkantoren aangewezen; voor de behandc'.ing van aangeteekende stukken en het aannemen en uitbetalen van binnenlandsche postwissels tevens alle hulppostkantoren.
Voor den hinnenlandschen pakketpostdienst waren op
31 December 1920. behalve 157 kantoren (waaronder 12 bijkantoren) en 424 hulppostkantoren, nog 249 halten van
staats* en particuliere spoor- en tramwegen, dus in het g|eheel 830 postinriehtingen aangewezen, tegen 826 op 31
December 1919.
Voor den telegraafdienst waren op eind 1920 145 tele-

|

3.

BRIEVEN-

Reglementen en bepalingen. Bij Ord. van 5 Jan. 1921

(Ind. St. n'J. 4) is, in verband met de invoering van nieuwe
porten en rechten, een nieuw reglement voor den postdienst
in Xederlamdsch-Indië vastgesteld. Dit reglement (waarbij
ook de bestaande omschrijving Tan nieuwsbladen is gewijzigd)
treedt in werking op 1 Februari 1921, uitgezonderd voor zoover het port voor afzonderlijk verzonden wordende nieuwsbladen en bijvoegsels van nieuwsbladen betreft, waarvan de
inwerkingtreding is bepaald op 1 April 1921 ( l u d . St. n c . 60).
Het reglement voor den pakketpostdienst in NederlancliSchIndië (Ind. St. 1909 n°. 561, zoo als het sedert is gewijzigd en
aangevuld) is. in verband niet de vaststelling van nieuwe
tarieven met ingang van 1 Februari 1921. nader gewijzigd
en aangevuld bij Ord. van 5 J a n . 1921 (Ind. St. n°. 5).
, Bij Gouv. Bt'. 5 J a n . 1921 n°. 10 (Ind. St. n°. 6) zijn
nieuwe algemeene bepalingen ter uitvoering van bet regiement voor den postdienst in Nederlandseh-Tndië (Ind. St.
1921 n°. 4) vastgesteld, terwijl de reglementen en bepalingen
betreffende den ]>akket postdienst in Nederlandsch-Indië, de
postwissels en postquitanties in het buitenlandsch verkeer en
de verzending van pakketten in tiet buitenlandsch post verkeer
van Nederlandsch-Indië bij hetzelfde beisluit nader zijn gewij zigd en aangevuld.
'Bil K. B. 21 Oct. 1920 n°. 53 (Ind. St. 1921 n°. 149)
,s, met ingang van 1 Mei 1921 (Ind. St, 1921 n°. 264),
de regeling van de porten en rechten, in NederlandsHi-Indië
te heffen wegens brieven en verdere stukken, die naar of uit
Nederland met de zoogenaamde mails worden verzonden
(Ind. St. 1907 n°. 342), nader gewijzigd in verband met de
tariel'sverhooging van eenige porten en rechten.
De algemeene bepalingen omtrent de verzending van pakketten in het buitenlandsch verkeer van Nederlandsch-Indië
(Ind. vSt. 1893 n°. 253) zijn, in verband met de tariefsverhooging van eenige porten en rechten, gewijzigd bij K. B .
31 Dec. 1920 n°. 169 (Nsd. St 1920 n». 992. Ind. St. 1921
n°. 177), welk besluit, voor zoover betreft de verzendingen
uit Nederlandsch-Indië naar Nederland, in werking treedt
met ingang van 1 Mei 1921 (Ind. St. 1921 n°. 254), terwijl
bij dezelfde gelegenheid de regeling van het port der pakketten. een gewicht van 5 T£..Cr. niet te boven gaande, rechtstreeks over zee tusschen Nederland en Nederlandsch-Indië
venenden wordende (Ind. St. 1893 n°. 254) is ingetrokken.
De „Regeling van de porten der brieven en andere stukken,
welke recht, treeks over zee tusschen het Rijk en zijne koloniën en bezittingen in Oost- en West-Indië worden gewisseld"
( I n d . St. 1913 n°. 232) is opnieuw afgekondigd onder den
titel ..Regeling van de porten der brieven en andere stukken,
welke per zeepost uit. Nederlandsch-Indië. Surinvmf» en
Curacao worden jrezonden naar Nederland (Tnd. St. ]920 DOS.
665 e.n 666). welke regeling bii K. B. 2-5 Aug. 1920 n*
56 (Ned. St. n°. 724, Ind. St. n°. 852) met ingang van 1
Februari 1921 is gewijzigd.
Bij Gouy. Bt. 17 Juli 1920 n°. 67 (Ind. St. n°. 544) I
i' het maximum-hedrag van postwissels1 ter verzending van
Nederlandsch-Indië naar Duitschland verhoogd tot 1000
mrrken.
De inkomsten, verkregen uit de in 1920 verkochte 12 015
Roode rTrnis-postwnarden. bedroegen f 600, welk bedrag ten
bate kwam van de in K. V. 1916, kol. 244 genoemde insteb
lingen.
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graafkantoren 10 bijkantoren, 5 radiotelegrafische stations
en 105 hulptelegraaf kantoren geopend, tegen oudersckeidenlijk 177. 10. o en 66 op einde 1919.
Het aantal der met het landstelegraafnet in verbinding
staande en voor het algemeen verkeer opengestelde telegraafkantoren van den dienst der istaatsspoorwegen verminderde van 340 tot 339.
Het aantal der voor het algemeen telegraafverkeer geopende kantoren van het binnenlandsch bestuur bedroeg 83,
tegen 82 op het einde van 1919.

I PAKKETPOST
BÏIIIK nlaiidscli verkeer.
De statistieken voor 1920 wijzen
op toenemend verkeer in nagenoeg alle onderdeelen van den
binnenlandschen postdienst; alleen wat het aantal nieuwsbladen en het aantal en het bedrag der postbons aangaat,
loonen de cijfers eenigen achteruitgang aan.

Do regeling van het brievenvervoer in en tusschen de verschillende gewesten onderging in het verslagjaar weder
eenige wijziging.
Het vervoer (met uitzondering van dat over zee en de
districtpost) geschiedde op het einde van 1920 over een
afstand van 16605 K.M., tegen 16625 K.M. op het einde
van 1919.
Autnmobieldiensr t e r hoofdplaats Weltevreden. De in
1914 aangeschafte Berliet-wagens deden nog wel dienst,
maar wegens de geringe bedrijfszekerheid dezer wagens en
het toenemende postverkeer. werden 4 nieuwe vrachtauto's
aangeschaft, zoodat aan het einde van het jaar voor het
plaatselijk vervoer te Weltevreden over 10 vrachtauto's werd
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beschikt. l)e 2 Ford-auto's moesten in den loop van het jaar
worden afgeschreven. Het gedurende het verslagjaar afgelegde aantal kilometers bedroeg 225 380, of gemiddeld
51 K.M. per wagen en per dag. De kosten per wagen-kilometer bedroegen, alles inbegrepen, f 0,387, tegen f 0,372
in 1919.
Iluih iilandscli

verkeer.

De volgende staat geeft
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overzicht van het aantal naar het buitenland verzonden post.
stukken en van den postwissel-, quitantie- en pakketpostdienst, voor zoover het buitenlandseh verkeer betreft, gedurende de jaren 1918, 1919 en 1920.
De daarin vermelde cijfers zijn, voor zoover de poststukken
aangaat, als gewoonlijk verkregen door de statistiekcijfers
(de cijfers, aangevende liet werkelijke verkeer van 1 t'/m 28
October) met 13 te vermenigvuldigen.

een

Jaar.

In 1919
meer of
minder.

Omschrijving.
1918.
Aantal gefrankeerde brieven
. . . .
„
ongefrankoorde en ontoereikend
gefrankeerde brieven
. . . .
„
briefkaarten (enkele)
. . . .
„
„ met betaald antwoord
,
drukwerken en nieuwsbladen.
„
monsters van koopwaren . .
„
akten en geschreven bescheiden
.. dienststukken
„
gewone aangeteekonde stukken
„
brioven en doosjes met aangegeven waarde
Bedrag deraangogevenwaardeiu francs
Aantal aangeteekende stukken niet
verrekening
ISodrag der verrekening in guldens. .
Berichten vnn ontvang van aangeteekonde stukken
Aantal verzonden pustwissels. . . .
Bedrag
.,
.,
. . . .
Aantal uitbetaalde
„
. . . .
Bedrag der „
„
. . . .
Aantal ontvangen quitantiên . . . .
Aantal verzonden postpakketten
,
ontvangen
,

. .
. .

1818.

1603831

2479880

3 092661

+ 818049

+612781

33 COS
261 287
910
410 705
81981
34 320
IS 457
346841

36 632
406 666
559
634 504
92313
37 817
1178J
441207

20215
539721
1118
S08U8
07 014
38116
18317
591 695

+ 2 977
+ 145 379
-861
+ 223 769
+ 7:«2
+ 3 497
—3666
+ 94.'»',

-18887
+ 13305-5
+559
+ 168 714
- 3 5 2W'
+ 299
+ 6 526
+ 150483

lil 107
10886880

+ 4 446
+375406

+ 5 278
+2912624

•

6883
7047950

f

1920.

In 1080
meer of
minder.

13
02

10 B88
7 423 arm

f

117
1 !••!

4 IK)
7 592
53i>8
87088
f 1862982 f 8508830
7 877
1 085
f 213 858 r aso i
10799
8263
f 216181 f 880774
9915
74 865
•54 005
81163

De post uit Europa voor Nederlandseh-Indië werd 17 maal
met Fransche en 59 maal met Britsche of Britsch-Indische
mailhooten over Singapore vervoerd'.
Voor de verzending naar Europa werd 52 maal van
Britsch-Indische en Fransche booten en voor de verzending
naar Australië 38 maal van de booten der Koninklijke
Paketvaartmaatschappij, de Barna Philp Line, de West
Australian Joint Service en de Rotterdamselie Lloyd gebruik
gemaakt. .
Verder weiden door de Indische uitwisselingskantoren niet

—
8806
70 091
1 3610870
8311
l l 8958
10057
f 314131
74 915
110080

+ 104
+ 1 0 40

f

f
f
f

-3393
+ 16 235
+733 248
+2962
+1
+8680
+74 Kt;
+66050
+ 27 147

f

—117
—1 108

+2 496
+ 16 823
f +1014149
+ 1434
f
+88153
-74J
f
+23407

-60
+ 384^7

alle voorkomende gelegenheden brievenmalen gesloten voor
Britsch-Indië, de Straits Settlements, Siani, China, Japan,
de Philippijnen, Amerika en Europa. Voor zoover deze
brievenmalen niet rechtstreeks naar de landen van bestemming konden worden vervoerd, werden ze ter verdere verzending te Singapore, Hongkong, San Francisco of aan
andere buitenlandsche uitwisselingskantoren afgegeven.
Bij GOUT. Bt, 29 Dec. 1920 n°. 10 (Tnd. St. n°. 907) z-ijn

JL Nederlandsch-Indisehe postagentschappen te Singapore
en Pinang opgeheven.

§ 4. GOUTEBNEMENTS TELEGRAAFDIENST.
Reglementen en bepalingen. Bij Grouv. Bt. 27 Maart
1920 V . 116 (Ind. St. n° 2 3 7 ) w e r d e n de binneninndsehe
telegraaftarieven, met uitzondering van dat der z.g. stadstelegrammen, verdubbeld, terwijl bij Gouv. Bt. van denzelf tien datum n°. l l o (Ind. St. n°. 238) de voor do gouvernements kuststations te Amboina, Koepang, Sabang en Sitoebondo, alsmede voor het aan het Departement der Marine
toel>ehoorende station voor draadlooze telegrafie Weltevre»
den-radio geldende kusttaks voor radiotelegrammen werd
verhoogd tot 30 cent per woord met een minimum van f 3 ner
radiotelegram en voor zeetijdingen tot f 3 per zeetijding,
welke taks bij Gouv. Bt. 15 J a n . 1921 n°. 49a (Ind. St.
n°. 45), met ingang van 1 Februari 1921. nader werd verhoogd tot 40 cent per woord, met een minimum van f 4 per
radiotelegram en voor zeetijdingen tot f 4 per zeetijding.
Het reglement voor den gouvernements telegraafdienst In
Nederlandsch-Indië (Ind. St. 1907 n°. 67, zooals dat sedert
is gewijzigd en aangevuld) is nader gewijzigd en aangevuld
bij Gouv. Btn. 30 Dec. 1920 n°. 114 (Tnd/ St. n°. 910) en
5 J a n . 1921 n c . 11 (Ind. St. n°. 7).
Bi.! Gouv. Bt. 20 Nor. 1920 n°. 29 (Ind. St. n°. 835)
is eene regeling getroffen- omtrent den te heffen taks voor
het radiografisch overbrengen van telegrammen van en naar
Timor Dilly.
Het voor de bestuurstelefoonkantoren buiten J a v a en
Madoera geldende tarief werd verdubbeld en aldus gebracht
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1921—1922

op f 1 voor iedere 20 woorden, per dringend telegram te vermeerderen met een vast recht van 50 cent.
Voorts werden bij Gouv. Bt. 7 Aug. 1920 n°. 34 de kosten
van overbrenging van telegrammen tusschen de voor het
publiek verkeer opengestelde stations en halten van de ]Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij verhoogd tot 10
cent per woord, met een vast recht van 50 cent per telegram,
ongeacht den afstand, terwijl bij Gouv. Bt. 18 Aug. 1920
ii'1. 66 de kosten van overbrenging van telegrammen lam*s
de telefoonverbindingen van de Semarang—Joana Stoomtrammaatschappij werden gebracht op 6 cent per woord met
een vast reelit van 30 cent per telegram, indien de overbrenging plaats heeft over een afstand via. minder en op 12 cent
per woord met een vast recht van 60 cent per telegram,
indien de ^overbrenging plaats heeft over een afstand van
meer dan 75 K.M.
Bij Gouv. Bt. 18 Sept. 1920 n°. 11 werden de aan de
Bataafsche Petroleummaatschappij toebehoorende
radiotelegrafische stations te Balikpapan en op het eiland rara»
kan opengesteld voor het verkeer met alle schepen in zee.
Ten slotte werden bij Gouv. Bt. 4 Oct. 1920 n°. 36 de
kosten voor de overbrenging van telegrammen langs de telefoonverbindingen van de Madoera Stoomtranimaatschappii
verhoogd tot 10 cent per woord, met een vast recht van 50
cent per telegram, ongeacht den afstand.
5.

Ned.-Indië.

31
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het bovengrondsche telegraafnet vermeerderde, wat de
lijnen i) betreft, van 10978,71 K.M. tot 11051.58 K.M., dus
met 72,87 K.M., en wat de draden *) aangaat, van 28945,97
K.M. tot 29423,98 K.M., dus met 478,01 K.M.
De vermeerdering van de lijnlengte was hoofdzakelijk het
gevolg van den aanleg van eene telegraaflijn tusschen Pemalang—Pekalongan.
Tjikampek—Tjilamaja
en Loeboèkpakain—Galang, terwijl de vermeerdering van de draadlengte was toe te schrijven aan den aanleg van eene telegraaflijn tusschen Pemalang—Pekalongan (met sliplijn te
Pekalongan), Tjikampek—Tjilamaja en Loeboekpakam—
Galang, het bij spannen van twee draden Weltevreden—
Rangkasbitoeng, een draad Tegal—Brebes, een draad Padang—Baleiselasa en de overneming van twee interlocale
telefoon draden tusschen Tegal en Pemalang.
De lijn. en de draadlengte van de zeekabelverbindingen
vermeerderde in 1920 mei 38.39 K.M.
De lengte van de overige kabel- en ondergrond verbindingen verminderde, wat de lijnlengte betreft met 32.09 K.M.
en wat de draadlengte aangaat, met 15,57 K.M.
Op de gouvernements telegraaf-zeekabels kwamen in den
loop van 1920 vijftien storingen voor, welke alle door het
personeel van het kabelschip Telegraaf werden opgeheven.
Bovendien werden met behulp van het kabelschip nog de
volgende werkzaamheden verricht. De kabel Soerabaja—Semarang werd nabij het landingspunt Kalianak verlengd met
hel oog op het aldaar in te richten vliegterrein. Bejrin April
werd begonnen met het oplooden van het tracé MaktWWOT '
Donggala—Menado, terwijl in Augustus ter reede van
Makasser de kabel Makasser—Soerabaja eenigszins werd
verlegd. Daarna stoomde de Telegraaf naar de zuidkust van
Celebes, waar ten behoeve van het binnenlandsch bestuur
een telefoonkabel tusschen Moena en Boeton werd gelegd.
Nadat in September de kabel Sitoebondo—Singaradja op de
reede van Boelelenj>' ten behoeve van de scheepvaart was
verlegd, werden op Bali tusschen Singaradja en de kabelhut Koeboedjati 3 ondergrondkabels en te Palembang door
de Moesi 12 telegraaf" en 2 telefoonkabels fjeleird. Op de
terugreis werden de kabelhutten op Banka en Billiton geïnspecteerd, waarna het kabelschip ter herstelling in het
marine-bassin te Soerabaja werd opgenomen.
Hoewel de aanvoer van materialen uit Europa en Amerika
grooter was dan in 1919, waren sommige onderdeelen toch
in onvoldoende hoeveelheden beschikbaar, zoodat onder meer
met het gebruik van houten dwarsarmen moest worden voortgegaan. Met het aanmaken van betonpalen in het 3de telegraafdistrict werd voortgegaan.
Het Telegrafische verkeer tusschen Weltevreden en Soera-

baja werd gedurende het verslagjaar met de sneltelegraaftoestellen onderhouden.
Aan het einde van het verslagjaar waren in het geheel 359
Morse-, 91 recorder-. 8 Hughes- en 4 sneltelegraaftoestellen
in gebruik, benevens 3 automatische Wheatstone-seingevers.
Op de telefoonkantoren van het binnenlandsch bestuur waren
te zamen 97 telefoontoestellen in gebruik.
Gedurende het verslagjaar werd op de radiostations Sitoebondo, Koepang en Ambon volgens onderstaanden normalen
dienstrooster gewerkt:
7—8 v.m., \erkeer met schepen in zee;
8 v.m.—1.30 n.m., onderling verkeer:
1.30—7 n.m., verkeer met schepen in zee;
7 n.m. tot sluiten, afwerken der nog voorhanden zijnde
onderlinge berichten.
Het station te Ambon begon bovendien in Februari telegrammen te seinen naar het in die maand geopende ontvangstation te Neira (Banda) van 11—12 v.m. en van 8—9 n.m.
Was in den gunstigen tijd de correspondentie meestal om
9 uur 's avonds afgewerkt, in het slechte jaargetijde kwam
het herhaaldelijk voor, dat de stations den gansenen nacht
open moesten blijven voor het afwerken der berichten. De in
dienst genomen, theoretisch minder ontwikkelde, krachten
hebben getoond door hunne practische kennis goede diensten
op de stations te kunnen bewijzen.
Het verkeer met schepen in zee nam, vergeleken met het
vorige jaar, wederom toe.
Proeven werden genomen om eene radiografische geineenschap tusschen Sabang en Bandoeng tot stand te brengen,
welke proeven als geslaagd zijn te beschouwen,, zoodat bij
storing op den kabel Padang—Weltevreden over deze radioverbinding beschikt kan worden.
I n Januari van het verslagjaar kwam de ontvang-installatie te Neiro gereed, zoodat het station sedert Februari geregeld berichten van Ambon ontvangt. De zend-installatie
kon eind 1920 nog niet in gebruik worden gesteld.
Ten behoeve van de wetenschappelijke expeditie op NienwGuinea werden aldaar 3 radiostations opgericht, welke zeer
goed voldeden.
Met den bouw van het definitieve radiostation op den
Malabo.r, voor de verbinding Indië—Nederland, werd in 1920
geregeld voortgegaan. Gedurende het verslagjaar werd eiken
nacht een groot aantal regeeringstelegrammen naar Nederland overgeseind, welke alle op de stations Blaricum en
Sambeek werden opgenomen. De goede ontvangst werd per
kabel aan Nederlandsch-Indië medegedeeld. Verder werden
seinproeven genomen met het station te Pearl Harbour op
Honolulu, welke met succes werden bekroond.

1) Onder „lijn" wordt verstaan het samenstel tusschen de kantoren van
draden, kabels, steunpunten met alles, wat daartoe behoort, en onder „draad"
de metalen draad, dienende tot voortplanting van den eleotrischen stroom.

Verkeer en opbrengst. Een overzicht van het telegraafverkeer over de jaren 1918, 1919 en 1920 volgt hieronder.

Verbindingen, geleidingen en toestellen.

De lengte \an

Vermeerdering of vermindering"
1918.

1919.

1920.
in 1920.

Binnenlandsch

verkeer.
f

Aantal betaalde telegrammen.
Gezamenlijk woordental . . .
Gemiddeld
„
Aantal regeeringstelegrammen
Gezamenlijk woordental . . .
Gemiddeld
„
Opbrengst der regeeringstelegrammen. berekend als betaalde
f
Buitenlandseh verkeer.
Aantal verzonden telegrammen
Gezamenlijk woordental . . .
Gemiddeld
„
Aantal ontvangen telegrammen
Gezamenlijk woordental . . .
Gemiddeld
„
1) Verbeterd cijfer.

| in 1919.

2 613 567 ') f 3 298 795 f 4 824 627 f-4-1525 832 +46.3°/,,
1919 419
2 324 571
—214 456 —9.2 ,.
2 110115
29 012 450
24 357 428
24 248 186 —1 764 264 - 1 6 . 4 „
12.69
12.48
11.49
—0.99 -7.9 ,
113 146
138477
156 526
+ 1 8 049 +18. ,
2 693 185
3 307 233
3 747 021
+439 788' +13.3 ,
23.8
23.88
23.86
—0.02 - 0 . 1 „
400 085 f

501700 f

208 075 ') 265 221
4 374 946 ') 5 279 398
>) 19.9
20.93
215 795
•) 888 587
4 280 088 'J 4 913 204
IV.
19.83

+24.8%
+21.1 „
+19.1 ,
-1.7 „
+22.4 „
+22.8 ,
+0.3 „

947 589 f +445 889 +88.9 „ +25.4 ,
335427
5 334 798
16.
364 059 '
4568410Ï
12.55 !

+ 7 0 206 +26.5 „ +26.9 ,
+ 5 5 402
+20.7 „
—3.9 - 1 9 . 6 , - 4 . 9 „
+ 8 0 472 +28.4 „ +31.4 „
-S44794
- 7 . , +14.8 ,
-4.45 1 —26 2 —14-3 „
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KOLONIAAL VERSLAG 1 9 2 1 .
Hoofdstuk P, afd. I.

Vorzondun telegrammen.
Kuststation.

c
o
M"i

Afkomstig v a n :

g"

Ontvangen telegrammen.

Aantal.

Het aandeel der Nederlandsch-Indische telegraaf-administratie in de opbrengst van het buitenlandse h verkeer beliep
over 1920 voor de transit-telegramnien f 226 524 en voor de
overige telegrammen f 1888 260, tegen onderscheidenlijk
f 304 523 en f 1 758 288 (verbeterd cijfer) in 1919 en f 18S 884
en f 1 357 614 in 1918.
I n 1920 werden via Eastern 50051 uitgestelde telegrammen verzonden en 50 057 dergelijke telegrammen ontvangen,
tegen onderscheidenlijk 66 298 en 61464 (verbeterde cijfers)
in 1919.
Op 1 December 1920 werd een radiografische dienst geopend tusschen Nederlandsch-Indië en Portugeesch Timnr.
Het aantal van Timor Dilly verzonden en van daar ontvangen
telegrammen bedroep in die maand 147.
Het hieronder volgende staatje geeft een overzicht van het
radiotelegrafisch verkeer in 1920.
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Aantal.
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Afrika.
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Ontvangen telegrammen.

Aantal.

Kuststation.
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Verzonden telegrammen.
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§ 5.

GOUVERNEMENTS TELEFOONDIENST.

Bepalingen, voorwaarden en tarieven. He bepalingen,
voorwaarden en tarieven betreffende den gouvernements telefoondienst zijn Sbij Gouv. Btn. 27 Maart 1920 n°. 11a,
14 April 1920 n°. 44 en 17 Nov. 1920 n°. 32 (Bijbl. Ind.
St. nos. 9448, 9452 en 9633) gewijzigd en aangevuld, waarbij
o.a. de tarieven — met uitzondering van het tarief voor
districtsgesprekken en van dat voor gesprekken uit publieke
telefoonstations — met 50 °/t, werden verhoogd.
De voorwaarden en bepalingen betreffende den interlocalen telefoondienst van het Gouvernement werden in zoover
gewijzigd, dat de spaarbankboekjes, dienende tot zekerheidsstelhng voor gestorte waarborgsommen, in den vervolge aan
het betrokken telefoonkantoor en niet meer aan het post- en
telegraaf kantoor zijn in te leveren (Bijbl. Ind. St. n°. 9574).

Lokale en districtsd ienst. Op het einde van 1920 omvatte
de lokale dienst de netten te Bodjonegoro, Grisee, Kendal, Kraksaan, Lamongan, Poerwodadi, Probolinggo, Salatiga, Soemenep, Wonosobo, Amboina, Ampenan, Bandjermasin, Benkoelen, Djambi, Gorontalo, Menado, Palembang,
Pontianak, Singaradja en Singkawang, en de districtsdienst
de districtsnetten te Ambarawa, Bandjar ? Bandoeng, Bangil,
Banjoewangi, Batavia/Weltevreden, Bhtar, Blora, Bondo-

woso, Buitenzorg, Cheribon, Demak, Djember, Djokjakarta,
Djombang, Garoet, Keboemen, Kediri, Kertoeono, Koedoes,
Krawang, Loemadjang, Madioen, Magelang, Malang, Modjokerto. Pamekasan, Pandeglang, Pasoeroean, Pati, Pekalongan, Poerwakarta, Poerworedjo, Kangkasbitoeng, B,embang, Semarang, Serang, Sidoardjo, Sitoebondo, Soekaboemi ; Soerabaia, Solo, Tasikmalaja, Tegal, Tjepoe, Tjiandjoer,
Tjilatjan, Toeloengagoeng, Den Pasar en Telokbetong.
De telefoonnetten hadden op 31 December 1920 gezamenlijk 692 K.M. ondergrondsche kabellengte, 17382 K.M.
bovengrondsche lijnlengte, 45187 K.M. ondergrondsche geleidingslengte, 44913 K.M. bovengrondsche geleidingslengte,
81006 K.M. ondergrondsche draadlengte en 65718 K.M.
bovengrondsche draadlengte. Een jaar te voren waren deze
lengten onderscheidenlijk 665, 14440, 40000, 50000, 80000
en 54500 K.M.
De opbrengst dezer netten (abonnementen) beliep in 1920
f 5 223 499, tegen f 3 519 980 (verbeterd cijfer) in 1919 en
f 2 907 366 in 1918.
Het aantal betalende telefoonposten, dat eind 1918 24 790
en eind 1919 28 800 bedroeg, steeg in 1920 tot 31 774.
Interlokale dienst.

Het interlokale geleidingsnet werd in
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liet verslagjaar uitgebieid door den aanleg van geleidingen
over de volgende lijnvakken:
u. Koetoardjo—Poerworedjo;
l>. Cheribon—Tegal;
0. Penialang—Pekalongan ;
d.
J)jeml)er—Baujoewangi;
e. Parakan—Wonosobo.
Verder werden tusschen verschillende plaatsen draden bijgespannen, o.a. tusschen Weltevreden—Djatibarang, Soerabaja—Djemher, Semarang—Djokjakarta, Weltevreden—
Bandoeng, Weltevreden—Buitenzorg en Medan—Langsar—
Idi.
Op 31 December 1920 waren alle lokale en districtanetten
op Java aan het interlokale net aangesloten.
De weglengte van de op het einde van 1920 in bedrijf zijnde
interlokale lijnen bedroeg 3109,28 K.M., met eene gefeidingslengte van 10891,93 K.M., tegen onderscheidenlijk 2937,18
en 8804,26 K.M. in 1919.
In 1!)20 bedroegen de verschuldigde kosten voor interlokale
gesprekken in liet geheel f 2188 606 (voorloopig cijfer),
tegen f 1 853 9G(i (verbeterd cijfer) in 1919.
Het aantal interlokale gesprekken, dat in 1918 751 222 en
in 1919 909 743 (verbeterd cijfer) bedroeg, vermeerderde in
1920 lot 1 232 037.

Voornaamste buitengewone werkzaamheden. Het net
Weltevreden werd uitgebreid met 11.3 K.M. grondkabel tn
ö kabelopstijgpalen, dat te Batavia met 1 K.M. grondkabel
en 2 kabelopstijgpalen on dat te Tandjoengpriok met
9.3 K.M. grondkabel, terwijl de technische inrichting van
het telefoon kantoor Weltevreden belangrijk werd verbeterd.
Het districtsnet te Buitenzorg wrerd uitgebreid met
2.4 K.M. grondkabel en 7 kabelopstijgpunten. Te Tjampea
werd een bijkantoor opgericht.
Voor 'uitbreiding van het lokaalnet Krawang werd
29 K.M. draad gebruikt, terwijl het districtsnet Poerwakarta werd uitgebreid met een bijkantoor te Soebang.
In het districtsnet Soekaboeini werden 4 lijnvakken omgebouwd.
Het districtsnet Bandoeng werd uitgebieid met 1,6 K.M.
grondkabel en 3 kabelopstijgpalen, het bovengrondsche net
met 77 K.M. draad. Opgericht werd een bijkantoor te
Santosa.
Het districtsnet Tasikmalaja werd uitgebreid met een bijkantoor to Manondjaia.
Het stadsnet te Cheribon werd uitgebreid met 0,5 K.M.
grondkabel en 2 kabelopstijgpalen. het districtsnet met bijkantoren (e Losari, Losarang en. Plerod.
De ombouw der districtslijnen tussclien Tegal en de verschillende bijkantoren, de aanleg van de interlokale lijn
Tegal— JVmalang en de aanleg van eene derde districtsgeleiding Tegal Brebes kwamen giereed.
Het bijkantoor Wouopringgo (districtsnet Pekalongan)
werd in dienst gesteld.
De inrichting van alle kantoren in de notten van ZuidKedoe (Poerworedjo, Koetoardjo, Koetowinangoen, Keboemen, Karanganjar, Gombong en AVonosobo) kwam gereed,
zoodat op 1 Augustus gouvernementskantoren in deze plaat-

sen konden worden openaeateld.

Hot bijkantoor Moentilan (districtsnet Magielang) werd
in dienst gesteld, terwijl de aanleg van de lijn Parakan—
Wonosobo gereed kwam.
Het ondergrondsche stadsnet te Semarang werd vrij belangrijk vergroot. Tn 't geheel werd verbruikt 5 K.M. grondkabel.
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Te J a p a r a (districtsnet Koedoes) werd een nieuw kantoorgebouw in gebruik genomen, terwijl te Keling een bijkantoor werd geopend.
Het plaatselijk net te Poerwodadi kwam gereed, zoodat het
kantoor aldaar in September opengesteld kon worden.
De uitbreiding van het districtsnet Tjepoe moest op het
eind van het jaar wegens gebrek aan personeel worden
stopgezet.
Een aanvang werd gemaakt met de uitbreiding van het
ondergrondsche kabelnet te Madioen. Het nieuwe kantoorgebouw te Ponoiogo kwam gereed.
De capaciteit van de centrale-Zuid (districtsnet Soerabaja)
werd verhoogd van 2160 tot 2880 nummers, terwijl het stadsnet werd uitgebieid met 21 K.M. grondkabel en 12 opstijgpalen.
De aanleg van een lokaal net te Grisee werd beëindigd,
• zoodat het kantoor aldaar voor het publiek verkeer kon
j worden opengesteld.
Met den bouw van een plaatselijk net te Lamongan werd
in April een aanvang gemaakt. Op 1 Juli kon het kantoor
i aldaar in gebruik worden gesteld.
De uitbreiding van het ondergrondsche net van het bijkanj toor Paioe (districtsnet Kediri) kwam gereed.
Het districtsnet Toeloengagoeng werd uitgebreid met een
| bijkantoor te Ngoenoet.
De centrale kantoorinstallatie te Malang werd met 140
nummers vergroot, terwijl een aanvang werd gemaakt met
de uitbreiding van het ondergrondsche kabelnet.
Te Tanggoel (districtsnet Djember) werd een bijkantoor
in dienst gesteld; begonnen werd met den aanleg van ten
bij net te D.iatiroto.
Een begin werd gemaakt met de uitbreiding van het kabel! net te Palembang en den daarmede gepaard gaanden ombouw
! van het bovengrondsche net.
De aanleg van een plaatselijk net te Singkawang kwam
gereed, zoodat het kantoor in Augustus in dienst kon worden
! gesteld. De lijn Pontianak—Singkawang werd verbeterd.
Het districtsnet te Telokbetong werd uitgebreid met een
bijkantoor te Negerija.
In October werd een aanvang gemaakt met den aanleg van
een gou vernemen t& telefoonnet te Padang.
In verband met den afloop van de concessie der Algemeene Telefoonmaatschappij te Makasser (10 Maart 1921)
werd met spoed gewerkt aan den aanleg van een geheel nieuw
telefoonnet aldaar. Tot eind December werd 19,6 K.M.
grondkabel gelegd, terwijl 27 kabelopstijgpalen werden
geplaatst.
In October werd een aanvang gemaakt met den aanleg van
een bijlelefoonnet te Martapoera (lokaalnet Bandjermasin),
hetwelk begin 1921 zou worden opengesteld.

Bijzondere mededeel in gen. Evenals in het vorige verslag-jaar kon ook in 1920 niet altijd gerekend worden op tijdige
aankomst van in het buitenland bestelde, technische inrichtingen. waardoor dikwijls de voorgenomen uitbreiding of
ombouw van verschillende netten niet ter hand genomen
kon worden. Groote moeilijkheden werden ondervonden door
gebrek aan goed onderlegd technisch personeel.
In October ontstonden in de Preanger-Regentschappen
langdurige storingen door dijkbreuk en aardstortingen. Belangrijke storingen vielen voorts te constateeren in de netten
Oherihon, Menado, Soerabaja, Djokjakarta en Pontianak.
Ook werd de gemeenschap in verschillende netten herhaaldelijk gestoord door diefstal van draad.

§ 6. PARTICULIERE TELEGRAFEN.
Het aantal particuliere spoorwegtelegraafkantoren steeg
in 1920 van 114 tot 117. Hiervan waren er 22 gevestigd in
plaatsen, waar tevens een lands telegraaf kan toor bestond.
Omtrent storingen op vreemde, in Nederlandsch-Indië
landende kabels zij liet volgende vermeld.
De aan het .Eransche Gouvernement toebehoorende kabel
Pontianak—Saigon, welke sedert 30 November 1913 gestoord was, bleef gestoord.

De niet 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 6 storingen voor.

kabel
bleef
toebeChina

KOLONIAAL VERSLAG 1 9 2 1 .
273

Hoofdstuk P, afd. I.

§ 7.

274

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

Het aantal particuliere telefoonkantoren bleef 39. Vijf van deze kantoren waren gevestigd op plaatsen, waar tevens
een lands telegraaf kantoor bestond.

§ 8.

Communale telefoonverbindingen.

PARTICULIERE

TELEFOONVERRLNDINGEN.

In het afgeloopen

jaar werd één particulier telefoonnet overgenomen, zoodat
net aantal concessies voor communale netten eind 1920 vier
bedroeg.
Op hetzelfde tijdstip bedroeg het aantal geabonneerden
van de communale telefoonverbindingen 1279, tegren 1876
op einde 1919, en de bruto-opbrengst f 1 3 7 845, tegen
f 168 470 in 1919, terwijl aan cijns was verschuldigd
f 13 784, tegen f 16 847 in'1919.

§ 9.

POSTSPAARRANK:

De bepalingen betreffende de instelling van eene postspaarbank in Nederlandsch-Indië (Ind. St. 1917 n°. 672)
zijn bij K. B. 26 J a n . 1921 n°. 48 (Ind. St. n°. 251) aangevuld in dien zin, dat inleggers in de postspaarbank voprtaan
door haie tusschenkomst rentegevende schuldbrieven ten
laste van Nederlandsch-Indië en van andere publiekrechtelijke lichamen in Nederlandseh-Ind'ië kunnen doen aankoopen.
_ De proefneming met de uitoefening van den postspaarbankdienst op de gouverneinentspandbuizen in de gewesten Rembang, Soerabaja en Madoera (zie K. V. 1920, kol. 319) werd
voortgezet.
Op 31 December 1920 werd door 148 postkantoren, 11 bijpostkantoren, 376 hulppostkantoren en 73 pandhuizen deeb
genomen aan den dienst der postspaarbank.
Het aantal spaarbankboekjes bedroeg einde 1920 206 300
(waarvan 71 900 boekjes van Europeescke inleggers, 121 9O0
boekjes van inlandsche inleggers en 12 500 boekjes van
vreemde oosterlingen), tegen 182 300 (67 000 boekjes van
Europeescbe inleggers, 104 300 boekjes van inlandsche inleggers en 11 000 boekjes van vreemde oosterlingen) op eind
1919.
Do percentsgewijze verhouding van de aantallen spaarbankbookjes tier verschillende landaarden tot het gezamenlijk
aantil blijft zich voortdurend wijzigen, in het bijzonder ten
gunste van de inleg-gers van inlandscben landaard.
Tot bet aantal spaarbankboekjes behoorden 4472 boekjes
van inleggers op den voet der regeling, getroffen bij Gouv.
Bt. 2S Juni 1912, n°. 28 (Bijbl. Ind. St, n°. 7655), dia gebruik maken van de gelegenheid tot sparen door middel van
inhoudingen op traktementen, enz., waarvan 510 boekjes van
Europeanen, 3956 boekjes van inlanders en 6 boekjes van
vreemde oosterlingen.
A'erder zijn onder het aantal spaarbankboekjes begrepen
938 boekjes, uitgereikt door de gouvernementspandhuizen in
de gewesten Rembang. Soerabaja en Madoera (38 boekjes
van Europeanen, 884 boekjes van inlanders en 16 boekjes
van vreemde oosterlingen).
In 1920 badden plaats 232 204 inlagen op de postkantoren,
bijkantoren en hulppostkantoren, 2758 inlagen op de gouvornciiK'iitspand'iuizen en 36 378 inlagen door middel van

Handelingen der Stoten-Generaal.

Bijlagen.

Telefoonverbindingen voor eigen g e b r u i k . De directeur
van gouvernementsbedrijven verleende in 1920 zes vergunningen tot den aanleg en het eigen gebruik van eene telefoonverbinding.
Wegens aan den Lande te betalen jaarlijksohen cijns voor
het gebruik van openbare wegen en van andere ter vrije be~
schikking van de Regeering staande gronden, was in 1920
door de vergunninghouders verschuldigd f 3276, tegen
f 2846 in 1919.

1921—1922.

inhoudingen op traktementen, enz. van landsdienaren en gepensionneerden, te zamen 270 340 (tegen 208 826 in 1919)
en 128 900 terugbetalingen op de postkantoren, bij- en hulppostkantoren en 963 op de gouvernementspandhuizen, te
zamen 129 962 (tegen 113 616 in 1919).
Het aantal inleggers, wier tegoed op de Rijkspostspaarbank in Nederland werd overgedragen en van die instelling
werd overgenomen, bedroeg in 1920 achtereenvolgens 1166
en 548, tegen 1007 en 297 in 1919.
Het tegoed der inleggers op 31 December 1920 — globaal
berekend, aangezien de rentebedragen over 1920 nog niet alle
bekend waren bij het opmaken van dit verslag — bedroeg
f 19 275 000, tegen f 13 930 000 op 31 December 1919.
In het tegoed per 31 December 1920 deelden de Europeesebe inleggers voor f 14 098 300, de inlanders voor f 4 493 900
en de vreemde oosterlingen voor f 682 800, of achtereenvolgens voor 73,14 %, 23,32 % en 3,54 % van het gezamenlijk tegoed (in 1919 76,24 %, 19,96 % en 3,80 % ) .
Het tegoed der Europeesche inleggers vermeerderde in 1920
met f 3 513 300, dat der inleggers van inlandscben landaard
met f' 1 708 900 en dat van de vreemde oosterlingen met
f 117 800.
Ook in 1920 weiden alle in Nederlandsch-Indië besehikhaar komende postspaarbaukgelden in dit land belegd.
Op 31 December 1920 was belegd (nominaal) in Staatsschuld (Nederlandsche en Indische) f 10 861 600 en in andere
effecten f 8 096 750.
Het in Nederland op prolongatie uitgezette bedrag was op
31 December 1920 f 756 000, tegen f581 000 op einde 1919.
In Indië was voorts belegd in Iveleeningen op effecten
f221200 (in 1919 f 205 450), terwijl de saldi ter. gunste der
postspaarbank bedroegen in ' s lands kas f 705 200, in de
kassen van den pandhuisdienst f 26 914, op de giro-rekening
bij de Javasche Bank f 28, bij de factorij der Nederlandsche
Handelmaatschappij f 714, bij de Nederlandsch-Indische
Handelsbank f 658, bij de Nederlandsch-Indische Escompto
Maatschappij f 2820 en bij de TJniebank voor Nederland en
Koloniën f 11 080.
Verdere bijzonderheden worden vermeld in het jaarverslag
van de postspaarbank over 1920.

5.

Ned.-Indië.
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II. SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Bij Ord. van 27 Mei 1920 (Ind. St. n°. 395) zijn het algemeen reglement voor de spoorwegdiensten (Ind. St. 1895
n°. 300) en liet algemeen secundair spoorwegreglement (Ind.
St. 1902 n°. 218) gewijzigd door toevoeging van eene bepaling nopens de wijze, waarop hulzen en geschutpatronen
voor losse schoten vervoerd mogen worden. I n overeensteinming daarmede is bij dezelfde gelegenheid wijziging gebracht in de bepalingen voor het vervoer over spoorwegen
van groote hoeveelheden buskruit, ernstvuurwerken, munitie
en andere ontplofbare stoffen ten behoeve van 's laadt burgerlijken en militairen dienst.
Bij Gouv. Bt. 27 Mei 1920 n°. 49 (Bijbl. Ind. St. n°. 9505)
zijn, o.m. in verband mei K. B. 7 April 1919 n°. 33 (Ind. St.
n°. 256). tot herziening \s\n de vastgestelde sterkte van het
leger in Nederlandsch-Indië, eenige wijzigingen gebracht in
de instructie voor de permanente militaire spoorwege )mmisfiie, vastgesteld bij Gouv. Bt. 23 Dec. 1902 n°. 27 (Bijbl.
Ind. St. n°. 5800).
Bij Gouv. Bt. 8 Oct. 1920 n°. 11 (Ind. St. n°. 733) is oen
nieuw algemeen seinreglement vastgesteld.
Ton einde zooveel doenlijk tegemoet te komen a.an de
velerlei bezwaren, ondervonden bij de verdeeling tusschen de
spoor- en tramwegondernemingen op Java en Madoera van
beschikbare hoeveelheden landsbrandhout, is dis verdeeling
wderom rechtstreeks door het hoofdkantoor van den dienst
van het toezicht op de spoor- en tramwegen ter hand genomen.
De staat der bezoldigingen van het personeel der staat*spoor- en tramwegen (Ind. St. 1918 n°. 669) onderging aanvulling (Ind. St. 1920 nos. 420 en 735 en 1921 n°. 331).
De voorwaarden, waarop in de werkplaatsen van de staatsspoor- en tramwegen, enz. werk voor andere takken van
's lands dienst, gewesten of gedeelten van gewesten met eigen
geldmiddelen, dan wel voor particulieren kan worden verricht (Bijbl. Ind. St. n°. 8941) zijn gewijzigd bij Gouv. Bt.
3 Scpt. 1920 n°. 5G (Bijbl. Ind. St. n ° . 9585).
A.
1°.

a.

SPOORWEGEN.
STAAT88FOOBWEGBIT.

Verkenning,

opneming

en

aanleg.

Van de lijn Djatinangor—Tjitali (eene doortrekking van
de lijn Rantjaëkek—Djatinangor) werd op 13 Februari 1920
het gedeelte tot Tandjoengsari in exploitatie genomen, het
verdere gedeelte van het tracé zal gewijzigd worden in verband met de nadere plannen tot doortrekking nanr Soemedang, met de voorbereidende werkzaamheden waarvan werd
begonnen. De aanlegrekening van de lijn tot Tjitali bedroeg
einde 1920 f 915 806.
De lijn Bandoeng—Kopo werd op 13 Februari 1921 in
exploitatie genomen; de aanlegrekening bedroeg einde 1920
een bedrag van f 1 346 776.
Op de lijn Tjiteureup naar Madjalaja werd met spoorleggen l>egonnen; de aanlegrekening bedroeg einde 1920
f 307 059.
Van de lijn Toeloengagoeng"—Trenggalek—Toegoe kan het
eerste gedeelte tot Tjampoerdarat. lang 14 K.M., spoedig in
exploitatie komen. De aanlegrekening sloot einde 1920 met
een bedrag van f 999 252.
De aanleg van het gedeelte Gempolkerep—Ploso, dat de
Babat-Djombang-tram met de tramlijn Krian—Gempolkerep
zal verbinden werd voortgezet.
Met den aanleg van de lijnen Balong—Slahoeng en Soenicrqto—Badegan werd een aanvang gemaakt. De aanlegrekening Bloot op einde 1920 met een bedrag van f 492 000 (voorloopig cijfer).
De werkzaamheden tot liet maken van een bestek voor
den aanleg van lijnen in Noord-Cheribon door een particulier technisch bui eau naderen iiare voltooiing.
Met de voorbereidende werkzaamheden voor de doortrekking van de lijn Bandoeng—Kopo tot Tjiwide werd hegonnen.
De uitvoering van de spoorverdubbeling Meester-Cornelis—Tjikanipek en Wanakrama—Krian is nog in gang.
Voor den bouw van eene werkplaats te Boekitdoeri werd
tot einde 1920 een bedrag van f 2 029 756 uitgegeven.
Met betrekking tot de omwerking van hot spoorwegnet in
en om Batavia, bleven de volgende werken onderhanden:
het emplacement en stationsgebouw Tandjoengpriok, benevens de aanleg van verschillende havensporen; het goederen-emplacement Heemradenplein; de nieuwe dubbele
lijn Batavia—Angke; de verdubbeling der lijn Angke—
Doeri—Tanahabang; de aanleg der dubbele lijn Goenoengsahari-kanaal—Batavia ; de aanleg der dubl>ele lijn Batavia—Antjol; het nieuwe emplacement en stationsgebouw
Passer Senen; de nieuwe dubbele lijn Manggarai—Tanahahang en het nieuwe goederen-emplacement Tanahabang.
Tot einde 1920 werd in het gelieel uitgegeven een bedrag
van f 13 764 93-1.
W a t aangaat de werken tot verbetering der spoorwegtoestanden te Soerabaja, kwamen gtodurende het verslagjaar
verschillende spoorbundels en havensporen te Kalimas gèreed, terwijl onderhanden bleven: enkele sporen te Kalimas;
het emplacement Sidotopo; het nieuwe station Soerabaja en
de verliooging der lijn Goebeng—Missigit. Tot einde 1920
werd in het geheel besteed een bedrag van f 8 625 371 (voorloopig cijfer).
Ten behoeve van de verbetering der spoorwegtoestanden
te Bandoeng en Tjilatjap kwamen te Bandoeng het goederenemplacement op het terrein van het voormalige koffieetablissement gereed, terwijl onderhanden bleven te Bandoeng het emplacement Kiaratjondong en de aanleg van
parallelsporen tusschen Bandoeng en Tjimindi, en te Tjilatjap enkele havensporen. Omtrent eenige projecten werd
nog geen overeenstemming bereikt met den gemeenteraad
van Bandoeng. Het werk te Tjilatjap werd in den loop van
het verslagjaar door den dienst van weg en werken overgenomen. Gedurende 1920 werd te Bandoeng f 817 226 (voorloopigi cijfer) besteed: voor Tjilatjap tot einde Juni 1920
f 5 687 860.

J a v a . De afwerking van het vóór-ontwerp der verlenging
van het reeds in aanleg zijnde lijngedeelte RantjaekekTjitali tot Soeniedang kwam in zoover gereed, dat de gelden
voor den begiiiaanleg konden worden aangevraagd.
H e t onderzoek naar eene mogelijke uitbreiding van het
bestaande tramwegnet in de vlakte Poeger werd voortgezet.
De afwerking van het verkenningsverslag voor eene verbinding Tangerang 1 —Serang werd voorloopig uitgesteld, in
verband met de afdoening van dringender werkzaamheden.
Ook de voortzetting van het economisch vooronderzoek naar
de levensvatbaarheid in het algemeen van lands automobieldiensten als voedingslijnen voor de sta«tsspoor- en tramwegen is voorloopig van het werkplan afgevoerd.
De onderhandelingen en plannen betreffende de spoorverbinding in 1.0G7 M. Solo—Djokja tusschen den dienst der
staatsspoor- en tramwegen en de Nederlandseh-Indische
Spoorwegmaatschappij vorderden zoodanig, dat tot het maken
van een volledig voorontwerp kon worden overgegaan.
In het gebrek a.an personeel en den onvoldoenden aanvoer
von rails., wissels en bruggen kwam geleidelijk verbetering,
doch op verscheidene plaatsen moest nog van houtconstructie
bij don aanleg worden gebruik gemaakt.
De aanleg van de lijn Bandjar—Kalipoetjang tot Parigi
en van de verlenging tot Tjidjoelang kwam nagenoeg gereed.
De a.anlegrekoning van de geheele lijn wees einde 1920 een
bedrag aan van f 9 153 151.
De aanleg van de lijn Ragadjampi—Bentjoeloek kwam tot
Buitengewesten. In Tapanoeli werd aangevangen met
het halfweg gelegen Srono gereed. De aanlegrekening beliep
het samenstellen van het vóór-ontwerp van het eerste lijngeeinde 1920 f 705 710.
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deelte de(r verblinding Sibolga—Batang Toi<oe—Padang
Sidimpoean.
Het verkeinningfcve\Hlag nopens do toetkomatige vertbindingen van het net ter Sumatra's AVestkust inet het net in
Zuid-Sumatra en niet de Oostkust van Suinatra komt eerstdaags gereed. I n Midden-Sumatra kwam de opneming van
het tracé Moearo Kalaban—Moeaio tot stand, welke lijn de
eerst." schakel vormt van eene toekomstige verbinding van
het net ter .Sumatra's AVestkust met de Oostkust. Met den
aanleg van deze lijn werd onmiddellijk een aanvang gemaakt (vgl. K. V. 1920, kol. 323).
I n Zuid-Sumatra kwam in het verslagjaar de definitieve
vastlegging van het tracé van den verbindingsschakel Koto
Boem] Batoeradja gereed en kon met de voorbereidende
•werkzaamheden voor den aanleer worden aangevangen.
De opneming van de Verbinding Lahat--Tebingtinggi,
Moearobeliti—Moearoklingi met zijlijn
Moearobeliti—
Padangoelaktauding, bleef onderaan den.
Van de verbinding Lempongsche districten—Pslembang
werd oj) 2 Januari 1921 het lijngedeelte Blambang—Koto
Boemi in exploitatie genomen, waardoor de lijn rond 100
K.M. van de kust af is voltooid. Aan de Palembaiig-zijde
vorderde liet spoorleggeu -10 K.M. van Praboemoelih in de
richting Batoeradja. De aanlegrekening sloot einde 1920 met
rond f 30 808 000 (voorloopig cijfer). De aanleg van de
verbindingslijn Garoentang—Telokl>etong kwam nagenoeg
gereed; de aanlegrekening sloot einde 1920 met f 149 369.
De werkzaamheden tot verbetering van de Oosthaven werden
van 1 Januari 1921 af door liet departement der burgerlijke openbare werken overgenomen : de aanlegiekening
sloot' einde 1920 met f 1 042 000 (voorloopig cijfer). De lijn
Moearoenim—Tandjoencf kwam gereed. De aanlegrekening
wees een eindbedrag aan van f 7-54 806.
De bouw van de lijn Moearoenim—Lahat vorderde tot
einde 1920 oen bedrag van f 376030. Bij de uitvoering werd
machinaal grondverzet toegepast. Voorbereidend werk werd
gedaan ten behoeve van de te Lahat te bouwen werkplaatsen
en van de doortrekking van de lijn voorbij L a h a t : welk,
laatste werk evenwel sedert van de begrooting is afgevoerd.
De kolenlaadinriclitingen te Kertapati (Palembang) werden in Augustus 1920 in gebruik genomen.
De aanleg van de lijn Pajokoemboek-—Limbanan kwam
nagenoeg gereed. De aanlegrekening wees einde 1920 een
bedrag aan van f 427 354.
De voorbereiding van de opneming en den aanleg van ds
verbinding Pontianak—Sambas in de AVes+erafdeeling van
Borneo is van het werkplan afgevoerd.
I n Zuidwest-Celebes kwamen gereed de definitieve vóór» '
ontwerpen van de lijnen Makasser—Takalar en Makasser—Maros—Tanete en de verbindingen dezer lijnon met de haven
en de stadslijnen ter hoofdplaats Makasser. De aanleg van de
lijn Makasser—Takalar werd, na gehouden aanbesteding,
aan een particulieren aannemer gegund. Een bestek voor de
lijn Makasser—Tanete kwam gereed. De aanlegiekening
sloot einde 1920 met f 1 640 609.
De verkenning voor eene verbinding van het merengebied
in Boni (Seengkang) met de westelijke kustvlakte werd
voltooid.
Eene economische verkenning van de Minahasa werd aangevangen; de samenstelling van liet betreffende verslag is
onderhanden.
b.

Bedrijf.

Lengte in bedrijf. De lengte van de lijnen in normaalspoor, zoowel beoosten Solo als Ivewesten Djokja, bedragende
onderscheidenlijk 1059 en 1462 K.M. bleef ongewijzigd.
De herstelling van het door overstrooming weggeslagen
lijngedeelte Naras—Soengailimau van den staatsspoorweg
ter Sumatra's AVestkust kon ook gedurende het verslagjaar
niet. plaats vinden, zoodat slechts 238 K.M. in exploitatie
bleef.
Het in bedrijf zijnde gedeelte in Zuid-Sumatra, omvattende einde 1919 eene lengte van 78 K.M. in de Lampongsche
districten, werd door de openstelling van liet lijnvak Blamba'ngan—Koto Boemi, op 2 Januari 1921, uitgebreid met
iuim 19 K.M. en derhalve gebracht op 98 K.M., terwijl in
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het gewest Palembang de lengte van 165 E.M. onveranderd
bleef. Beide lijnen worden als tramweg geëxploiteerd.
Tarieven.
De bij Gouv. Bt. 1 Maart 1913 n°. 13 (Bijbl.
Ind. St. n". 7849) vastgestelde bepalingen betreffende het
vervoer van landsreizigers en goederen op de staatsspuor- en
tramwegen in Nederlandsck-Indië zijn nader aangevuld
(Bijbl. Ind. St. «os. 9509 en 9518).
Wegens het nog steeds nijpende gebrek aan voldoende rijtuigiiiateriaal werd gedurende het verslagjaar alleen reductie op de vrachtprijzen verleend aan de bezoekers van het
algemeen ingenieurscongres 1920 en aan de deelnemers van
de door het congres uitgeschreven excursies. Kosteloos vervoer wetd toegestaan voor geschenken, bestemd voor het kinderhuis van het „Genootschap van in- en uitwendige zending" te Soekaboemi; voor artikelen tot leniging van den
nood in AATeenen ; voor behoeftige kinderen, bestemd ter opncming in de koloniehuizen te Salatiga en Tjitjoeroeg van
het „Centraal genootschap voor kinderherstellings- en vacantiekol.onies" in Nederlandsoh-Indië; voor grondstoffen, benoodigd voor de door blinden in de werkinrichting te Bandoeng van de , ,Vereeniging tot verbetering van het lot der
blinden in Nederlandsck-Indië" te vervaardigen artikelen;
voor de ter opneming in die inrichting bestemde behoeftige
blinden; voor de door blinden vervaardigde, ten verkoop bestemde artikelen, zoomede voor de verkoopers van die artikelen, en voor alle goederen l>estemd voor inrichting en voor
uitbreiding van het blindeninstituut te Bandoeng.
Speciale tarieven werden vastgesteld voor het vervoer van

brandhout, bestemd voor de Probolinggo-. de Paaoeröean-, de
Modjokerto- en de Madoera-Stoomtrammaatschappij. loomede

voor materialen, dienende voor den bouw van eene nieuwe
roomseh-katholieke kerk te Bandoeng.
Vervoermiddelen.
Bij hot einde van 1920 bestond het
rollend materieel der staatsspoorwegen op Java (met inbegrip
van het restant dor tijdelijk iir huur van de NederlandschIndische Spoorwegmaatschappij overgenomen rijtuigen der
lijn Batavia—Buitenzorg en het materieel van de eenvoudige
lijnen, zoomede niet inbegrip van het van de Babat-Djombang Stoomtrammaatschappij overgenomen materieel) uit 521
locomotieven, 1736 personen-, restauratie- en postrijtuigen en
bagagewagens en 11786 goederenwagens, tegen ouderscheidenlijk 499, 1710 en 11 104 op einde 1919 (verbeterde cijfers
over dit jaar).
In 1920 werden verbruikt 317 910 ton steenkolen en 97 300
ton brandhout, tegen onderscheidenlijk 225 283 en 170 786
ton in 1919.
Het rollend materieel van den spoorweg ter Sumatra's
Westkust was einde 1920 samengesteld uit 71 locomotieven,
109 rijtuigen en bagagewagens en 909 (hieronder begrepen
de 24 wagens van de JJederlandsch-Indische Portland
Cement-Maatschappij) goederen, en andere wagens, (e"-£.n
onderscheidenlijk 71, 105 en 883 einde 1919.
Het kolenverbruik bedroeg 57 993 ton, tegen 51 226 ton
in 1919.
In Zuid-Sumatra bestond het rollend materieel einde 1920
uit 24' locomotieven. 32 rijtuigen en 493 goederenwagens,
tegen onderscheidenlijk 20, 32 en 442 einde 1919.
Personeel. Bij de exploitatie der staatsspoorwegen op
Java waren einde 1920 in dienst 29 419 ambtenaren en beambten en bij den staatsspoorweg ter Sumatra's AVestkust
2169.
In de werkplaatsen t e Bandoeng, Meester-Cornelis, Poerworedjo, Madioen, Soerabaja en Djember waren, ongerekend
de koelies, gemiddeld per dag te zamen werkzaam 5093
werklieden en in die te Padang 748.
Uitkomsten, van het vervoer.
De ontvangsten van de
staatsspoorwegen op Java, met inbegrip van de met normaalspoor aangelegde stoomtramlijnen, bedroegen in 1920
f 60 681 994, of f 9 548 409 meer dan in 1919. De opbrengst
van het reizigersvervoer vermeerderde met f 6 698 895, of
32,61 %. De ontvangsten uit het ijl- en vrachtgoederenverkeer namen met f 2 919 130 of 11,01 % toe.
De ontvangsten van den spoorweg ter Sumatra's AVest-
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kust bedroegen in 1920 ruw f 5 205 347 en zuiver
f 1/594 142, tegen f 4 030 799 en f 1473 588 in 1919.
De opbrengsten onderscheidenlijk van het vervoer van
reizigers en ijl- en vrachtgoed bedroegen in 1920 f 1 282 271
en f 3 120 153, tegen f 1 041 248 en f "2 372 320 in 1919.
De ontvangsten van de als tramweg geëxploiteerde
gedeelten van den Zuid-Sumatra-spoorweg bedroegen in
1920 f 1463 449. De exploitatiekosten hebben bedragen
f 1 238 380, alzoo een overschot van f 225.069.
2°.
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1919. Verkocht werd 396864 K.G., tegen 314 357 K.G. in
1919; aan militaire hospitalen werd 107 939 K.G. verstrekt,
tegen 99 296 K.G. in 1919. Het smeltverlies bedroeg 0.277 %
tegen 0,184%in 1919. Het brandstoffenverbruik was 2013 M s .
brandhout, of per 100 K.G. geproduceerd ijs f 1,65*. Aan verkocht ijs werd ontvangen f 26 703, tegen f 23 287 in 1919. •
De exploitatiekosten beliepen f 22 222. tegen f 19 460 in 1919.
Onder beide laatste bedragen zijn niet begrepen de zelf kosten
voor het vervoer van het brandhout.

PARTICULIERE SPOORWEGEN.

Lengte in exploitatie.
De lengte der particuliere spoorwegen op Java (die van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij) en ter Oostkust van Sumatra van de DeliSpoorwegmaatschappij bleef onveranderd (onderscheidenlijk 210 en 271 K.M.).
Tarieven.
Door de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij zijn met eigenaren en beheerders van suikerfabrieken gelegen in de residentiën Soerakarta en Djokjakarta overeenkomsten aangegaan voor den afvoer per spoor
en tram naar Semarang, tegen bijzondere vrachtprijzen van
het geheele product uit den oogst 1920. voor zoover dit niet
bestemd is voor binnenlandsch verbruik. Met ingang van 1
Augustus 1920 verhoogde die maatschappij de reizigers- en
bagage-tarieven en enkele prijzen voor vrachtgoederen, benevens eenige bijzondere goederentarieven, terwijl met ingang van 1 October d. a. v. eene nieuwe — sedert gewijzigde
— uitgave in werking is getreden van de bepalingen en tarieven betreffende het rechtstreeksch verkeer tusschen de lijnen
der maatschappij en die van de staatsspoorwegen en tramwegen op Tava.
Bij de Deli-Spoorwegmaatschappij is met ingane* van 15
Maart 1921 een nieuw tarief voor het vervoer van reizigers
en bagage ingevoerd, waarbij de vrachtprijzen voor de
langere afstanden zijn verhoogd.
Uitkomsten van het vervoer.
"Uitvoerige opgaven nopens
den omvang en de geldelijke uitkomsten van het vervoer
gedurende 1920 op den spoorweg Semarang—VorstenlanM
den—Willem I en de Deli-Spoorwegmaatschappij worden
aangetroffen in bijlage H H .
Het krachtens de concessie voor den spoorweg Semarang—
Vorsteulanden—Willem I aan den Staat toekomende aandeel in de winst op die lijn over 1920 beliep f 351 043.
B.

STOOMTRAMWEGEN.

1°.

STAATSSTOOHTRASIWEGEN.

Lijnen op Java. De uitkomsten van het vervoer der
tramlijnen met normaalspoor zijn begrepen onder die van
de spoorwegen (zie hiervóór). De ruwe ontvangsten van de
tramlijnen van 0,60 M. spoorwijdte bedroegen over 1920
rond f 615 168. Met inbegrip van de vernieuwingen en afschrijvingen bedroegen de bedrijfskosten rond f 425 842,
zoodat een overschot werd verkregen van rond f 189 326.
Lijnen in Atjeh en otiderhooriffheden.
De lengte der
lijnen in exploitatie, op 31 December 1919 bedragende
511 K.M.,, bleef ongewijzigd. De bruto-ontvangsten bedroegen in 1920 f 1 746 009. tegen f 1449 700 in 1919, of
f 296 369 meer. tot welke vermeerdering zoowel het goederenals reizigersverkeer heeft bijgedragen. De exploitatiekosten
beliepen in 1920 rond f 1 670 351, tegen f 1 079 704 in 1919.
Op uit. 1920 waren, met inbegrip van de maandgelders, in
dienst 51 Europeanen en 390 inlanders en vreemde cjosterlingen. H e t rollend materieel bestond uit 60 locomotieven,
148 rijtuigen en 916 goederenwagens.
Het verbruik aan brandhout als brandstof voor de locomotieven bedroeg gedurende 1920 45 115 M s .
De ijsproductie van de gouvernements ijsfabriek te Koeta
Radja bedroeg in 1920 397 986 K.G., tegen 414 410 K.G. in

. 2°.

PARTICULIERE TRAMWEGEN.

Aanleg

en

exploitatie.

Lijnen
van de Nederlandsch-Indische
Spoorwegmaiatschappij. Met ingang van 1 Augustus 1920 is het lijngedeelte
Babat—Toeban—Merak Oerak, zijtak van de lijn Goendih—
Soera ba ja, voor het algemeen verkeer opengesteld. Voortgegaan wordt met den aanleg van den tramweg Solo—Wono-'
giri—Kakap, de zijlijn Grisee—Kandangan van den tramweg
Goendih—Soerabaja en het gedeelte Broemboeng 1 —Gambringan van den tramweg Semarang—Broemboeng—Gambringan.
Oost-Java Stoomtrammaatschappij.
De lijn Pasar Toeri—
haven Soernbaja (Tandjoengperak), zijtak van de stoomtramlijn Wanakrama—Koepang—Pasar Toeri—Stadstuin, voor
welke lijnen de maatschappij concessie verkreeg bij Gouv. Bt.
6 J a n . 1913 n°. 33 (Bijbl. Ind. St. n°. 7825), kwam sedeW
gereed en werd op 5 Augustus 1920 voor het algemeen verkeer
opengesteld.
Nederlandsch-Indische
Tramwegmaatschappij
en Batavia
Electrische Trammaatschappij.
Bij deze beide maatschappijen zijn met ingang van 1 October 1920 nieuwe, verhoogde
tarieven ingevoerd.
Statistieke gegevens betreffende den omvang van het bediijf der particuliere spoor, en tramwegmaatschappijen zijn
opgenomen in bijlage H H .
C.

VERVOERKABELS.

De termijn van aanvaarding van de in K. V. 1920 (kol.
328) vermelde, aan de maatschappij tot exploitatie der
ondernemingen nagelaten door mr. W . A. baron BAUD verleende vervoerkabelvergunninjr ten behoeve van de theeonderneming Tjaremang is nader met een jaar, derhalve tot
29 September 1921. verlengd.
Bij Gouv. Bt. 3 Dec. 1920 n°. 67 is aan de Landbouwmaatschappij Soekamadjoe vergunning verleend voor den aanleg
en het gebruik van een kabel voor het vervoer van theeblad
en andere voortbrengselen op de landbouwonderneming
Soekamadjoe (afd. Soekaboemi, res. Preanger-Regentschappen).
T>.

LANDSATJTOMOBIELDIENSTEN.

Java. Gedurende 1920 werd in de residentie Cheribon
5P K.M. geëxploiteerd met 11 voertuigen; in de residentie
Preanger-Regentschappen 61 K.M. met 10 voertuigen. De
dienst tusschen Tjimahi en Tjisaroea moest wegens den zeer
slechten toestand van den weg worden stop gezet.
De opbrengst van beide bedrijven in 1920 was o b volgt:
Cheribon f' 102 765 en Preanger-Regentschappen f 74 226.
Sumatra.
Gedurende het verslagjaar waren in exploitatie: in de residentie Palembang 512 K.M., in de residentie
Benkoelcn 648 K.M. en ter Sumatra's Westkust 869 K.M.,
met respectievelijk 57, 73 en 54 voertuigen.
Met inbegrip van het landsvejvoer bedroeg de opbrengst
in Palembang f 663 997, in Benkoelen f 600 810 en op de
Westkust van Sumatra f 637 506.
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HL MIJNWEZEN.
§ 1.

DIENST VAN HET MIJNWEZEN.

Wetgeving. Bij de wet van 5 Juli 1921 (Ned. St. n°. 845)
i», met inachtneming van de bepalingen dezer wet, machtiging verleend tot oprichting van eene naamlooze vennootschap, genaamd „Nederlandsen-Indische Aardolie Maatschappij", welke ten doel heeft de ontginning van aardolievelden in de residentie Djambi en het te gelde maken van
de gewonnen grondstoffen en de daaruit bereide*producten.
Bij Ord. van 25 Febr. 1921 (Ind. St. n°. 119) ziin nadere
regelen bekrachtigd met betrekking tot de vaststelling v a r
den aanslag in den cijns, bedoeld in art. 35 der Indische
mijnwet.

Mijnbouwkundige, geologische en palaeontologische
onderzoekingen van gouvernementswege.
De onderzoe-

kingen naai het voorkomen van aardolie in het gouvernement
Atjeh en onderhoorighedew werden beëindigd. Het tertiair
ondeizoek in het gouvernement Oostkust van Sumatra werd
vervolgd. De zetel van het onderzoek bleef voorshands in
Langsar gevestigd, maar werd in October naar Tandjoengpoera ter Oostkust van Sumatra overgebiucht.
In verband met plannen voor eene kalkstof"industrie in
laatstgenoemd gewest, werden eene steenkoolafzetting en
verschillende kalksteen-voorkomens in het landschap Koealoe
onderzocht. Er werd aan kolen eene hoeveelheid van + 170 000
Personeel. Einde J u n i 1921 bestond de sterkte van het ton aangetoond. De kalksteenen, voor zoover reeds onderkorps uit 6 hoofdingenieurs en 52 ingenieurs in vasten dienst. zocht, bleken na scheikundig ondeizoek wegens het hooge
•oomede 8 ingenieurs, 3 geologen en 4 ambtenaren in tijde- kiezelzuurgehalte ongeschikt om als grondstof te dienen voor
lijken dienst. Met veilof waren 10 ingenieurs in vasten dienst. de bereiding van kalkstikstof. I n Maart werd, met het oog
Van dat personeel waren werkzaam: op het hoofdkantoor op een door particulieren gevraagden geldelijken steun voor
(buiten het hoofd Aan den dienst) 2 hoofdingenieurs, 13 de oprichting van eene glas-fabriek, een onderzoek ingesteld
ingenieurs en 1 ambtenaar; bij het grondpeilwezen 2 inge- naar de hoeveelheid winbaar zand in het stroomgebied van
nieurs; bij de Banka-tinwinning, de kolenontginning ter de Masihi, een linkerzijvier van de Asohan. Het materiaal
Sumatra's Westkust, de Boekit Ascm-steenkolenmijnen in bleek echter geen zuiver kwartszand te zijn; het bevat een
de residentie Palembang (bij elk dezer bedrijven buiten belangrijk percentage aluminium. E r zou uit die rivier
den hoofdingenieur, bedrijfsleider), de Poelau Laoet-steen- 36 000 M 3 . zand zijn te verkrijgen. Elders in het gewest komen
kolenmijnen en de goudontginningen in de residentie Ben- dergelijke zanden in grootere hoeveelheden voor.
koelen onderscheidenlijk 10, 4, 2, 2 en 2 ingenieurs; voor het
In de residentie Palembang werd een onderzoek ingesteld
onderzoek naar delfstoffen in het gouvernement Oostkust van
Sumutra 2 ingenieurs, het geologisch-mijnbouwkundig onder- naar de geologische gesteldheid van het spoorwegtrocé Lahatzoek in de residentie Nieuw-Guinea 1 geoloog en 1 ingenieur, Tebingtinggi ten behoeve van den aanleg en de opneming van
de onderzoekingen in het Verbeek-gebergte (Celebes) 1 inge- de Zuid-Sumatra-staatsspoorwegen. Behoudens eene kleine
nieur en 2 tijdelijke ambtenaren, het mijnbouwkundig- omlegging bleek het uitgezette tiacé geschikt te zijn voor
geologisch onderzoek in de residentie Riouw en onderhoorig- den aanleg van een spoorweg. Tevens werd nagegaan in
heden 1 ingenieur en 1 ambtenaar, het onderzoek op het hoever artesische boringen voor de drinkwatervoorziening
eiland Timer 1 geoloog en 1 ingenieur, het geologiseh-hydro- van Lahat kans van slagen hebben.
In Biouw en onderhoorigheden werden de onderzoekingen
logisch onderzoek op Java 1 ingenieur, het onderzoek naar
en
verkenningen met kracht voortgezet. Verschillende valhet voorkomen en ile mogelijke winning van zwavel in Nederlandseh-Indië ] ingenieur, den vulcanologischen bewakings - leien op de grootere eilanden werden min of meer systedienst 1 geoloog, bet rnijnbouwkundig-geologisch onderzoek m.itiseli af geboord; in verscheidene werden tinerts-afzettinop het eikind Flores 1 ingenieur, het hernieuwd onderzoek gen aangetroffen, welke echter zeer diep zijn gelegen, waarnaar het voorkomen van ijzer-ertsen in de afdeelingen Zuid- door de ontginning niet zonder bezwaar zal zijn. Enkele dezer
oostkust van Borneo en Bandjermasin der residentie Zuider- afzettingen bleken tot in zee te vervolgen te zijn. Andere
en Oosteraf deeling van Borneo 2 ingenieurs en het maken mineralen don reeds vermeld in K. V. 1920, kol. 330, werden
van een tunnel ter afvoering van het water in bet Kloet-meer niet gevonden. De verkenning der oostzijde van het eiland
Boengoeran van de Poelau Toedjoeh-groep werd voortgezet.
1 ingenieur. Ten slotte waren 3 ingenieurs belast met de Met de slangboor wTerd op den hoogen kant van Soengni Raja
kleine onderzoekingen (mijnbouwkundig-geologisch) ten be- en verderop bij Soengai Pian Balau een koelit-effsafzetting
hoeve van het mijnwezen en van andere takken van dienst. aangetroffen. Nadat in den loop van Maart met de BankaHet verdere vakkundige personeel bestond uit 1 technisch boor begonnen werd te boren bleek al spoedig, dat op den
ambtenaar, 1 commies-topograaf, 2 topografen, 3 teekenaars, hoogen kant van Soengai Raja grof tinerts in Katsa-lagen
2 mijnbouwkundige hoofdopzieners 12 mijnbouwkundige voorkomt. De boringen in deze valleien worden voortgezet.
opzii iicrs, 2 ondeiopzieners, 1 hoofdhoormeester en 11 boorOp Java werden de vulkanen Telaga Bodas en Tjiremai
meesters in vasten en 1 hoofd van het kaartenkantOor. 1
onderzocht,
waar respectievelijk 60 000 ton zwavelerts met
bouwkundig hoofdopziener, 2 topografen, 5 opzieners, T
een gemiddeld gehalte van 55 % sulfur en 10 000 ton van
ondel-opzieners en 11 boormeesters in tijdelijken dienst.
65 % sulfur werd aangetoond. I n de residentie Tapanoeli
Geschriften. E r verschenen: van het ,,Jaarboek van het werd de Sorik Merapi onderzocht, waar in den kraterbodem
mijnwezen in Nederlandsch-Indië" van den jaargang 1918 3 zwavelniodderlagen voorkomen met eene hoeveelheid van
het deel „Verhandelingen I " , van de ,,Verslagen en mede- 220000 ton van gemiddeld 52,7 % sulfur; voorts 280 000 ton
deelingen betreffende Indische delfstoffen en hor e toepas- van 25,7 % en 20 000 ton zwavelgruis van 88 % sulfur. Aan
singen" de nummers 9 en 12 en een herdruk van n°. 3, van den noordvoet van dezen vulkaan werd nog een veld met
de ..Verslagen en mededeelingen van den dienst van het 13 000 ton zwavelerts van 78 % zwavel aangetroffen. In het
mijnwezen in Nederlandsch-Indië"• ,.Korte uiteenzettingen begin van 1921 werden enkele vulkanen in Menado op
van de beteekenis van de jongste wijziging in de Indische zwavelafzettingen onderzocht; in den krater van den Massein
mijnwet (Ind. St. 1919 n°. 4), toegelicht door een kaart, werd 55 000 ton van gemiddeld 52,8 % zwavel aangetoond.
waarop zijn aingegeven de gedeelten van NederlandschDe hydrologisch-geologische ondeizoekingen op de BanIndië, welke, voor wat l>etreft de opsporing en ontginning doengsche hoogvlakte werden beëindigd. Gelijksoortige
van l>epoalde delfstoffen, zijn gereserveerd of voor den par- onderzoekingen worden thans over verschillende deelen van
ticulieren mijnbouw zijn gesloten", van de ,,Vulkanologische Java ingesteld.
mededeelingen" n°. 1 ..Vulkanen en vulkanische verschijnIn velband met de instelling van een vulkanologischen
selen in de residentiën Sumatra's Westkust (noordelijk deel1* bewakingsdienst voor Nederlandsch-Indië (zie K. V. 1920,
en Tapanoeli". met atlas, en van de serie ..Vademecum voor kol. 330) werd de toestand van de vulkanen Goentoer. Papanhet personeel bij het mijnwezen" het deeltje ..Geologie" van dajan, Telaga Bodas met de stikvallei Padjagalan, Galoengde hand van dr. J . K. VAN GFXDER.
goeng, Merapi, Kloet en Raoeng op Java en de Batoer op
5. Ned.-Indië.
W
Handelingen der Staten-Generaol. Bijlagen. 1921—1922
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Bali en do vulkanische gesteldheid van de Sangi-eilanden
onderzocht.
I n de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo werd een
onderzoek ingesteld naar het kolenvoorkomen aan de randzênè van het Koesambi-gebergte ten westen van het Soengei
Doea-ijzerertsveld.
Het onderzoek in het Verbeek-gebergte weid regelmatig
voortgezet en was voornamelijk gericht op het opsporen van
nikkelertsen. Op de randbergen der kustvlakte van Lampea
en ten noordoosten van den weg Labosse-Waraoe-Oesoe
werden eenige garnieriet-vindplaatsen aangetroffen, terwijl
ook enkele mangaanhoudende moerasijzerertsen werden
onderzocht. Aanvullende onderzoekingen naar de mogelijkheid tot het winnen van delfstoffen als magnesiet, kalksteen
en üezelzuurrijke gesteenten, die als toeslag moeten dienen
bij het ijzersmeltproces1, werden op verschillende plaatsen van
den zuidoostelij ken arm van Celebes en op de eilanden rondom
deze landstreek verricht. Op de Padamarang-eilanden werden
eenige magnesiet-af zettingen onderzocht; 30 000 ton erts
werd aldaar aangetroffen.
Einde December werd een onderzoek op het eiland Flores
ingesteld, ten einde de aanwezigheid van tinerts in het
centraal gedeelte von dit eiland na te gaan.
Het mijnbouwkundig-geologisch onderzoek op Timor, dat
voornamelijk op köpererts is gericht, werd met kracht voortgezet. Ruim 150 min of meer zekere vindplaatsen zijn reed?
bekend. Behalve koperertsen, werden nog aangetroffen mangaanerts, chromiet, goud-, zilver- en zinkertsen, zoomede
alluviaal goud.
De verkenning van het zuidelijk gedeelte van West-Nièuw-
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Guinea, de «.g. Vogelkop, werd afgesloten, zoodat dit gebied
zoo goed als geheel is verkend. Positieve aanwijzingen van
het voorkomen van olie werden niet verkregen. Van daar werd
het onderzoek verplaatst naar Oost-Nieuw-Guinea, met
Demta, een kleine Papoea-kampong aan de noordkust, als
zetel. I n dit gedeelte van Nieuw-Guinea bleken zeer intensieve plooiingskrachten gewerkt te hebben; de gewenschte
eenvoudige anticlinale bouw voor petroleumafzettingen is
nog niet gevonden. Bruinkolen van jong uiterlijk en van
slechte hoedanigheid werden in verschillende rivieren aangetroffen.
De werkzaamheden om het niveau van het Kloetkratermeer
op een zoo laag mogelijk peil te houden, werden met kracht
aangevat. T)e daarvoor benoodigde tunnel heeft eene lengte
van 300 M. bereikt.

Diepe grondpeilingen. Van 1 Juli 1920 tot einde Juni
1921 zijn van de 19 in gang zijnde artesische boringen er 17
beëindigd, waarvan 3 wegens slechte uitkomsten gedempt
werden, en kwamen van de 38 nieuw ter hand genomen
boringen er 18 gereed. Eén hiervan werd ook wegens slechte
resultaten gedempt. De 31 voltooide boringen waren aldus
over verschillende gewesten verdeeld: Batavia 7, PreangerRegentschappen 6, Cheribon 5, Semarang 9, Kediri 1, Oostkust van Sumatra 3. Voorts werden 20 bestaande putten
schoongespoeld en hersteld.
Gedurende hetzelfde tijdvak zijn, op den voet van de Ord.
van 10 Aug. 1912 (Ind. St. n°. 430) 21 vergunningen verleend tot het boren van 58 artesische putten.

GOUVERNEMENTS-ONTGINNINGEN.

Ongerekend den voor aanleg gevorderden arbeid zijn in
1920 door dwangarbeiders, contractanten en vrije arbeiders
te zamen verricht 2132 212 dagdiensten, waardoor 567142
ton kolen werd verkregen, tegen 2 013 581 dagdiensten en
510 821 ton kolen in 1919. De productie per hoofd en per dag
bedroeg dus 266 K.G., tegen 254 K.G. in het vorige jaar.
Berekend over het aantal dagdiensten ten laste van werkSteenkolenontginningcn nabij Sawahloento (Ombilin- zaamheden in de mijnen en bij de opvulling, het vervoer en
niijnen), te Stagen (Poelau Laoet} en te Tandjoeng (bij de verlading, was de hoofdelijke dagproductie 426 K.G.,
Moearoenim). De opbrengst der Ombilin-mijnen bedroeg in tegen 408 K.G. in 1919. De zeïfkosten per ton kolen in den
1920 498 357 ton gemengde kolen, 45 568 ton gruis en 23 217 spoorwagen te Sawahloento beliepen, met inbegrip van het
ton fijnkolen, of te zamen 567 142 ton (waaronder 25 075 ton aandeel der afschrijvingen en der rente, f 9,735, tegen
voor eigen gebruik te Sawahloento). Voor 1919 waren deze f 7,779 over het voorafgegane jaar.
cijfers onderscheidenlijk 510 821 ton en 28 329 ton. De winst
Voor werken van aanleg en uitbreiding is in 1920 uitgeop den verkoop en de verstrekking der kolen beliep, na geven f 1 967140, waarmede het eindcijfer der aanlegafschrijving van f 345 029 op de aanlegrekening en van rekening vermeerderde. Daar van deze rekening, zoals reeds
f 317 979 aan rente over het aanlejrkapitaal, f 4 789 602.
vermeld, f 345 029 is afgeschreven, staat de waarde van het
Van de afgeleverde 538 740 ton kolen is aan particulieren kolen-etablissement te Sawahloento op eind 1920 te boek voor
verkocht 259 204 ton, waarvan 19 728 ton fijnkolen aan de f 7194 841, tegen f 5 572 730 — verbeterd cijfer — op
Nederlandsen-Indische Portland Cement Maatschappij te eind 1919.
De opbrengst van de steenkolenmijnen te Stagen (Poelau
Indaroeng, 3677 ton aan andere maatschappijen te Padang
en 235 799 ton verscheept uit Emrnahavon. Aan bunkerkolen Laoet) bedroeg in 1920 188 775 ton, waarvan 163 168 t o n
werd aldaar 150 389 ton afgenomen door de stoomvaart- grofkolen en 25 607 ton fijnkolen. Het eigen verbruik bemaatschappijen Rotterdamsche Lloyd, Nederland en Konink- droeg onderscheidenlijk 8633 en 23 938 ton. Van de te
lijke Paketvaaitmaatschappij. terwijl door andere schepen Stagen door 222 schepen ingenomen 149 332 ton zijn ge6843 ton werden ingenomen. Aan den Sumatra-staatsspoor- leverd aan landsdiensten 286 ton bunker- en 1031Ö8 ton
weg werd verstrekt 62 233 ton kolen en gruis en aan de ladingkolen, aan particulieren 24 644 ton bunker- en 12 674
ton. ladingkolen, terwijl 5620 en 3000 ton onderscheidenlijk
overige gouvernementsdiensten 217 303 ton.
De sterkte aan dwangarlveirlers steeg van 3678 op liet eind bestemd waren voor den verkoop te Soerabaja en te Provan 1919 tot 4108 op eind 1920: het aantal contractanten bolinggo.
Het aantal nieuw aangeworven contractanten bedroeg
van 2920 (onder wie 80 vrouwen) tot 3157 (onder wie 12
321, terwijl van 690 ontslagen mannelijke contractanten 408
vrouwen).
Van de 848 mannelijke contractanten, wier verband ein- eene nieuwe overeenkomst aangingen. Zij, die geen herdigde, gingen 724 eene nieuwe overeenkomst aan en bleven contract sloten, keerden voor het grootste gedeelte naar Java
25 als vrije arbeiders bij de ontginning werkzaam. Bovendien terug. De meesten der ontslagen vrouwelijke contract-arbeigingen 59 gewezen contractanten, die als vrije arbeiders ders bleven op de onderneming. Op het einde 1920 waren
gebleven waren, en 24 wegens ommekomst van straftijd ont- 2477 contractanten aanwezig.
Bij het eigenlijke mijnwerk onder den grond zijn door conslagen dwangarbeiders, een hercontract aan en kwamen 5 tot
dwangarbeid veroordeelde contractanten, na afloop van hun tractanten en vrije lieden 262 552 dagdiensten verricht. De
opbrengst per hoofd en per dag bedroeg 719 K.G.
straftijd, bij de ontginning terug.
Tinwinning op Banka. De tinlevering bedroeg gedurende
het bedrijfsjaai 1920/1921 220 984 pikol bij eene gemiddelde
sterkte van 21 240 man, tegen 200 800 pikol met 18 687 man
in 1919/1920. De kosten van het tin in de pakhuizen op
Banka kwamen volgens de commercieele boekhouding op f 101
(voorloopige opgaaf) per pikol, tegen f 83,79 in 1919/1920.
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Voor werken van aanleg is in 1920 uitgegeven f 618 282;
de boekwaarde van het stamkapitaal bedroeg na de vereischte
afschrijvingen op einde 1920 f 5 157 804, tegen f 4 522 422
op einde 1919.
Per ton bedroegen de winningskosten f 9,08; de zelfkosten,
met inbegrip van het aandeel der afschrijvingen en der
rente, f 11,27.
De opbrengst der Boekit Asem-steenkolenmijnen te
Tandjoeng bij Moearoenim (Palembang) bedroeg 141 618 ton
in 326 werkdagen, waarvan 24 387 ton 1ste qualiteit en
117 231 ton 2de qualiteit kolen, tegen 106 810 ton in 323
werkdagen in 1919.
Afgeleverd, werden 137 492 ton, waarvan aan particulieren
61 516 ton en aan verschillende gouvernementsdiensten en
bedrijven 75 976 ton. Gemiddeld waren gedurende 1920 bij
het bedrijf te werk gesteld 1042 contractanten en 122 vrije
lieden.
De gemiddelde hoofdelijke productie per dag bedroeg
783 K.G., gerekend over alle werkkrachten bij de mijnont-
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ginning en voorbereiding, en 478 K.G., gerekend over alle
werkkrachten bij het bedrijf, met uitzondering van die bij de
aanlegwerken (respectievelijk 520 K.G. en 345 K.G. in 1919).
De winningskosten bedroegen ± f 1100 000, of per
ton f 8,43. De verzendings-, opslag' en af leveringskosten tot
en met Kertapati beliepen f 675 000, of per ton f 4,91.
De opbrengst der afgeleverde kolen, exclusief de zeevracht,
bedroeg f 8 417 979, of per ton f 24,86.
De van de Ombilin-mijnen naar Tandjoengpriok overgebrachte kolenbriketfabriek voor proefnemingen met Boekit
Asem-kolen. voornamelijk ten l>ehoeve van de marine, kwam
nagenoeg tot stand.
Goudontgiiining in Ben koelen. Voor deze nog in voorbereiding zijnde ontginning is in 1920 vor werken van aanleg
uitgegeven f 676 8Ó7. Het aantal werklieden bedroeg 472
(361 inlandsche en Chineesche contractanten en 111
inlandsche en Chineesche vrije werklieden).

PARTICULIERE ONTGINNINGEN.

Het aantal van regeeringswege verleende mij neoncessiën
vermeerderde gedurende het tijdvak 1 Juli 1920—1 Juli 1921
met 14, namelijk: de concessiën Sadjau. Koetei IV en V I I I
(Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo), Berau (Palembang), Tawoen en Ngapoes (Rembang) voor de winning
van aardolie en de daarmede voorkomende gasvormige zelfstandigheden, Koetei VI (Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo) idem en steenkolen, Batoe Oetak I, Soengei Pinang
en Sekoerau (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) voor
de winning van steenkolen. Boelangsi (Sumatra's Westkust)
voot de winning van zink, lood, zilver, goud en zwavelertsen
en Marissa I ,11 en I I I (Menado) voor de winning van goud.
De mijnconcessie Ladang Pait (Palembang) voor de wïnning van petroleum, naphta, bergteer, enz. is door tijdsverloop vervallen.
Voor de winning van de niet in art. 1 der Indische mijnwet genoemde delfstoffen werden 14 vergunningen verleend
en wel: 1 voor andesietgesteente in de residentie Batavia,
1 voor vuurvaste klei en porcelein-aarde in de residentie
Pe'kalongan, 5 voor kalksteen in de residentie Semarang, 1
voor kalksteen in de residentie Kediri, 2 voor tuf en zijne
verweerde producten in de residentie Madioen, 1 voor jodium
in de residentie Soerabaja (is op den ouden voet verleend ;
thans is jodium wel genoemd onder de in art. 1 der Indische
mijnwet genoemde delfstoffen), 2 voor klei en zand in de
residentie Rembang, 1 voor klei en zand in de residentie
Pekalongan. Twee vergunningen werden ingetrokken, namelijk die tot het verzamelen van puimsteen op het eiland
Krakatau en die tot winning van kalksteen in de residentie
Pekalongan.
Het aantal door de Regeering goedgekeurde concessiën.
verleend door de inlandsche zelfbesturen, die hunne mijnrechten nog- niet aan het Gouvernement hebben afgestaan,
vermeerderde met de concessiën Goenoeng Benaoel I . I I en
I I I (landschap Landak) in de residentie Westerafdeeling
van Borneo, voor de winning van goud, zilver, platina, koper,
lood, zink, tin, nikkel, kobalt, antimoon. arsenicum. telluTium, wolframium, molijbdeen, selenium, bismSuth, kwik,
mika, graphiet en andere delfstoffen met uitzondering van
steenkool, petroleum en jodium.
Op uit. J u n i 1921 waren van kracht 177 door de Regeering
verleende concessiën, 128 vergunningen tot winning en 44
door inlandscbe zelfliesturen verleende en door de Regeering
goedgekeurde concessiën. I n behandeling waren 44 aanvragen om concessie (waarvan er 10 voor toewijzing zijn voorgebracht) en 45 aanvragen om vergunning 1 tot winning, terwijl de goedkeuring van 4 door een zelfbestuur verleende
concessiën nog in overweging was.
Voor een nieuw model voor de akte van vergunning tot het
doen van mijnbouwkundige opsporingen in landschappen met
zelfbestuur, waar het recht tot het uitgeven van zoodanige

vergunningen niet krachtens overeenkomst berust bij het
Gouvernement, zie men Bijbl. Ind. St. n°. 9807.
Met betrekking tot de op 30 Juni 1921 van kracht zijnde
concessiën en vergunningen tot winning wordt het volgende
medegedeeld.
Tin. Particuliere ontginningen werden gedreven door de
Billiton-Maatschappij krachtens landsconcessie, en door de
Singkep-Tinmaatschappij krachtens concessie van liet voormalig inlandsch zelfbestuur van Lingga-Riouw en krachtens
landsconcessie voor de winning van tinerts in zee.
Gedurende het op einde April afgeloopen werkjaar 1920/
1921 is op Billiton ingeleverd 124 313 pikol tin (122 947
pikol over 1919/1920) in den vorm van erts. dat gedeeltelijk
naar Singapore ter verwerking is gezonden en gedeeltelijk in
de centrale smelterij te Lipat Kadjang is versmolten. Bovendien werd nog gewonnen 5218 pikol wolframhoudend tinerts.
De opbrengst werd verkregen (volgens de gemiddeld aanwezige sterkte) door 13 137 bij de mijnploegen ingedeelde
mijnwerkers en 7699 zoogenaamde werkzoekenden (m 1919/
1920 onderscheidenlijk 11895 en 7634). De algemeene gezondheidstoestand was gunstig. Het aantal der in de ziekeninrichtingen opgenomen zieken bedroeg 6263. tegen 7692 in
1919/1920. De sterfte in de mijnen en ziekeninrichtingen te
gaaien bedroeg 209 man of 1,02' %, tegen 231 man of 1,17 %
in het voorafgegane jaar.
De door de maatschappij behaalde winst over het boekjaar
1920 beliep f 4 096 923, waarin de Staat deelt voor 5'8 of
f 2 560 577.
De Siugkep Tinmaatschappij verkreeg gedurende het boekjaar 1920/1921 11648 Straits-pikol tin (10 228 pikol in
1919/1920), waaronder 6904 pikol afkomstig van de ontginning van den zeebodem. D? gemiddelde sterkte aan werkvolk
(Chineezen) bedroeg 582 man, van wie gemiddeld aanwezig
waren voor het werk in de groeven 462 man (in 1919'1920
onderscheidenlijk 565 en 404 man). Het tin werd weder te
Singapore verkocht. De opbrengst beliep f 1 327 363, terwijl
een algemeene middenprijs werd verkregen van ? 83 per
Straitspikol (60,47 K . G . ) , overeenkomende met f 92,23 per
50 K.G. (in 1919/1920 f 158,32). De winst- en verliesrekening
dor maatschappij weesi over 1920/1921 een nadeelig saldo aan
van f 145 768, tegen een voordeelig saldo van f 705 267 over
.1919/1920.
Steen- en b r u i n k o l e n . Het aantal der voor de winning
van kolen verleende concessiën vermeerderde met Koetei V I ,
Batoe Oetak I , Soengei Pinang en Sekoerau (Zuideiv en
Oosterafdeeling van Borneo), zoodat einde J u n i 1921 43
concessiën van kracht waren.
De Oost-Borneo-Maatschappij won 33 863 ton kolen, tegen
3G 664 ton in 1919, de naamlooze vennootschap Steenkolen-
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maatschappij Parapatan 48 673, tegen 41725 in 1919, de
Zuid-Borneo-Steenkolenmaatschappij op hare concessie Goenoeng Koepaug I 3025, tegen 1519 in 1919. Op de concessiën
Loa Boekit, Toeajan en Goenoeng Batoe Besar werden
respectievelijk 83 068, 6043 en 7487 ton gewonnen, tegen
21 408, 4926 en 1768 ton in 1919. terwijl een aan de Handel-,
land' en mijnbouwmaatechappij Teweh toebehoorende vergunning 14 054 ton leverde, tegen 5945 ton in 1919.
De geheel e productie van de Zukler- en Oosterafdeeling
van Bomeo bedroeg 146 813 ton, tegen 113 955 ton in 1919.
In de residentie Sumatra's Westkust werd op de concessie
Boekit Doerian 129 (250 in 1919) ton geproduceerd.
Ten slotte werd op een terrein in de residentie Rembang 6
ton gewonnen.
P e t r o l e u m . Het aantal van kracht zijnde petroleumconcessiën vermeerderde met Sadjau, Koetei IV, VI en V I I I
(res. Zuider- en Oosteraf deeling van Bomeo), Berau (res.
Palembang), Tawoen en Ngapoes (res. Rembang). terwijl
de concessie Ladang Pait (res. Palembang) door tijdsverloop
verviel.
De raffinaderij te Tjepoe (res. Rembang) verwerkte het
ruwe product der volgende aan de Dordtsche Petroleummaatschappij toebehoorende concessiën, gelegen in die residentie:
Bonjoebang, Djepon, Gegoenoeng, EJalipiting, Panolan,
Plantoengan en Tinawoen (onderscheidenlijk 6797, 25 899,
3169, 211, 106130, 127 en 113 407 ton ruwe olie).
I n de verwerkingsiinrichting te Wanakrama (w». Soerabeja) werd verwerkt onderscheidenlijk 6966, 31756, 19 031,
866 en 1142 ton ruwe olie, afkomstig van de in die residentie
gelegen concessiën Lirlah Koeion, Made, Twaalf desa's,
Metatoe en Djabakota.
De in de residentie Soeraboja gelegen concessie Petiken
van de Oriental Petroleum Company heeft 11 ton ruwe olie
geproduceerd.
Op de in de residentie Semarang gelegen concessie Klantoeng-Sodjomerto, toebehoorende aan de Algemeene Petioleummaatschappij te Amsterdam, werd 360 ton ruwe olie
gewonnen. De concessie Bapo der Gaboesi Petroleummaatschappij in hetzelfde gewest leverde 33 458 ton ruwe olie.
De aan de jVederlandsche Koloniale Petroleummaatschappij toebehoorende en in de residentie Rembang gelegen
concessies Petak en Tremboek brachten 3069 en 562 ton ruwe
olie op.
Op de op Madoera gelegen concessie Lerpak der Madoera
Petroleummaatschappij werden 25 ton ruwe olie gewonnen.
Op de door haar in de residentie Palembang bewerkte concessiën Arahan, Babat I , Bandjnrsari, Boeroeng, Kloeang,
Ladang Pait, Lematang, Moearo Enim, Ramok, Soeban,
Soeban Djerigi, Sumpal, Tandjoeng Loentar, West-Senabing, Grissik, Soeban Boeroeng *), Kenawang, Karang
Ringin, Langoe, Berau en West-Kali Berau won de
Bataafsche Petroleurnmaatschappij onderscheidenlijk 5593,
59 475, 4771, 14 629, 764, 2978. 6479, 104, 376, 14 120, 9323,
66 103, 9200, 864, 1403, 966, 29 375, 3829. 3975, 702 en
1665 ton ruwe olie, die verwerkt werd in de zuiveringsfabrieken te Pladjoe en Bagoes Koening. De Xederlandsche
Koloniale Petroleummaatschappij verkreeg van hare in hetzelfde gewest gelegen vergunning Ta lang Akar 1433 ton
ruwe olie.
I n het gouvernement Oostkust van Sumatna won de
Bataafsche Petroleummaatscliappij op hare concessiën Aroebaai, Boekit Sintang en Telaga Soid onderscheidenlijk
40 436, 424 en 5452 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 9902 ton bedroeg.
In het gouvernement Atjeh en onderhoorigherlen won de
Bataafsehe Petrpleumuiaat-schappij op bare concessie OostPeudawa 165 ton ruwe olie. De concessie Peureula der Perlak
1) Met ingang van Juli 1920 zijnr*de concessies Soeban, Boeroeng en Bentiala vereenigd tot de concessie Soeban Boeroeng (vgl. K. V. 1920, kol. 333).
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Petroleummaatschappy produceerde 129 800 ton en de coucessie Zuid-PerLak 8235 ton ruwe olie.
I n de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
verkreeg de Bataafsche Petroleurnmaatschappij van hare op
Borneo gelegen concessiën Louise, Hoeara en Nonny onderscheidenlijk 454 387, 102 992 en 186 740 ton ruwe olie en
van hare op het eiland Tarakian gelegen concessiën Tarakan
I , I I , I I I en IV onderscheidenlijk 406 994, 303418, 296 en
301 ton. De Nederlandsche Koloniale Petroleummaatschappij
won van haar vergunningsterrein Sadjau 99 ton ruwe olie.
In de residentie Amboina werd van het vergunningsterrein
Boela (Ceram) van de Bataafsche Petroleummaatschappij
21 136 ton ruwe olie verkregen.
Goud en zilver. Het aantal van kracht zijnde concessiën
voor de winning van goud en zilver vermeerderde gedurende
het tijdvak 1 J u l i 1920—30 J u n i 1921 met Boelangsi
(res. Sumatra's Westkust), Marissa I , I I en I I I (res. Menado)
en met de door het inlandsch zelfbestuur van Landak verleende concessiën Goeuoeng Benaoel I , I I en I I I (ree.
Westerafdeeling van Borneo), zoodat op laatstgenoemd tijdstip 68 concessiën van kracht waren.
I n de residentie Benkoelen verkregen de mijnbouwmaatschappij Redjong Lebong en Simau onderscheidenlijk 725
en 1088 K.G. goud en 4130 en 10 451 K.G. zilver. In de
residentie Sumatra's Westkust won de mijnbouwmaatschappij
Aequator 110,245 K.G. goud en 10 898,442 K.G. zilver, en
de Kinandiam Sumatra Mijnbouwmaatschappij op hare concessie Salida 215,720 K.G. goud en 5 902,910 K.G. zilver.
In de residentie Menado verkreeg de concessie Paleleh
245,526 K.G. goud-alliage en de concessie Totok 130,496 K.G.
goud en 59,314 K.G. zilver. De Exploratie- en ExploitatieMaatschappij Bolang Mongondou won 291,835 K.G. goud en
310,244 K.G. zilver.
Diamant. Het aantal concessiën
dianumt vermeerderde met een 3-tal
landschappen verleende concessiën,
1921 8 concessiën bestonden. Tot nog
cessiën geen diamanten.

voor de winning van
door de zelfl>esturende
zoodat er op uit. J u n i
toe leverden deze con-

Andere delfstoffen. Het aantal van de voor de winning
van andere dan de bovengenoemde delfstoffen verleende
concessiën vermeerderde met de concessiën Boelangsi (Sumatra's Westkust) en de door het zelfbestuur van Landak verleende concessiën Goenoeng Benaoel I, I I en I I I , alle reeds
onder goiid en zilver genoemd. Zij werden, behalve voor goud
en zilver, respectievelijk verleend voor zink-, lood- en zwaveb
ertsen en voor andere delfstoffen, met uitzondering van
steenkool, petroleum en jodium.
I n de residentie Djokjakarta verkreeg de Algemeene Industrieele Mijnbouw- en Exploitatie-Maatschappij op hare ooncessiën Kliripnn en Penggoeii"' 4179 ton bruinsteen (mangaanerts).. Aan jodium en jodiumproducten werden in de
residentiën Soerabaja en Semarang respectievelijk 14 965 en
585 K.G. gewonnen.
Het aantal vergunningen tot het winnen van niet-gereserveerde delfstoffen vermeerderde in het tijdvak 1 Juli 1920
tot 30 J u n i 1921 met 12 en verminderde met 3, zoodat 126
vergunningen van kracht bleven.
I n de residentie Semarang won de Moeria-tras-exploitatiemaat.schappij 19 000 ton tras, I n die ïe.-identie won de naamlooze vennootschap Gembong en Bentar in de ofdeeling Kendal 4609 M 3 . kalksteen. Deze vennootschap verkreeg in de
residentie Pasoeroenn 1500 M 3 . kalksteen. Door de Poegersche
Marmerkalkbranderij weid uit hare ontginningen te Poegerkoeloa in de residentie Besoeki 83 004 pi kol ongebluscüte
kalk geproduceerd. Op een terrein nabij Tjilwdak in de residentie Preanger-Regentschappen werd 350 M 3 . zandsteen
gewonnen.
De naamlooze vennootschap voorheen GROSSEN" BUNNING
won in de residentie Cherihnn 151 M 3 . marmer.

lOLONIAAL VERSLAG 1 9 8 1 .
269

Hoofdstuk P, afd. III, IV en V.

S 4.

1NLANDSCHE ONTGINNINGEN.

In de negariën Tjoebadak, Simpang Tonang en Babi
Djonggor (onderafd. Ophir, rea. Sumatra's Westkust) werd
goud gewasachen. Langs de Batahan-rivier en enkele zijriviertjes in de onderafdeeling Ajerbangis dier residentie
won de bevolking nog goud uit het door de rivieren aangevoerde zand, welk goud op de pasara werd verhandeld.
In de residentie Westerafdeelmg van Bomeo waren de
resultaten van het wasschen van goudhoudend zand wederom
gering. I n de onderafdeeling Landak werd zonder noemenswaardige uitkomsten naar diamanten gegraven.
De opbrengst der diamantgraverijen in Martapoera en
Pleihari der residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Bomeo

S 5.
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bedroeg 410 karaat, ter waarde van f 50 000, die dei" inlandsche goudwa&scherijen aldaar 120J thail. ter waardp van
f 9652. Door de inlanders werden in laatstgenoemd gewest
aan kolen gewonnen: in de onderafdeeling Martapoera 7409
ton, in de Doesoenlanden 31 896 ton, in de onderafdeeling
Pasir 1022 ton en in West-Koetei 10 600 ton.
I n Lematang Oeloe (afd. Palembangsche Bovenlanden,
res. Palembang) werd door de bevolking 1 hier en daar wat
bruinkolen voor eigen gebruik gewonnen. Van de bruinkoolafzettingen in Lematang Ilir werden 279 ton bruinkool afgevoerd en voor f 10 per ton verkocht.

VOOBBEHGEDING VOOB OPSPOBTNGEN EN ONTGINNINGEN VAN LANDSWEGE.

Bij Gouv. Bt. 19 J u l i 1920 n°. 63 is voor opsporingen van
landswege voorbehouden een gedeelte van het gewest Cheribon (afd. Cheribon, distr. Palimanan).
Bij Gouv. Bt. 2 Febr. 1921 n°. l a (Ind. St. n \ 75) kwam

rv.

eene herziening tot 9tand van de besluiten, waarbij terreinen
of streken voor het doen van mijnbouwkundige opsporingen
en ontginningen van gouvernementswege zijn gereserveerd.

ZOUT.

Bij Gouv. Bt. 21 Oct. 1920 n°. 40 (Bijbl. Ind. St. n°, 9624)
zijn bepalingen vastgesteld tot regelmg van den verkoop van
briketzout in het gouvernement Oostkust van Sumatra.
Het verbruik van zout was in 1920 op J a v a en Madoera
1 825 126,88 pikol en in de buitengewesten 349 237,27 pikol.
tegen onderscheidenlijk 1 695 603,79 en 347 541,11 pikol in
1919. Op Java en Madoera is het verbruik alzoo toegenomen
met 7,6 %, tegenover eene vermeerdering in 1919 van
0,9%. Die stijging is ten deele te verklaren uit den beteren
gezondheidstoestand van de bevolking, deels uit de verhoogde welvaart en den daardoor gestegen levensstandaard,
terwijl door den zeer natten oostmoeson de gelegenheid tot
aanmaak van onwettig zout gering was. Slechts in enkele
residentiën werden eenige gevallen van clandestienen aanmaak geconstateerd. De stijging' in de buitengtewesten met
0,5 % is gering te noemen en het debiet zou zijn gedaald,
indien de regie niet in het gouvernement Oostkust van
Sumatra was ingevoerd. De belangrijke stijging in Tapanoeli moet hoofdzakelijk worden toegeschreven aan het meer
en meer inwerken van het briketstelsel. De daling op Banka
is wellicht het gevolg van de omstandigheid, dat geen consumptiezout meer werd aangewend voor bemesting van
peperranken. Voor eene vergelijking van de uitkomsten van
het debiet per gewest wordt verwezen naar bijlage J J .
De verkoop van zout tegen verminderden prijs voor nijverheidsdoeleinden bracht in 1920 op f 63 330, tegenover

f 56 995 in 1919. I n West-Java werd eene proef genomen
met centrale verstrekking van uit Tandjoengpriok van los
gedenatureerd zout voor nijverheidsdoeleinden tegen, verschillende prijzen, in stede van verstrekking van briketzout.
Tengevolge van gebrek aan scheepsruimte van Madoera
naar Bagan Si Api Api moest worden overgegaan tot den
aankoop van buitenlandsch zout te Singapore tot eene hoeveelheid van 2 826 593 K.G.
Voor de uitkomsten van den zoutaanmaak op Madoera
wordt verwezen naar bijlage J J en het afzonderlijk gedrukte
jaarverslag.
In verband met het snel stijgend zoutverbruik was het
noodzakelijk de zoutlanden in eigen beheer uit te breiden.
Een in 1920 met daartoe aan den zoutaanmaak op Madoera
onttrokken personeel genomen proef met het aanleggen van
zoutpannen, ter grootte van 60 bouw bij Grisee (Soerabaja),
kan als geslaagd worden beschouwd.
Met liet oog op den beteren aanvoer van lederetkarton uit
Nederland, is het te voorzien, dat binnenkort geen gebruik
meer behoeft te worden gemaakt van Bandjermasinsche
matten als noodverpakking (vgl. K. V. 1919, 'kol. 308).
De in de af deeling Grobogan der re.sidentie Semarang gelegen desa's, aan welker bevolking is toegestaan om uit de
binnen hare grenzen gelegen zoutwaterwellen zout te winnen, werden in den zoutaccijns wederom aangeslagen tot
een bedrag van f 20 000.

V. FABRIEKMATIGE BEREIDING VAN OPIUM.
I n de opiumfabriek werden in 1920 aangemaakt 194 990 005 het regie-gebied aangehaald opium, zijn door den directeur
tubes tjandoe Tot tjandoe verwerkt zijn 315 008 kati ruw | en den scheikundig-ingenieur der fabriek 254 inlichtingen
Bengaalsch opium en 2705 kati djitjing (overblijfselen van I en 442 processen-verbaal gegeven aangaande 79 098 parerookt opium) of in het geheel 317 713 kati ruwe grondstof, tijtjes djitjing en 15 inlichtingen van anderen aard.
Voor nadere biizonderheden wordt naar het jaarverslag
[ieruit is verkregen 205 334 kati tjandoe of 64,6 %.
Behalve 1259 verklaringen betreffende 1415 partijen in verwezen.

f
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VI.

Ml

LANDSDRUKKERIJ.

Door de landsdrukkerij te Batavia zijn in 1920 van
modellen ten dienste van verschillende landsadministratiën en van boekwerken in het geheel 158 457 139 afdrukken
geleverd.
De ontvangsten der inrichting bedroegen over genoemd

tijdvak f 1 311 492 en de uitgaven (met inbegrip van die in
Nederland gedaan, ad f 768 234, voor aanfelchaffing van
materialen) f 1 335 364.
Voor verdere bijzonderheden wordt naar het jaarverslag 1
verwezen.

VIL TRANSPORTWEZEN.
Voor de uitkomsten over 1920 van de rechtstreeks onder
net departement van gouvernementsbedrij ven staande vervoersdiensten zie men het desbetreffende jaarverslag.

Voor de op 1 J a n u a r i 1921 noer in werking zijnde overeenkomsten voor het vervoer van landsreizigere, voortbrenselen, goederen, enz., wordt verwezen naar bijlage KK.

V n i . DIENST VOOR WATERKRACHT EN ELECTRIOITEIT.
Water krachtkadaster voor Java.
De definitieve inrichting
Personeel. Einde 1920 waren in dienst 2 hoofdingenieursafdeelingshoofden, 1 adjunct-afdeelingshoofd voor de boek- van het waterkrachtkadaster (vgl. K. V. 1920, kol. 340)
houding en administratie, 4 hoofdingenieurs, 30 ingenieurs, kwam gereed. Al het verzamelde materiaal betreffende de
2 hoofdcommiezen, 1 boekhouder, 2 assistent-boekhouders, hydrornetrische waarnemingsposten, de waterkracht-vergun5 commiezen, 1 magazijnmeester, 5 electrotechnische ambte- ningen en -concessies en de bekende krachtbronnen werd volnaren, 1 werktuigkundige, 3 bouwkundigen, 10 opzichters, gen» kaartsysteem geregistreerd. De verwerking van deze ge1 machinist-electricien en 2 machinisten, terwijl in tij de- ge vens tot statistische overzichten werd voortgezet.
lijken dienst op maandgeld werkzaam waren 1 bouwkundige,
7 opzichters, 1 machinist-electricien, 6 onderopzichters, 3
Water krachtonderzoek in de buitengewesten.
Eene systemachinisten, 2 leerlingen-machinist en 2 commiezen.
matische indeeling van het eiland Celebes in hoofdstroomGedurende het verslagjaar werden 17 vergunningen tot gebieden kwam gereed. I n verband met de plannen voor den
den aanleg van leidingen voor electrische verlichting en het aanleg van staatstramlijnen in de Minahasa. werd rn dit
overbrengen van krocht door middel van electriciteit ten gebied eene waterkrachtverkenning uitgevoerd. I n de Tonbehoeve van een bedrijf tot algemeene stroomdistributie ver- dano-rivier werden belangrijke economisch-ontginbare waterleend, terwijl 18 dergelijke vergunningen werden ingetrok- krachten aangetoond en de voor eene waardebepaling noodige
ken, 6 gewijzigd en 8 aanvaard. Voor den aanleg van elec- globale terreinopnemingen verricht. Het onderzoek wordt
trische leidingen voor eigen gebruik werden 12 vergunningen voortgezet en zal zich dan tevens uitstrekken tot andere
verleend, werd er 1 gewijzigd en werden er 9 aanvaard.
rivieren in Noord-Celebes.
Voor een overzicht van de tot de tweede helft van September
Ook in Sumatra werd de indeeling in hoofdstroorngebie1920 verleende, nog van kracht zijnde, vergunningen, zie den voltooid. Twee nieuwe tochten naar de Asahan-rivier
men blz. 431—439 van deel I van den Regeeringsalmo uak werden ondernomen ter verkrijging van meer gedetailleerde
voor Nederlandsch-lndië voor 1921.
kaarten van de riviervakken bovenstrooms van Simorea en
Tot gebruik van waterkracht vooreen bepaald aantal jaren benedenstrooms van Tangga. zoover deze voor krachtsonten meer algemeene doeleinden werd in 3 gevallen concessie ginning in aanmerking komen. Op grond van de resultaten
verleend, terwijl in 5 gevallen de concessie werd ingetrokken. van dit onderzoek werden de vroeger beginnen studies naar
Een overzicht van de verleende concessies is opgenomen in den meest economrschen uitbouw van deze belangrijke waterdeel I van den Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië krachten voortgezet en voltooid.
voor 1921, blz. 4 4 0 - ^ 4 3 .
Voorbereiding van staatswaterkrachtwerken,
EnergievoorHydiometrische
waarnemingen.
Het stelselmatig onder- ziening van H est-Java.
De tecknisch-economische onderzoek van de debieten der rivieren, welke als krachtbronnen zoekingen l>etreffende den maximaal mogelij ken uitbouw
van belang zijn, werd geregeld voortgezet, zoowel ~>p Java der waterkrachten in het stroomgebied der Tjisangkoei (Banals in de buitengewesten (Sumatra en Celebes). Aan het. doengsche hoogvlakte) en de daarbij te volgen meest vooreinde van 1920 waren de volgende aantallen waterwaar- deelige uitbouw-volgorde werden voltooid. Het vóór-ontnemingsposten in werking: op Javo 36, waarvan 20 uitgerust werp met kostenraming van het eerst uit te voeren tweede
met gewone en 16 met zelfregistreerende peilschalen; op kraehtwerk kwam gereed; eveneens het vóór-ontwerp voor
Sumatra 11 met gewone peilschalen voor dagelij ksehe een tweede waterkrachtwerk aan de Tjikapoendoeng, benedenstrooms de in aanbouw zijnde centrale Pakar.
aflezing: op Celebes 9, waarvan 3 zelfregistreerende.
De in 1919 te Dago (res. Batavia) gehouden proefinstab
Energievoorziening
van Midden-Java.
Het onderzoek
latie voor zelfregistreerende peilschalen beantwoordt geheel
naar de aanwending der waterkrachten van de Toentangaan de verwachtingen. Hier worden de verschillende systemen
van zelfregistreerende peilschalen met elkander vergeleken rivier werd voortsezet. Verschillende ontwerpen en ka«tenberekeningen kwamen gereed.
en vóór de opstelling gekeurd.
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Energievoorziening
van Oost-J ava. Met het oog op de
sterk toenemende energiebehoefte in dit deel van Java, werd
aangevangen met het maken van globale schets-ontwerpen
van den mogelijken uitbouw der Kali Konto-waterkrachten
in 3 achtereenvolgende werken.
Voorlichting
op waterkrachtgebied aan andere] diensten,
locale gebieötsdeelen en piarticulieren.
Voorlichting op
waterkrachtgebied werd verstrekt aan gouvernementsdien8ten (assaineering en irrigatie, staatsspoor- en tramwegen,
dienst van het naven wezen), gemeenten (Semarang, Cheribon en Magelang). gewesten (Besoeki en Preanger-Regentschappen), particulieren (suikerfabrieken, landbouwondernenungen, in studie zijnde nieuwe industrieën als stikstofmestfabrieken en particulieren in het buitenland).
Bouw en bedrijf van waterkrachtwerken
van den Staat.
Het sinds 1917 in bedrijf zijnde waterkrachtwerk in het
Tjatoer-dal nabij Madioen Kaf. evenals in het vorig verslagjaar, gunstige bedrijfsresultaten.
Het waterkrachtwerk aan het meer van Taia in de residentie Benkoelen kwam begin van het verslagjjaar in bedrijf,
evenals de 26 K.M. lange hoogspanningsieiding naar de
goudmijnen Redjang Lebong en Moearo Aman. De bedrijfsresultaten vap dit electriciteitswerk waren bevredigend.
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Wegens net doorslaan van enkele doorvoer-isolatoren in de
centiale kwamen eenige bedrij f sstoringen voor.
De beide waterkrachtwerken aan de Tjigeureuh. ten behoeve van het radiografisch station nabij Bandoengi bleven
op bevredigende wijze in bedrijf. De in K. V. 1920, kol. 342,
bedoelde stroomcentrale van 1000 K . W . vermogen nabij
Dajeuhkolot zou midden 1921 in bedrijf komen.
Van de twee in aanbouw zijnde waterkrachtwerken nabij
de Bandoengsche hoogvlakte, respectievelijk aan de Tjika»
poendoeng en aan de Tjisaroea, zal het tweede, wegens
schaarschte aan werkvolk, eerst in net laatst van 1921 in
bedrijf kunnen worden gesteld. Ten einde in de toekomst in
de groote behoefte aan energie op de Bandoengsche hoogvlakte te kunnen voorzien, is een tweede val van 45 M. benedenstrooms van het Tjikapoendoeng-werk in voorbereiding,
om dit werk met gemiddeld 800 P . K . te versterken.
De twee in aanbouw zijnde waterkrachtwerken, respectief
velijk aan de Tjitjatih, in de afdeeling Soekaboemi, en aan
de Tjianten, in het Buitenzorgsche, vorderen bevredigend.
Voorbereidende maatregelen worden getroffen voor den bouw
van eene hoogspanningsleiding naar Batavia om de opgewekte energie van beide werken over te brengen.
De Minister

van

Koloniën,

S. D E G R A A F F .

Aanvulling.
Kol. 225. Onder het hoofd: b. Landbouw onderneming en
op gronden door het Gotwernement in erfpacht
afgestaan,
in te vullen:
Opgaven omtrent de exploitatie der erfpachtsgronden zijn
over 1920 ontvangen ten aanzien van 743 ondernemingen,
omvattende eene uitgestrektheid van 625 431 bouws.
De beplante oppervlakte bedroeg voor 739 ondernemingen
377 021 bouws. of 98 236 bouws meer dan in 1919 werd opgegeven voor 497 ondernemingen.
De koffie-oog-st bedroeg op 239 van de 264 ondernemingen
29 127 869 K . G . ; voor 1919 was de oogst op 197 onderneming e n 2 9 1 9 9 507 K.G.
Aan kinabast werd van 79 der 95 ondernemingen eene hoeveelheid van 7 737 615 K.G. verkregen, tegen 6 528 245 K.G.
van 62 ondernemingen in 1919.
Aan thee werd door 203 van de 223 ondernemingen eene
hoeveelheid van 29 126 967 K.G. geleverd, tegen 27 671 223
K.G. door 130 van de 167 ondernemingen in 1919. Het door
86 fabrieken van de bevolking en van kleine ondernemingen
opgekochte product bedroeg 7 480 382 K.G. droog blad. tegen
23 151 054 K.G. nat blad door 72 fabrieken in 1919.
De tabaksoogst op 4 ondernemingen bedroeg 543 197 K.G.
In 1919 werd door een gelijk aantal ondernemingen 9619
K.G. geleverd.
Van 23 ondernemingen werd 770 950 K.G. cacao verkregen,
tegen 663 960 K.G. in 191.9 van hetzelfde aantal ondernemingen.

Rubber werd gewonnen op 263 van de 386 ondernemingen
tot eene hoeveelheid van 22 329 554 K.G., terwijl in het voorafgegane jaar op 217 van de 254 ondernemingen 18 561 830
K.G. werd verkregen.
De oogst van kapok op 37 ondernemingen bedroeg 1 005 666
K.G... tegen 486 207 K.G. van 32 ondernemingen in 1919;
bovendien werd aan kapokvruchten gewonnen 10 315 408
stuks, welke aan kapokzuiverinrichtingen werden verkocht.
Van 4 ondernemingen werd eene hoeveelheid van 1 029 127
K.G. vezel verkregen, tegen 165 519 K.G. van 3 ondernemingen in 1919.
Van 11 ondernemingen werd eene hoeveelheid van 33 228
K.G. peper verkregen, terwijl 2 ondernemingen eene gemengde productie van 3583 K.G. peper en cubebe opgaven.
De opbrengst van klappers bedroeg op 58 van de 101 ondernemingen 1 400 813 noten: copra werd geproduceerd op 6
ondernemingen tot eene hoeveelheid van 1122 pikol.
Aan aetherische olie werd verkregen 76 489 K.G. citronella, 215 K . G . patchouli en 239 K.G. palmarosa. onderscheidenlij k van 10 ondernemingen, 1 en 1 onderneming 1 .
Op 41 ondernemingen bedroeg de opbrengst van coca
808 479 K . G . : van 3 ondernemingen werd eene gemengde
productie van 8893 K.G. coca en kola verkregen.
De opbrengst van notemuskaat was op 18 ondernemingen
134 972 K.G. noot, 9824 K.G. foelie en 59 538 K.G. noot en
foelie.
Voor uitvoeriger gegevens omtrent aanplant en opbrengst
in elk gewest afzonderlijk wordt verwezen naar bijlage B B .

