KOLONIAAL VERSLAG VAN 1922.

I. NEDERLANDSCH (OOST-) INDIË

A.
GRONDGEBIED EN BEVOLKING.
De jongste opgaven omtrent den omvang van het grondgebied van Nederlandsch-Indië komen voor in bijlage A van
Eet verslag van 1894 en die omtrent het zielental aldaar,
volgens de in November 1920 -) gehouden volkstelling, In
bijlage A van dat van 1921.
Die volkstelling heeft een zeer vlot verloop gehad. Zoowel het
inlandsen als het Europeesch personeel bij het binnenlands3h
bestuur heeft zich veel inspanning getroost om de telling te
doen slagen. Als volkstellers zijn in hoofdzaak gebezigd desahoofden en desaschrijvers. Over het algemeen hebben deze
lieden zich met groote toewijding van hunne taak gekweten,
doch inzonderheid de samenvatting in desa-verzamelstaten
1) In K. V. 1921 (kol. 2) is abusievelijk vermeld, dat de volkstelling in
October 1920 heeft plaats gehad. •

van de op de tellingslij sten voorkomende gegevens ging
hunne krachten in den regel te boven, zoodat die arbeid bijna
overal op de onderdistrictskantoren moest worden verricht.
Het voordeel van het bij den opzet der telling toegepaste
stelsel van ver doorgevoerde verdeeling van arbeid ging daardoor ten deele verloren. De werkkracht van het personeel der
onderdistrictskantoren is dan ook — zij het slechts gedurende
korten tijd — op eene zware proef gesteld, terwijl ook de
taak van de hoogere bestuurskantoren verre van gemakkelijk
was, daar men zich aldaar dikwijls niet kon bepalen tot het
samenvatten der gegevens van de lagere kantoren, aangezien
de daarvan ontvangen verzamelstaten niet steeds in orde
waren.
De kosten van de geheele volkstelling hebben + f 800 000
bedragen.

REGEERING EN HOOGE COLLEGES.
De Gouverneur-Generaal maakte dienstreizen van 12 tot
22 September 1921 naar Midden-J ava en van 1 tot
4 J u n i 1922 naar Xoesa Kambangan; voor den duur
zijner afwezigheid van den zetel des bestuurs werd, ingevolge art. 13 van het Regeeringsreglement, het dagelijksch
beleid der zaken opgedragen aan den vice-president van den
Raad van Nederlandsch-Indië (zie Ind. St. 1921 nos. 51T
en 557 en 1922 nos. 353 en 391).
Aan den vice-president van den Raad van XederlandschIndië, den heer H. X. A. SWAET, en aan de leden van dien
Raad, de heeren P . BE ROO DE LA F A I I X E en mr. L. J . D I I K STEA is, onderscheidenlijk met ingang van 4 Januari. 4 April
en 3 Mei 1922, op hun verzoek eervol ontslag verleend (K. Bn.
8 Oct. 1921 n \ 71, 12 Oct. 1921 n°. G5 en 26 Jan. 1922
n°. 70). I n de vacatures is voorzien door de benoeming van
den heer dr. E. MORESCO, secietaris-peneraal bij het Ministerie van Koloniën, tot vice-president en de heeren A. J . W.
HAHEOFF, resident van Soerakarta, en mr. H . JELGEHHUIS
SWILDEXS, president van het Hooggerechtshof van Xederlandsch-Indie, tot leden van dien Raad (K. Rn. 18 Oct. 1921
n°. 46, 16 Jan. 1922 n°. 47 en 24 Febr. 1922 n°. 33).
De Algemeens Rekenkamer heeft in April 1922 haar jaarverslag over 1921 uitgebracht.

ment nader gewijzigd en zijn drie nieuwe artikelen 67a, 67b
en 67c ingevoegd, tot hervorming van de grondslagen van
het gewestelijk en het plaatselijk bestuur in NederlandschIndië, terwijl' bij de wet van 31 Maart 1922 (Xed. St. n°. 158;
Ind. St. n°. 179) dat reglement is aangevuld met een artikel
136a, in verband met de wenschelijkheid, dat bij de wet bepaiingen worden vastgesteld nopens de oprichting of vestijj'iiig in Nederlandsch-Indië van circulatiebanken, alsmede
betreflende de uitgifte en het in omloop brengen daar te
lande van bankbiljetten.
Bij Gouv. Bt. 16 Xov. 1921 n°. l.r is, onder den naam van
kiesrechtcommissie, eene commissie ingesteld, welke zal zijn
belast met liet ontwerpen van een schema voor de algemeene
beginselen, die ten grondslag zullen liggen aan de regeling
van het kiesrecht voor de vertegenwoordigende licbamen^
welke zullen worden ingesteld na tot staudkoming van net
wetsontwerp betreffende de besttnushervorming.
Door den Gouverneur-Generaal werden bij den aanvang
van de voorjaarszittiiig van 1922 aan den Volksraad aangeboden de volgende, op 1 Januari 1022 afgesloten:
KEDBDEEUHQEK OMTRKXT ENKELE OXDERWKRPEX

Bij GOUT. Bt. 6 Sept. 1920 n°. 69 (Bijbl. Ind. St. n°. 9686)

zijn de gemachtigden aangewezen voor het namens de Regeering verschaffen van voorlichting aan den Volksraad betreffende de jaarlijksche begrooting van uitgaven en ontvangsten
van Nederlandsch-Indië.
Bij K. B. 24 Maart 1921 n°. 52 (Ind. St. n°. 309) is het
zittinggeld van de leden van den Volksraad verhoogd van
f 20 tot f 30 per dag, terwijl bij K. B. 8 Oct, 1921 n°. 74
(Ind. St. n°. 7-15) aan den plaatsvervangend voorzitter van
dien Raad zittinggeld wordt toegekend voor eiken dag dat Viij
buiten de vergaderingen optreedt in de plaats van den voorzitter.
Bij de wet van G Febr. 1922 (Ned. St. n°. 5 1 ; Ind. St.
n°. 216) zijn de artt. 3 en 68 t i n 71 van het RegeeringsregleHandelingen der Staten*Generaal. Bijlagen. 1922—1923.

VAX AXGEMEEX BELAXG.

„Stroomingen onder de inlaiulsrhe bevolking. De al?emeene karakteriseering van de verschillende uitingen der
inheemsche volksbeweging, zooals die het vorig jaar in de
Mededeelingeu werd gegeven, geldt welhaast ongewijzigd
mede voor het sedert verloopen tijdvak.
,,Ook nu, althans tot het einde van het vorig jaar, weinig
werkelijk belangrijke actie, omdat onder een Landsbestuur
als het Xederlandsch-Indische, dat in wezen geen ander doel
kent dan rustigen vooruitgang en verdere ontwikkeling, de
algemeene loop van zaken geen achtergrond vormt, waartegen een hel gekleurde aktie zich zonder blijkbaar onredelijke disharmonie zou kunnen afteekenen.
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,,Wel maande ook thans de ervaring, dat zelfs de leidende
elementen zich herhaaldelijk niet binnen de perken der wet
wisten te houden, tot groote bedachtzaamheid, doch anderzij ds stemde het onmiskenbaar zelf zuiverend vermogen der
beweging hoopvol, in de eerste plaats voor dezer toekomst
zelve, omdat daaraan kennelijk ten grondslag ligt een nog
aarzelend en zoekend, doch groeiend bewustzijn, dat alleen
bij zuiverheid van argument en bedoeling onder naar
karakter en ontwikkeling hoogstaande leiding en met eerbiediging van de bestaande Staats- en gezagsorde, het volksstreven binnen afzienbaren tijd volledig tot het doel kan
brengen.
„Daarom acht de Regeering het verantwoord, ja -— gelijk
Zij bij de begrotingsbehandeling in den Volksraad verklaarde — de eenig mogelijke weg om, gelijk in vorige
bestuursperioden eveneens geschiedde, de iniandsche beweging in haren vorm van vereenigingsaktie vrij te laten
binnen de grenzen, die de wet en het belang van rust en
orde voorschrijven.
„Evenals tevoren werden trouwens ook in de afgeloopen
periode de krachten der beweging, voor zoover in haar
handelen vrij, grootendeels gebonden door onderlingen
strijd, leidende tot scheiding van wat inderdaad principieel
op verschillenden grondslag rustte en daardoor dus tot
meerdere verheldering der verhoudingen. Daarnaast teekende zich ook nu als logisch correctief op de uitwendige
verzwakking die uit scheuring voortvloeide, met toenemende
scherpte het beeld af van gescheiden samengaan der zelfstandige stroomingen.
,,Wie de uitwendige politieke aktie der verschillende
organisaties in het afgeloopen jaar gevolgd heeft, moet tot
de slotsom komen dat dit gezamenlijk optreden als strijdmethode overheersrhend geweest is. Wel kwam — gelijk
voorzien werd — ook dit jaar de in Sarekat Islam-kringen
gedroomde fantasie der algemeene Politieke Concentratie,
zooals die ten vorigen jare in de Mededeelingen werd beschreven, nog niet tot praktisch te hanteeren verwezenlijking, doch het samengaan voor een bepaald doel — zjj
het buiten organisch verband — werd zeer herhaaldelijk
gepropageerd en tot verwezenlijking gebracht.
„Zoozeer kwam men zelfs onder de suggestie van de kracht
der menigte, die telkens weer versterking der beweging in
uitbreiding van het aantal deelnemende organisaties deed
zoeken, dat de juiste scheiding tusschen vakbeweging en
politieke aktie er door vervaagd werd.
„ W a n t niet alleen bij zuiver politieke organisaties zocht
men steun indien er strijd gevoerd moest worden, doch telkens weer bleek de verleiding te sterk om voor de politieke
aktie de medewerking in te roepen van de vakorganisaties,
zonder dat het besef der gevaren die zulks meebracht, voldoende tegenwicht tot onthouding op dit stuk bleek.
„ E n te gemakkelijker viel het den voormannen om het
vakvereenigingsleven aldus in den politieken strijd te betrekken omdat, gelijk reeds zoo herhaaldelijk in het licht
gesteld, de verschillende leidende functies in geheel de georganiseerde inheemsche actie vanwege het gebrek aan competente krachten door slechts een gering aantal ontwikkelden vervuld worden.
„Dat hiermede de economische grondslag en rechtvaardiging aan de vakbeweging ging ontvallen, is duidelijk,
doch men heeft zich in die kringen daardoor niet laten
terughouden.
„Het is niet. te veel gezegd, dat in het afgeloopen tijdvak
door dit alles politiek en vakbeweging voor een groot deel
in elkander ondergingen.
„De arbeidscommissie maakt trouwens in haar advies
over de instelling van arbeidsraden van dit verschijnsel
melding, door er op te wijzen, dat de nationalistisch politieke wenschen der iniandsche intellectueelen bij menige
economische aktie de houding der door hen geleide werknemersgroepen tegenover den niet-inheemschen werkgever
bepalen. Yoor het bedenkelijke in dit verschijnsel toont zij
oog te hebben door het zijdelings uitspreken van den
wensch, dat de inheemsche werknemer toch zal mogen inzien
dat organisatie op zuiver economische basis met wering van
alle politiek uit de vakvereeniging, de juiste weg is om te
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komen tot georganiseerd overleg met den werkgever en aldus
tot den bedrij f svrede.
„Veelvuldig werden aldus in voorkomende gevallen de
verschillende organisaties en vereenigingen in grooter of
kleiner aantal in gezamenlijke actie gezien. De kiesrechtactie, de steeds terugkeerende protestbewegingen tegen de
toepassing der preventieve hechtenis en tegen het gebruik
der zoogenaamde exhorbitante rechten, de protesten tegen de
zoogenaamde Rongga-zaak, verder ter Oostkust van Sumatra: de voedselvoorziening, do huizennood, het rechtswezen
en de speciale agrarische instellingen aldaar, en op Java
weer de verschillende betoogingen en steunorganisaties waartoe de pandhuisstaking aanleiding gaf, al deze zaken leidden
tot optreden in de meest verschillende combinaties.
„Ook het denkbeeld van de Regeering om arbeidsraden in
te voeren werd op verschillende plaatsen in gezamenlijke
vergaderingen behandeld.
„Daarnaast werd, wellicht als een begin van meer
durende onderlinge organisatie, eind Augustus van het vorig
jaar, mede onder den invloed van de inhechtenisstelling van
eenige vooraanstaande personen, te Djokja opgericht het
Comité Menegoehkean Keberanian Pergerakan, het Comité
voor de versterking van den moed in de beweging. Gevormd
uit de verschillende iniandsche vereenigingen, waaronder
Boedi Oetomo, de Centrale Sarekat Islam, de plaatselijke
Sarekat Islam en een reeks van groote en kleine vakvereenigingen stelt dit comité, waarin een enkele dagen tevoren
opgericht gemengd comité tot steunverleening aan de slachtoffers der beweging werd opgesmolten, zich ten doel, het
verleenen van steun aan de gezinnen van leiders die slachtoffers worden van de beweging, het versterken der organisatie en het voeren van aktie. Op de eerstgehouden algemeene vergadering vonden deze beide punten nader definieering als het voeren van aktie voor hetgeen door het geheele
volk als noodig wordt gevoeld, het opleiden van jonge mannen als volksleider, het organiseeren van vak- en politieke
bewegingen en het bevorderen der samenwerking, of, zooals
men het uitdrukte, de concentratie der verschillende vereenigingen.
„De vrijheid van het volk, zoo luidde het verder nog
teekenend, kan alleen bereikt worden, indien men eendrachtig daarnaar streeft.
„Het wekt geen verwondering dat als logische ontwikkeling van dit nog steeds min of meer incidenteel gezamenlijk
optreden naar meer permanent georganiseerde samenwerking
wordt gezocht.
„Naast het oude en praktisch niet verwezenlijkte plan
van de Politieke Concentratie staat als ander uiterste, waarin
de gescheidenheid weer aan de samenwerking opgeofferd
wordt, het van de zijde van de Nationaal Indische Partij
gepropageerd denkbeeld van ontbinding der linksche politieke partijen om tot vereeniging in een enkele groote partij
te komen. Ook worden stemmen vernomen, die om een algemeen Indisch Congres vragen.
„Daarnaast valt nog als meer concreet uitgewerkt plan
melding te maken van een program van aktie, dat ten vorigen
jare bij de behandeling der grondwetsherziening in den
Volksraad van de zijde van eenigre Indonesische nationalisten
ontvoxiwd werd. Gegrond op het beginsel, dat de binnen
„Indonesia" woonachtige volkeren en volksgroepen, volgens
eigen aard en aanleg in vrijheid zich ontplooiende, een Indonesisch volk zullen worden, dat als zoodanig eene eervolle en
gelijkwaardige plaats zal innemen te midden van de andere
volkeren der wereld, heeft het tot doel de spoedige verkrijging
van het zelfbeschikkingsrecht voor de bewoners van „Indonesia" door geestelijke ontwikkeling en vreedzame parlementaire scholing.
„Ook op Sumatra zocht men naar hechter aaneensluiting
der partijen op nationalistischen grondslag.
„Ter gelegenheid van eene in November van het vorig jaar
op initiatief van de Sibolgasche Sarekat Islam aldaar geliouden gecombineerde vergadering der iniandsche vereenigingen
„van Midden-Sumatra", leidden de pogingen tot organisatie
der samenwerking aanvankelijk tot de oprichting van een
comité voor de eenheid van de iniandsche beweging op dat
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eiland, bet Comité Persatoean Sumatra, dat Sibolga als zetel
hield. Hoewel niet ter vergadering aanwezig, werd ook Deli
hierin vertegenwoordigd.
,,In deze organisatie zocht men, gelijk het ter vergadering
luidde, een samengaan van alle Sumatranen in een richting
naar een doel, terwijl men tevens aansluiting wilde zoeken
met den bestaanden Sumatranenbond door verplaatsing van
diens zwaartepunt naar Sumatra. De bedoeling zit voor een
Sumatraansch nationaal congres te organiseeren.
„Tegenover deze combinatiepogingen staat door hare beginselen de fractie der communisten in eenigszins moeilijke
verhoudingen.
,,In haar wezen internationaal, zou zij dus feitelijk buiten
het nationalistisch streven der inlandsche beweging moeten
staan. Doch haar aktie onder de arbeiders brengt haar via
de langzamerhand geheel van politieke factoren doortrokken
vakbeweging, weer dagelijks met de nationalistische voormannen in nauw contact.
M H*ar geschiedenis is daardoor vooral in de laatste jaren
speciaal met die der Sarekat Islam zeer nauw saamgeweven,
te meer omdat vooral de Semarangsche afdeelingen van deze
vereeniging onder den invloed van het communistische centrum ter hoofdplaats, die leer geheel als grondslag harer
aktie hebben aanvaard. De strijd, die na eindelooze pogingen
om de deelen bijeen te houden, ontbrand is tusschen dat
grootste gedeelte der Sarekat Islam, hetwelk den godsdienst
aan de beweging ten grondslag wenscht te leggen, eenerzijds
en de communistische fractie anderzijds, vormt voor die vereeniging het hoofddoel van haar geschiedenis over het afgeloopen jaar en zal daarom in de rubriek over de Sarekat
Islam behandeling vinden.
„Hier zij nog slechts vermeld, dat het einde in den vorm
van het bekende besluit der partijdiscipline een uittreden van
de communistische elementen bracht. Aan incidenteele samenwerking bleek dit overigens, naar sedert de praktijk herhaaldelijk deed zien, niet in den weg te staan, al handelde daarbij
natuurlijk ieder naar eigen drijfveeren en hield elk het eigen
doel in het oog. Wel werd het besluit der partijdiscipline
aangevochten en bestreden door hen die onmiddellijke incidenteele machtsvorming boven beginselzuiverheid stellen;
tot nu toe echter zonder dat dit tot verandering van het
standpunt der centrale Sarekat Islam leidde.
„De Regeering verhoudt zich tegenover deze toenemende
nationalistisch gekleurde samenkoppeling van de actie deiverschillende afzonderlijke vereenigingen niet anders dan
tegenover de actie van elk afzonderlijk, waarvan zij dit
samengaan eene natuurlijke aanvulling acht.
„Zij gunt mitsdien ook hier binnen de grenzen, door de wet
en de belangen van rust en orde getrokken, volle vrijheid.
„Doch het is de vraag of — uit algemeen oogpunt gezien
— de energie, welke aan het organiseeren der samenwerking
ten koste wordt gelegd, in het tegenwoordig stadium wel
economisch besteed mag heeten, vooral wijl de volksbeweging
nog zooveel versterking in de onderdeden zelf behoeft.
„Bovendien is in de gegeven omstandigheden die gemeenschappelijke actie niet zonder zekere kwade kansen.
„ W a n t het zou in de eerste plaats voor de beweging zelve
noodlottig zijn, indien niet steeds voor oogen werd gehouden,
dat het voortdurend zoeken naar telkens hooger reikende
politieke organisatie op zichzelf nimmer tot het doel zal kunnen leiden, indien ze niet steunt op evenredige economische
kracht.
„Met hooggeorganiseerde bestuursvormen alleen is nu eenmaal een volk niet gebaat en te algemeen nog is de overtuiging als school daarin alleen de sleutel tot het heil. Wie
in Tle afgeloopen periode speurt naar teekenen van krachtsontwikkeling op economisch gebied, ontwaart zoo goed als
volledigen stilstand, want wat op dit gebied aan duurzame
voorzieTiingen tot stand kwam, bij voorbeeld in den vorm van
coöperatieve en dergelijke organisaties, is voor zoover het de
eerste oogenblikken van geestdrift overleefde en werkelijke
uitkomsten afwierp, welhaast zonder uitzondering van overheidswege geïnspireerd en in stand gehouden. I n klinkende
termen aangekondigde eigen maatregelen op dat gebied, als
de oprichting van een comité Memadjoekan Economie Boemipoetra, zooals er bijvoorbeeld in Pekalongan een tot stand
kwam, moeten hunne praktische waarde nog steeds bewijzen.
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„Het doel:
1. Bevordering van den landbouw en waken voor het
behoud der rechten op den grond;
2. Bevordering van handel en industrie;
3. Opleiding tot spaarzin;
4. Opleiding tot zelfstandigheid;
5. .Yerleenen van steun aan acties ter verbetering in het
algemeen belang,
is dan ook, nu op dit gebied praktisch alles nog van den
grond af moest worden opgebouwd, voor werkelijk duurzame geconcentreerde werkzaamheid klaarblijkelijk veel te
omvangrijk.
„ H e t volk en zijne leiders zullen meer dan thans het geval
is, moeten inzien, dat niet het schoo.ne woord, in de vergaderzaal gesproken, hier uitkomst zal kunnen brengen, doch
dat vlijt en volharding van ieder afzonderlijk, zonder ophef,
in voortdurenden arbeid, telkens een bron van welvaart voor
het individu en zijne naaste omgeving zal moeten ontsluiten,
en aldus langzamerhand van binnen uit de economische
volkskracht onvoeren en versterken. De voorbeelden zijn er.
op Java enkele, en in de buitengewesten vele, die aantoonen
dat deze opbouw uit eigen kracht geenszins onmogelijk is.
Maar vóór alles zal daartoe het besef moeten doordringen
van de scheppende kracht, die in eigen arbeid ligt zoodra
die voortgezet wordt, ook wanneer het onmiddellijk noodig
levensonderhoud dat niet verder eischt.
„Kan aldus het uitsluitend voortarbeiden aan eene topzware politieke organiseering, mede wijl daardoor aan de
economische ontwikkeling de zoo noodige arbeidskracht onttrokken wordt, hij de afrekening in wezen slechts vertraging
brengen, er zijn nog andere factoren in de geschetste gezamenlijke verschuiving in nationalistischen zin. die op den
duur v£pr de volksbeweging bepaald remmend zouden kunnen werken.
..Meer en meer toch teekent zich het ook ten vorigen jare
reeds vermeld verschijnsel af. dat men elkaar in de linksche
partijen hier te lande — de communisten daargelaten —
ter wille van de onderlinge vroede verstandhouding, ook in
de gevallen, dat zij meer dan heilzaam is. alle kritiek spaart
of ze toedient in zijde en fluweel gehuld. Het is een open
vraag of daarmee het zelfzuiverend vermogen der beweging,
waarvan hiervóór met zooveel voldoening als reden tot vertrouwen in de toekomst melding werd gemaakt, niet op den
duur in bedenkelijke mate zal verzwakken. Het geeft in dit
verband te denken, dat nog ten vorigen jare in den Volksraad
het even boosaardig als dolzinnig Afdeeling B-complot beschreven werd als een naïve hersenschim van halfontwikkelde
onrijpe sub-leiders, die als logisch gevolg van bestaande ontevredenheid niet onbegrijpelijk zou zijn!
,,Dat van zulk een zwakheid in het oordeel het tegendeel
van opvoedende kracht uitgaat, behoeft wel geen verder
betoog.
„Daarnaast zal nog als welhaast gevaarlijkste klip. het
gevaar te mijden zijn, dat het ontluikend nationalisme onder
de suggestie van zijn ontstaan en gedreven door de mentaliteit. van velen, die thans de linksche gelederen vullen, ontaardt in een louter anti-Nedeilandsch streven, dat in de
tegen elk staatsgezag gerichte aktie der communisten maar al
te gereedelijk steun zou vinden.
„ H e t behoeft wel geen nader uitleg dat hiermee de
Indische zaak jaren achteruitgebracht zou zijn. W a n t inderdaad is voor ide toenemende overdracht van publieke bevoegdheden aan uit het volk voortgekomen organen samenwerking van alle onderdeelen der inheemsche bevolking
onmisbaar, maar noodzakelijk bovenal blijft het oprecht en
met vertrouwen samengaan met het Nederlandsen bewind,
dat voor den gang van zaken in de eerste plaats verantwoordelijk, nimmer kan toelaten, dat de vruchten zijner sinds
jaren op evenwichtige ontplooiing van alle onderdeelen gerichte ontwikkelingspolitiek, tot schade van land en volk. in
gevaar zouden komen door een in de gegeven omstandigheden leeg en op de laagste der volkshartstochten, wantrouwen en nisgevoel, woekerend kwaadaardig gepolitiseer.
„Te meer verdient dit punt de aandacht omdat, gelijk
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hiervóór reeds aangestipt, de teek enen er op wijzen, dat de
schouwen beginselen van haat en strijd, zou op den duur een
Nationaal Indische Partij meer en meer poogt haar revo- werkelij k gevaar voor de gevestigde gezagsorde en daarmee
lutionnaire mentaliteit, in het centrum te stellen van eene voor de rustige ontwikkeling der Indische maatschappij kunmeer algemeene organisatie op nationalistischen grondslag. nen worden. Pogingen daartoe zal de Regeering met alle
waarvan de strijdbaarheid tegen wie consequent den over- haar ten dienste staande middelen weten te keeren.
heerscher wordt geheeten, het begin en het einde der argumenten vormt.
„Sarekat Islam.
Meer nog dan ten vorigen jare heeft in
,,Reeds ter gelegenheid van het onder de auspiciën der het sedert de vorige Mededeelingen verloopen tijdvak de
partij gehouden tiende Nationaal congres (Pinksterdagen ontwarring der inwendige verhoudingen alle krachten in den
1921) bracht baar voorzitter de zaak in inleidenden vorm Sarekat Islam gebonden. En het was evenals toen de strijd
ter sprake. Met als uitgangspunt de klacht dat het ..een- tegen den groeienden invloed der communisten die hier de
dracht maakt m a c h t " in de beweging nog niet ten volle hoofdzaak vormde.
schijnt begrepen en als schakel den wensch dat godsdienst
„ N a verschillende voorafgaande moeilijkheden was de
en ras niet langer drijfveer zullen zijn tot gescheiden orga- openlijke strijd feitelijk ingeluid met den bekenden aanval
nisatie, wordt aan het einde der openingsrede het denkbeeld van Darsono in October 1920 op de integriteit van de centrale
ontwikkeld om voor ..den grooten nationalen strijd" de ge- leiding, waarvan ten vorigen jare in de Mededeelingen nog
heele groep der overheerschten te doen aansluiten in een melding werd gemaakt. Sindsdien zijn feitelijk de moeilijkpartij, op den grondslag van het Indisch nationalisme.
heden niet van de lucht geweest totdat in October van het
,,De Nationaal Indische Partij, die naar speciaal gemeld vorig jaar na een vinnig treffen de zaak met het uittreden
werd, niet noodwendig zelf die algemeene partij zou van de communisten eindigde.
behoeven te zijn, zou harerzijds — zoo luidde het ongeveer
„Herhaalde pogingen zijn overigens van beide zijden aanletterlijk — met ernst, desnoods met opoffering van haar gewend om deze scheuring te voorkomen, ook al omdat ieder
eigen bestaan, medewerken om eene groote strijdorganisatie der betrokken partijen het machtswapen, dat een ongedeelde
van Indische .nationalisten in het leven te roepen, onver- volkspartij in den politieleen strijd biedt, ongaarne prijsgaf.
schillig van welk ras of van welken godsdienst, bedoeld om Doch ook hier bleek telkens de natuur sterker dan de leer,
de macht op de overheerschersgroep te veroveren.
hoe vernuftig soms die leer ook uitgedacht was. Gelijk voor
„Antagonistischer kan het wel nauwelijks.
politiek geschoolden van den aanvang af vaststond, leerde
..Sedert vond dit denkbeeld in pers en vergadering meer de bittere ervaring, dat een monsterverbond tusschen het op
en meer bespreking.
godsdienstigen grondslag opgetrokken, in wezen burgerlijk
,,Indien, wat ieder hoopt, Nederlandsch-Indië, ondanks nationale streven van den Sarekat Islam en het internatiozijn voorgeschiedenis snel op hoog economisch en staatkundig naal georganiseerd, uitsluitend economisch denkend en
peil gebracht zal worden, dan is daaraan gewis niet bevor- ageerend communisme der Semarangers, niet duurzaam bederlijk een inheemsche organisatie, die hetzij ontstaan uit staan kon.
een proces van ontbinding der bestaande groepen, hetzij uit
,,De vraag hoe hier een redelijken uitweg te vinden, heeft
samenkoppeling dier groepen in hooger verband gegroeid, in klimmende mate de hoofden bezig gehouden; de beide in
met dergelijke mentaliteit vervuld, slechts strijd tegen het het vorig jaar gehouden congressen zijn daarvan doorbestaand gezag zou kennen.
j trokken.
„Slechts door samenwerking van in waarheid allen, die
„Overigens was de invloed der communisten in de verhier te lande hunne belangen vinden, met het wettig bestuur eeniging niet van vandaag of gisteren. I n 1916 op het
dezer kolonie, door aanvaarding van goede trouw en onder- Bandoengsche Congres nog van geen beteekenis, kwam ze
linge waardeering, zij het ook met helder besef van het het volgend jaar te Batavia reeds tot uiting met het naar
zakelijk verschil in opvatting en werkwiize, zal deze ontwik- voren treden van Semaoen. I n 1918 moest voor het eerst met
kelingsgang zich ongestoord kunnen voltrekken.
de mogelijkheid van scheuring in de organisatie rekening
„Als bijzondere factor in de politieke beweging, welke allen worden gehouden.
„Hoewel ieder op grond van eigen overwegingen, hebben
partijen gemeen is, moge nog worden vernield bet meer en
meer aan den dag tredend streven om de jeugd voor de eigen toch beide partijen nog jaren lang; getracht dit conflict te
denkbeelden te winnen, meestal door bet verstrekken van voorkomen.
„ I n 1918 vond reen een compromis door de opname van
bijzonder onderwijs met de eigen beginselen doortrokken,
ook door haar op andere wijze, bij voorbeeld in eene pad- Semaoen in de centrale leiding der vereeniging en de aanvindersvereeniging gelijk in de Vorstenlanden, te orga- stelling van Darsono als propagandist. Daartegenover legden
deze beide communistische voormannen een soort solidariniseeren.
teitsbelofte
af, die hen verplichtte om een mogelijk meenings,,De godsdienst-scholen, van inheemsche zijde opgericht
en bevorderd, zijn sprekende voorbeelden. Dat men ook verschil niet dadelijk openbaar te behandelen, doch te voren
hierbij aan toekomstige expansie der organisatie denkt, eerst ernaar te streven het in den boezem der Centrale
blijkt bijvoorbeeld uit de oprichting aan het einde van het Sarekat Islam in der minne te doen beslechten. Een onvervorig jaar van een kweekschool voor Mobanimedaansehe i hoopt toch onvermijdelijke behandeling zou in ieder geval
onderwijzers te Djokjakarta door de vereeniging Mohamma- j in zuiver zakelij ken nimmer persoonlijken toonaard gediab. Deze kweekschool, die men op gelijk peil als de gouver- Bchieden.
..Het is duidelijk, dat een compromis van dezen aard
ttements kweek- en normaalscholen bedoelt te houden,
ontvangt hare leerlingen van de kinderen die de tweede i weinig vasten grond voor verdere gezamenlijke aktie geeft,
klasse-school der vereeniging Mohammadiah of een daarmee vooral omdat naast de zakelijke, ook de persoonlijke vergelijkgestelde school hebben doorloopen. Het leerplan omvat hondingen in de centrale leiding niet van de eenvoudigste
onder anderen Arabisch, opvoedkunde en de geschiedenis waren.
,Naast de buitengewoon soepele persoonlijkheid van den
van Java.
„Daarnaast valt melding te maken van de schoolactie van Voorzitter is het dan ook het merkwaardig vernuft, waarcommunistische zijde, vooral onder leiding van den onlangs, mede déze in de leus van machtsvorming tegen de vreemdna zijn interneeringsbesluit, naar Holland vertrokken kapitalistische overheersching alle principieele verschillen
Ibrahim gelar Datoek Tan Malaka (Soetan Malaka), die in weg te doezelen wist, en meer wellicht nog de BUggestieve
het bezit van de Europeesche hulpakte, daaraan zijn deskun- kracht waarmede deze man ;:ijne volgers voor zijn standpunt
digen organisatie-arbeid wijdde. Ook hij streefde naar uit- wist te winnen, die de zaken in de vereeniging zoo lang
breiding door de opleiding van kweekelingen. Tot nu toe l bijeen hield. Toch ken ook dat niet verhinderen. dat_ de
werden dergelijke communistische scholen opgericht te Sema- mogelijkheid van een definitief uiteengaan der beide richrang, Kaliwoengoe, Salatiga en Bandoeng te zamen met tingen, nu eens bedektelijk, dan weer openlijk, maar in
ieder geval telkens herhaald in pers en vergadering naar
ongeveer tweehonderd leerlingen.
. . .
,,Het spreekt wel van zelf, dat deze propaganda onder de voren kwam.
.Wrijving en oneenigheld waren eigenlijk aan de orde
jeugd de volle aandacht der Regeering heeft. Een stelselmatig doordringen van de nog onrijpe kinderziel met voor van den dag. Zoo vond de khalifaatsbeweging, die in 1919
haar onmogelijk te verwerken, nog minder critisch te bc- door de Djókjasche leiders begonnen werd, bij de Semaran-
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gers geen steun wijl zij deze godsdienstige actie niet in hun de oorzaken en de voorgeschiedenis van den huidigen poli»
politieleen en eeonomischen arbeid wenschten te mengen; tieken en oeonomisehen toestand van Xederlandsch-lndië gaf
evenmin deden ze mee aan de protestbeweging tegen de der Sarekat Islam, luidens die verklaring, de overtuiging,
inhechtenisneming van Sosrokardono, terwijl ook bij de dat de nationale en economische overheersching' uitsluitend
voorbereiding der gelijk bekend tenslotte afgelaste alge- als een vrucht van het kapitalisme beschouwd moet worden,
waarvan bevrijding zal kunnen worden bevochten door zoo
meene suikerstaking, tot groote verbittering der Djokjasche
krachtig mogelijke bestrijding van dat kapitalisme, vooral
leiders hun advies negatief luidde.
door vak-, arbeiders- en Iandbouwersvereenigingen. Hiertoe
„Voortdurend werd verder de Semarangers hun ongodsis, zoo stipuleert de verklaring, noodig, dat het volk van
dienstigheid verweten.
l.ndië politieke rechten geniet, waardoor het de v/eg geopend
„Zoo stonden de zaken dus reeds lang' précair toen bij de
wordt om macht of invloed uit te oefenen op het laudsbestel.
voorbereiding van het na zeer herhaald uitstel eindelijk op
„ I n al hare overwegingen en in haar geheele actie — zoo
10 October 1930 gesteld, doch ten slotte wegens de afwezigvervolgt de verklaring
laat de Sarekat Islam zich leiden
heid van de meeste leiders en een onmiskenbaar gebrek aan
door de grondbeginselen van den Islam en de bevelen, welke
organisatie toch weer nader verschoven vereenigingscongies
daarin worden gevonden; zij specificeert die nader in een
bleek, dat de Djokjasohe leiders voornemens waren de vooral
viertal punten, die zoo gekozen zijn, dat de communisten ze
tegen de communisten gerichte partijdiscipline aan de orde
vrijwel ten volle kunnen onderschrijven (volksregeering,
te stellen. Gelijk hekend volgde toen, vermoedelijk als tegenarbeidersraden, gelijke plicht tot produeeeren, productiezet, de bekende aanval van Darsono, die dezen'overigens het
middelen in handen der gemeenscha]), gelijke verdeeling).
verwijt bezorgde de solidariteitsbelofte te hebben geschonden.
„De Sarekat Islam, zoo luiden de laatste twee punten der
„Onder scherpe, met feiten gestaafde, kritiek op het finanverklaring, heeft de zekerheid, dat de door haar gewenschte
cieel en politiek beleid van de centrale leiding, welker intedoeleinden mede nagestreefd worden door een groot deel
griteit door hem in twijfel werd getrokken, wenschte Darsono
der volks- en arbeidersorganisaties over de geheele wereld eu
te komen tot wat hij noemde zuivering van de beweging, door
is op grond daarvan bereid tot samenwerking met de volkshaar van de autocratie en verdrukking der naar zijne
organisaties over de geheele wereld, welke die doeleinden
meeniiig feitelijk conservatieve leiders te bevrijden.
nader pogen te brengen voor de geheele menschheid; dit alles
,,Ondanks den verbazenden indruk, die deze onthullingen
echter, met inachtneming van de grenzen door den Islam gezoowel in de Sarekat Islam als bij de andere politieke parsteld. Intusschen, gedachtig aan de leer van den godsdienst,
tijen maakten en den omvangrijken pennestrijd, die daardoor
zal de Sarekat Islam in geen geval haar lot binden aan eenig
in de pers ontketend werd, kon het conflict ook toen nog
deel der wereldorganisaties, doch steeds bedacht blijven op
wolden bezworen, (ielijk ten vorigen jare vermeld, werd op
het handhaven van haar zelfstandigheid en de zuiverheid
liet in Maart van het vorig jaar te Djokja gehouden congres
harer doeleinden ten opzichte van welke zijde ook.
de zaak na behandeling" in eene besloten bestuursvergadering
als bevredigend beëindigd voorgesteld. Officieel werd toen
„Behalve deze — eenigszins ingewikkelde — vredestichtrouwens ook ten aanzien van alle moeilijkheden tusschen
Djokja en Semarang door aanvaarding van eene zorgvuldig tende factor was het geheele congres er overigens een van
gewapenden vrede, waarvan de verstoring herhaaldelijk
samengestelde beginselverklaring :1e strijdbijl begraven.
,,Deze oplossing' is in de dagen van October 1920 tot Maart slechts door veel beleid voorkomen kon worden.
„De communisten stonden in hun gevoelen over de Sarekat
1921 door toenadering van beide partijen geleidelijk voorbereid, evenals vroeger omdat geen der betrokkenen nog Islam-leiding trouwens niet alleen en de wijze waarop
wenschte te riskeeren, dat de Sarekat Islam als volksorgani- speciaal de punten van aanklacht in zake het financieel besatie haar als politieken invloedsfeer en aktiemiddel zou ont- heer in een onderonsje behandeld zijn, hebben bij de bezadigde elementen in de beweging den betrokkenen veel vau
glippen.
hun moreel gezag doen inboeten.
„Aan wat het .,Darsono-confliet" genoemd moge worden,
„Doch een ieder was toen nog bereid aan de eenheid veel
werd van zelf de scherpte ontnomen doordat deze leider van eigen principes ten offer te brengen. Bovendien werd dit
wegens persdelict gearresteerd werd. Daarna toonde men den communisten gemakkelijk gemaakt, doordat de zakelijke
zich te Semarang wel tot toenaderen geneigd door te ver- inhoud van het eenheidsprogram principieel hunne instemklaren, dat de aanval op de Sarekat Islaiii-leiding niet als ming kon verwerven, terwijl zij, ook al omdat de Sarekat Islam
van de communistische frartie, doch als van Dar ono per- zelf zijn daadwerkelijke actie toch op staatkundig en econosoonlijk afkomstig was te beschouwen. Van de andere zijde misch terrein wenscht te houden, vrij bleven om met .de
werd, naar ten Kersteongresse der Partij der Communisten Mohammedaansche inkleeding ieder voor zich juist zooveel
wel bleek, die toenadering' aanvaard, vermoedelijk mede wijl rekening te houden als de omstandigheden zouden voorbijna alle voormannen zich door de gevolgen van hunne schrijven.
wetsoverschrij dingen de handen gebonden zagen en deswege
„Overigens l a g e r een uitgesproken g'odsdienstige tint over
alle niet bepaald onvermijdelijke moeilijkheden wenschten een deel van het congres, doch zoodra ook op dit punt de
te ontgaan.
discussies met de Semarangers zich te scherp toespitsten, werd
„Toch verliep dit alles niet zonder moeilijkheden, wijl de onder het motto, dat men hier het terrein der vereeniging
strijd, aanstonds tot alle liniën uitgebreid, buiten de Sare- Mohammadiah ging betreden, dit onderwerp in abstracto
kat Islam reeds feitelijk in een verder stadium gekomen was. verlaten voor de beschouwing van de praktische levensleer.
Zoo hadden de vakbonden van het lager inlandsch personeel die de koran alle geloovigen voorschrijft: de algemeene
der suikerfabrieken en van de pandhuizen (P. F. B. en naastenliefde, die naar men meende het economische en
P . P . P . B.), welker voormannen, gelijk bekend, ook in de politieke leven in den vorm van vrijheid, gelijkheid en
Djokjasohe fractie der Centrale Sarekat Islam een belangrijke broederschap, van democratie en socialisme, behoorde te
rol spelen, openlijk verklaard, dat zij, hoewel na rijpe over- doordringen.
weging nog niet tot afscheiden besloten, toch van de commu„Behalve over ee.nige andere zaken, die als van minder
nistische leiding van de Semarangers in de Vakcentrale niets
belang niet onvermeld kunnen blijven, zijn te dezen congresse
wilden weten.
besprekingen gevoerd over de benoeming van Hadji
,,Bovendien wenschten de Semarangsche communisten zich nog
Agoes Salim tot Volksraadslid; men bleek vrij algemeen
in geen geval in te laten met een actie als liet Panislamisme, dezen
voorman niet als officieel vertegenwoordiger der verdie naar hun oordeel er slechts toe zou kunnen leiden, dat het eeniging
willen beschouwen, doch hem wel als schakel
Europeesehe imperialisme vervangen wordt met versterking voor bet teoverbrengen
van wenschen en grieven te aanvan de macht van adel, geestelijkheid en kapitalisten van vaarden.
het oosten.
,,I)e beginselverklaring, die ter gelegenheid van het Maart„De kwestie der partijdiscipline werd echter door het
congres allen tot elkaar moest brengen, j s een hoogst ver- hoofdbestuur uitgesteld: waar door de aanvaarding van de
nuftig' politiek stuk', waarvan bet echter zeer te betwijfelen beginselverklaring de vrede uiterlijk hersteld was. beboorde
valt of het grooter deel van de gewone leden der vereeniging dit punt van tweespalt gelijk vanzelf spreekt te worden gedaarvan iets heeft heg-repen.
meden. Innerliik zag het er echter voor wie de verhoudingen
„Eene op economische gronden berustende ontleding van kende weinig' eendrachtig uit en dadelijk na het congres
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1922^—1923.
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bleek dan ook al, dat een ieder in de verschillende organisaties, waarin hij het voor het zegden had, zijn eigen \v
bleef gaan. Zoo werd op een eenige dagen na het congres 'te
Djokja gehouden vergadering van den Inlandschen Pandhuisbond ( P . P . P . B . ) besloten om, zoolang de Seniarangers
in hunne leiding van de Vakcentrale geen blijk gaven inderdaad de eenheid in de beweging te willen, alle relaties met
hen te verbreken. In J u n i d.a.v. werden, gelijk in deze
Mededeelingen (zie kol. 18) nader is uiteengezet, in het
bijzonder door de gestie van de hoofdleiding van dienzelfden
bond en van den Personeel Fabrieksbond, de communisten
uit de organisatie der Vakcentrale gedrongen; hier in de
vakactie was het dus tot een open breuk gekomen. En dat een
ieder eenige dagen later op het P.P.P.B.-congres in de gelegenheid was precies te zeggen, wat hem ten deze op het
hart lag, maakte het vooruitzicht om in de politiek de eeuheid te kunnen behouden, geenszins gunstiger; de gedachtenwisseling was weinig verzoenend.
„Zoo naderde het tweede in 1921 gehouden Sarekat Islamcongres, dat in October te Soerabaja plaats vond en belangrijk is geworden, wijl te dier gelegenheid in aansluiting' aan
de officieele vaststelling van de op het Maart-congres reeds
in principe aanvaarde beginselverklaring, na uitvoerig debat
voor alle Sarekat Islam-leden eene absolute partijdiscipline
werd voorgeschreven. Wie dus lid bleef van eene andere
partij, welke ook. zou van de Sarekat Islam geen lid kunnen zijn.
.
„ W a a r de aanvaarding van dit verbod het uittreden der
communisten zou moeten beteekenen, waarmede in den ouden
strijd om de hegemonie in de leiding der Sarekat Islamorganisatie de overwinning automatisch aan de Djokjasche
leiders zou toevallen, kwam de felste tegenstand van de zijde
der Seniarangers, die in zekeren zin voor hun politieke leven
vochten. Tegen het standpunt van de Djokjasche fractie,
dat al wie met de Sarekat Islam van de praktische politiek
eischte dat zij van de beginselen van d^pn godsdienst doordrongen, ja alleen daaruit afgeleid zou zijn. het uitsluitend
politiek en economisch streven van de Partij der Communisten onmogelijk onderschrijven kon, voerden de Semarangsche
communisten aan dat, naar de praktijk elders in Azië uitgewezen zou hebbeu, de Islam en het communisme geen onveibindbare tegenstellingen zijn indien een goede taktiek, afgosoheiilen van beginselen, een samengaan wenschelijk doet
zijn.
..Tegenover de verdere argumenteering der Djokjasche
leiders j dat de eischen eener voor behoorlijke actie onmisbare homogene organisatie niet toelaten, dat de denkbeelden
van andere politieke partijen op congressen en vergaderingen
der Sarekat Islam verdediging vinden uit den mond van
personen, die zich als partijgenooten aandienen, stelden de
communisten de overweging, dat voor de praktijk hunne
beginselen zich zeer wel verdroegen met de politiek-economische actie der Sarekat Islam, zooals die in de latere jaren
zich ontwikkeld had, zoodat zij. de redelijkheid van het
voorschrift der partijdiscipline op zichzelf erkennende, voorstelden alleen voor de Partij der Communisten eene uitzondering te maken.
,,Het was echter voornamelijk de vrees, dat onder een
toenemenden invloed van de communisten de godsdienst dp
den achtergrond zou geraken, te zamen met de overweging,
dat na de uitsplitsing van de als ongodsdienstig uitgekreten Marxisten, toch nog steeds waar noodig op den
grondslag van wederzijdsche zelfstandigheid gezamenlijk
geageerd zon kunnen worden, die eene overweldigende meerderheid der stemgerechtigde aanwezigen de partijdiscipline
zonder eenige restrictie deed aanvaarden.
,,De beginselen van den godsdienst waren daarmede als
eenigen grondslag voor alle verdere actie aanvaard en het
uittreden van alle communisten was in principe onvermijdelijk geworden; ter vergadering traden de aanwezige afgevaardlgden voor hun persoon reeds u i t ; de betrokken organisaties,
dat zijn voornamelijk de plaatselijke Sarekat Islam-vereenigingen in en om Semarang. volgden spoedig en schaarden zich ter gelegenheid van het kerst-congres der communisten te Semarang onder een eigen centrale organisatie, de
Persatoean Sarekat Islam.
..Werd daarmee in zekeren zin de scheiding dus geeon-
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solideerd, te zelf der tijd bleek, dat de vooral van communistische zijde blijkbaar sterk verlangde samenwerking
der beide organisaties — zij het met behoud van iedere zelfstandigheid — van de zijde der gezuiverde Sarekat Islam
niet o]) onoverkomenlijke bezwaren zou stuiten. Het denkbeeld van eene Sarekat Islam-federatie werd toen zelfs niet
aanstonds ter zijde gesteld. Een dergelijk gescheiden samengaan ligt trouwens, gelijk hiervóór werd uiteengezet, geheel
in de lijn der politieke. geschiedenis van den laatsten tijd.
,,De zuivering van het opdringend marxistisch element
was op zichzelf nog niet het alvermogend middel, dat de
Sarekat Islam de verloren kracht zou kunnen hergeven.
Moest ongetwijfeld de eenheid en dus de kracht der actie er
door winnen, de vrijwel wanhopige financieele toestand der
organisatie verbeterde er allerminst door, en er zijn voorloopig nog geen teekenen, dat door grondige herziening van
het financieel beheer hier de eenig duurzame grondslag tot
verbetering gelegd is. Toch zal dit bepaald noodzakelijk zijn.
om het meer bezadigd en economisch meer draagkrachtig
gedeelte der bevolking zich niet blijvend afzijdig te doen
houden.
,,Buitendien schijnt ook in de gezuiverde Sarekat Islam
noch in derzelver hoogste leiding eene onverbreekbare eensgezindheid te bestaan.
,,Was te voren bijvoorbeeld in het uittreden van. Hasan
bin Semit reeds tot uiting gekomen, dat ook in de kringen,
die den godsdienst als grondslag voor alle aktie aanvaarden',
de onderlinge geschillen hoog liepen, ook in den laatsten
tijd was, naar uit de polemieken in pers en vergadering wel
bleek, geenszins een ieder tevreden met de gestie der centrale
organisatie. Over het vervullen van den voorzitterszetel ontstond scherp krakeel en het feit, dat voor het oogenblik de
centrale leiding der Sarekat Islam praktisch voor een .oyevwegend deel in van huis uit Maleische handen berust, schijnt
allerminst de algemeene goedkeuring weg te dragen.
,,Te verwachten valt dat voor de naaste toekomst het inwendig consolidatieproces de krachten der organisatie nog
in beslag zal blijven nemen.
„Gedurende het jaar 1920 en het begin van 1921 was de
Noordkust van Atjeh, meer in het bijzonder de onderafdeeling
Lho Seumawe, tooneel van eene van de Sarekat Islam uitgaande beweging onder de bevolking, welke zich kenmerkte
door onrustige agitatie en tegenwerking van het Gouvernement.
„ H e t anti-mantschappelijke karakter van die beweging
vond weerspiegeling in het feit dat de deelnemers zich tot
onverbiddelijke opvolging en geheimhouding van de te beramen maatregelen verbonden door het afleggen van den
zoogenaamden ajer jasin-eed, welke in vroeger tijden in dit
land werd gezworen bij verzet tegen den Oeleebalang of tegen
het Gouvernement.
„Trouwens de geheele beweging was er klaarblijkelijk op
gericht de rust en orde op den duur te verstoren, althans de
toestanden in hunne noi'male ontwikkeling te belemmeren. Er
werd een stelselmatige propaganda gedreven, die er op gericht was om bij de groote massa der bevolking de goed bedoelde bestuurs- en Regeeringsmaatregelen verdacht te
maken en gevoelens van haat en wantrouwen op te wekken
tegen het Nederlandsch gezag, de Regeering en de Europeesche bestuursambtenaren.
„Aan deze beweging ten grondslag lagen verschillende
factoren, die echter bijna allen in wezen zijn terug te brengen
tot familie- en gezags- of opvolgingstwisten onder de telgen
van eenige zelfbestuursfamilies, waarbij van verschillende
zijden naar den steun der bevolking gedongen werd en, wijl
enkele minderwaardige karakters er bij betrokken waren, niet
steeds met even loyale middelen.
„ W a n t het is reeds herhaaldelijk ook elders in den archipel
gebleken, hoe ontevreden landsgrooten of pretendenten en in
het algemeen personen die meenen bij een ommekeer van
zaken slechts te kunnen winnen, gaarne de Sarekat Islam in
den arm nemen en zich van de plaatselijke leiding in die
vei-eeniging meester maken om daaruit een werktuig voor
eigen plannen te smeden, dikwijls gelijk vanzelf wel spreekt
niet dan ten koste van vele concessies. En het was voor de
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betrokkenen, nadat zij in de Sarekat Islam vasten voet hadden verkregen, vooral betrekkelijk gemakkelijk om door het
werken op den thans sluimerenden volkshaat tegen den ongeloovigen overheerscher en door het zinspelen op den Ratoe
Adil, zich verder in den gunst van een deel — en gewoonlijk
niet het beste — van de hevolking in te dringen.
,,Daarnaast valt als oorzaak aan te wijzen de invloed van
een indertijd wegens ongeschiktheid ontslagen gouvernementsonderwijzer uit die streken, die daarna president van
de Sarekat Islam te Lho Seumawe, sedert hoofdredacteur van
een extremistisch blad te Sibolga is geworden.
,,Een tweetal zelfbestuurders stond aan dit duistere, met
den aard van hun ambt wel geheel en al onvereenigbare,
politieke gedoe in het bijzonder schuldig.
,,In de eerste plaats de toenmalige zelfbestuurder van
Tjoenda, die in de duistere volksstroomingen steun zocht
tegen de sterk separatistische neigingen van een deel zijner
onderhoorigheden; het gold bij dezen oeleebalang aldus een
doelbewust gebruiken van hem bekende en door hem zelfs
aangewakkerde en geleide destructieve stroomingen voor het
bereiken van persoonlijke doeleinden.
„Daarnaast de toenmalige zelf bestuurder van het landsehap Nisam, die wegens zijn geboorte door vélen uit zijn
land niet als de rechthebbende op den zelf bestuurszetel besehouwd, en zich overigens ook om godsdienstige redenen tot
de Sarekat Islam aangetrokken voelend, van die vereeniging
gebruik maakte en hare verwording in ongunstigen zin uitbuitte om aldus steun te vinden in zijne moeilijke verhouding
tegenover zijne hooghartige medebestuurders en familieleden.
„ H e t bestuur heeft met de noodige waarschuwingen en
vermaningen dezen gang van zaken eenigen tijd aangezien,
ook al om de daarbij betrokkenen de kans om uit zichzelf tot
inkeer te komen, niét te ontnemen. De hoop dat de beweging
in een proces van zelfreiniging vanzelf tot zuiverder actie
zou komen, werd echter niet verwezenlijkt, terwijl overigens
het element van onrust, dat in deze landen gevaren was, ook
wegens zijne infecteerende werking niet te lang kon worden
geduld.
„Daarom werden deze beide zelfbestuurders in Februari
van het vorig jaar tijdelijk elders in het gewest onder leiding
van ervaren Éuropeesche bestuursambtenaren werkzaam gesteld met eene zeer ernstige waarschuwing om van deze laatste
gelegenheid om de duistere actie te laten varen en tot goede
plichtsvervulling te komen, gebruik te maken, wijl anders
zeer strenge maatregelen te hunnen aanzien zouden volgen.
Beiden bleven ze echter verblind. Door het gebruik van tusschenpersonen en met behulp van de pers gingen zij voort de
bevolking tegen de Regeering op te zetten.
„Aangezien beiden aldus droevig duidelijk bewezen voor
de vervulling van hun taak als zelfbestuurder ongeschikt, en
voor de rustige normale ontwikkeling van de toestanden in
het hun toevertrouwde gebied en de omliggende landschappen
bepaald gevaarlijk te zijn, werden zij een jaar later, dus m
Februari j . 1 . , van hunne waardigheid ontheven en de een
in Atamboea op Timor, de ander te Merauke op NieuwGuinea geïnterneerd.
..De politieke toestand is dadelijk na het treffen der verschillende voorzieningen aanmerkelijk verbeterd.
„Boedi Oetomo. Kon ten vorigen jare nog worden verklaard dat Boedi Oetomo. door zijne onafhankelijke en gematigde actie onder zuiver inlandsche leiding, van alle pohtieke'Vereenigingen het dichtst naderde tot den in abstracten
zin voor werkelijken vooruitgang dezer landen meest wenschelijken vorm van politiek, sindsdien vertoonde de gestie
van enkele der voormannen dier vereeniging een gewijzigd
beeld.
. .
Het is dan ook in verband met de uitingen van sommige
dezer inlandsche intellectueelen in congres en vergadering,
en gezien ook de houding die door enkelen hunner in de pandhuisstakin"- is aangenomen, wel van groot belang dat de vereeni"-ing — wat ook in het jongste verleden geschied is —
een vast bestek uitzet, waaruit volkomen helder blijkt dat de
verwording, die sommigen ook in deze organisatie meenden
te moeten constateeren, in werkelijkheid slechts door de vereeniging niet gerngsteunde woorden en daden van enkelen
rijn Aangenomen mag worden dat de ook reeds vroeger sporadjfch vernomen uitingen, welke uit een oogpunt van loyale
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samenwerking niet het gevestigd gezag niet altijd even gemakkelijk te verklaren waren, meer toe te schrijven waren
aan een streven om ook bij meer linksche groepen invloed te
verkrijgen, ten einde die van toenemende afdwaling in revolutionnairen zin terug te houden, dan aan eene onberaden
aanvaarding van ontijdige revolutionnair-nationalistische
tendenzen.
„ H e t zijn natuurlijk niet de van meer democratischen
geest getuigende program punten als de afschaffing van het
erfelijklieidsbeginsel bij de regentsbenoemingen of de democratiseering van de toelating tot de Hollandsch-inlandsche
school, die in dezen twijfel kunnen wekken; deze en dergelijke beginselen berusten op overwegingen, die mogelijk op
praktische gronden niet aanstonds ieders instemming kunnen verwerven, maar die toch in zich zelven eerlijk en dus
Ie respecteeren zijn. Doch het wijst onmiskenbaar op gemis
aan bedachtzaamheid, dat op het laatstgehouden congres
der vereeniging in de overweging van eene motie tot herriening van het kiesstelsel onweersproken verkondigd kon
worden, dat de huidige bestuursperiode er eene zou ziin
waarin de reactie overheerscht, en voorts dat de zinnelooze
afdeeling B-affaire aan een lang onderdrukt verlangen naar
medezeggenschap zou zijn toe te schrijven en aan de bevoorrechting van de best gesitueerden in de Indische samenleving. •
„De samenstelling van het hoofdbestuur, gelijk die na de
bestuursverkiezing met Kerstmis van het vorig jaar geworden is, wijst er overigens op dat de jongere elementen meer
en meer naar voren beginnen te komen. Natuurlijk behoeft
zulks allerminst noodwendig ten gevolge te hebben dat de
vereenigingsleiding aan bedachtzaamheid en bezonkenheid
moet verliezen, doch — gelijk gezegd — wijzen de teekenen
er toch op dat, althans bij enkelen der voormannen, ook in
de gevallen dat zij namens de vereeniging handelen, de
noodige zelfbeheersehing wel eens ontbreekt.
„De vereeniging toonde in het afgeloopen jaar overigens
grooter belangstelling dan te voren voor hetgeen buiten Java
voorviel.
,,Actie werd gevoerd voor een ruimer toelating van J a vaansche leerlingen tot de Hollandsch-inlandsche school te
Den Pasar, terwijl de bemoeiingen der vereeniging ter Oostkust van Sumatra, in samenwerking met andere plaatselijke
vereenigingen, tot de oprichting leidden van een eigen
school in Medan.
„Ter Oostkust staat trouwens de vereeniging onder degelijke en voortvarende leiding. Van belang als nieuw punt
van actie is ook de van daar emaneerende beweging in de
vereeniging tot verbetering van het lot der Javanen —
meest contractarbeiders —- die in den loop der dagen naar
dat gewest geëmigreerd zijn. Gevraagd werd de oprichting
van Javanen-kolonisaties met beschikbaarstelling van den
noodigen grond, in welke richting trouwens ter Oostkust
reeds proeven worden genomen.
„Nationaal
Indische
Partij.
De Nationaal Indische
Partij heeft vooral in het eerste gedeelte der afgeloopen
periode, een tijd van uitwendige rust meegemaakt.
,,Het was trouwens in Mei 1921 weer voor de eerste maal
dat het telkenmale onder auspiciën van de partij gehouden
Nationaal Indiërs Congres voor ieder toegankelijk was, zulks
in tegenstelling met het voorafgegane janr, toen als protest
tegen de verkorting van het recht van vereenigen en vergaderen, welke men justitie en politie verweet, in besloten
krill»- werd vergaderd.
,,Ook over dit overigens solide voorbereid congres lag,
wellicht in weerspiegeling van de verdere aktie der vereeniging. een zekere matheid. Verschillende der leidende krachten in de vereeniging waren trouwens niet aanwezig.
„Naast het feit dat de partij een deel zijner leden zag
overgaan naar het Indo-Eiuopeesch Verbond, is eene verklaring der verminderde aktie op het terrein der vrije poh<iek gelegen in de overigens gezonde opvatting der yereeniging, dat het in de eerste plaats plicht en goede strijdwijze
is om verkregen aandeel in het mederegeeren te consohdeeren en uit te breiden, zoodat een goed deel der vereeni gmgsaktie in de vertegenwoordigde lichamen uiting vindt.
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,,Wel dient in het bijzonder vernield de verhoogde actie
welke op Suniatra niet Medan als middelpunt van de partij
uitguat.
„Veelal tezamen niet andere partijen is daar op versehillend gebied lusteloos gewerkt.
,,In het bijzonder ook in Atjeh is veel propaganda gemaakt, eene propaganda echter, die samenvallende met eene
elders in d e n i&ededoelingen besclireven verwording van de
Sarekat Islam, der bevolking — gelijk aldaar uiteengezet - •

weinig goeds bracht,

,,Als een der hoofdpunten in het toekomstig strijdprograinma denkt zich de vereeniging overigens — indien de
teekenen niet bedriegen — de samenwerking, liefst in een
enkele nieuw te organiseeren partij van alle linksche groepen of liever van allen, die zich op den grondslag van een
Indisch eenheids-iiationalisme zouden kunnen stellen. Over
deze organisatie, welke de partij zich zeer bepaald voorstelt,
als strijdwapen tegen den overheerscher vervuld van de haar
eigen anti-Xederlandsehe, en aldus in het huidig tijdsbestek
revolulionnaire en voor de geleidelijke ontwikkeling schadelij ke gezindheid, is hiervóór reeds uitvoeriger gehandeld.
Hier zij nog slechts opgemerkt, dat dit breven te beschouwen is •»Is eene logische ontwikkeling in de aktie van
een partij, die van huis uit revolutionnair en naar omvang
en ledental niet gegroeid gelijk gewenscht en verwacht
werd — mogelijk zelfs verzwakt —, thans uit andeier
levenskrachten meent te kunnen putten om het van den aanvang af gestelde doel met meer kracht na te streven.
„Partij der communisten.
De partij der communisten
heeft zich in het afgeloopen jaar zeer beijverd om de volksbeweging vooral in het Semarangsche in handen te krijgen.
Zij is feitelijk de ziel van de Semarangsche Sarekat Islamaktie geweest en heeft op deze grootendeels haar stempel
gedrukt.
..Haar verdere aktie in de Sarekat Islam en Vakcentrale
en de daaruit voortgevloeide splitsing zijn elders in deze
Mededeelingen weergegeven.
,,De vraag of de vereeniging' zich — hare beginselen getrouw - tot directe aktie zou beperken en aldus van vertegenwoordiging in den Tolksraad afzien, een punt waarover in den boezem der partij nogal verdeeldheid bestaat,
werd op het met Kerstmis van het vorig jaar te Semarang
gehouden comniuiiistencongres bevestigend beantwoord.
Hoezeer ook toen geen eenstemmigheid bestond, werd besloten den Volksraad te boycotten. Het verdient in dit verband vermelding, dat tevoren door den Eegeeringsgemachtigde voor Algemeene Zaken in den Volksraad verklaard
was. dat de Kegeering er niet aan kon denken om er Harerzijds door gebruikmaking van Haar benoemingsrecht aan
mede te werken om communisten in den Volksraad te brengen. wijl afdoende gebleken was, dat het gedeelte der partij
dat vertegenwoordiging wenschte, slechts verlangde langs
dien weg misbruik te maken van de vrijheid van het woord.
..Versmaadde men alzoo de vertegenwoordiging, uitbreiding van de directe propaganda — vooral in de desa — werd
wel gewenscht geacht, doch liet ontbreken van de daarvoor
noodige fondsen schijnt voorshands daarvan eene belemmering op te leveren.
,,Het Kerst congres werd overigens dienstbaar gemaakt aan
de regeling van onderlinge verhouding en samengaan der
verschillende communistische Sarekat Islam-afdeelingen,
die na de aanvaarding van het beginsel der partijdiscipline
uit het partij verband der Centrale Sarekat Islam gestooten
waren en zich voorloopig onder het eveneens communistisch
gewestelijk Sarekat Islam-comité te Semarang hadden geschaard.
,,Er was eene onmiskenbare strooming naar verzoening,
doch deze kon geen algemeene instemming vinden; de
samensmelting van beide richtingen stuit op allerlei bezwaren evenals trouwens van de beide langs dezelfde liin gescheiden stroomingen in de vakbeweging. Samenwerking in
voorkomende gevallen met behoud overigens van eigen zelfstandigheid. werd van beide zijden in beginsel aanvaard.
,,Voor de communistische Sarekat Islam-afdeelingen werd
overigens besloten tot de oprichting - van eene eigen centrale
instelling', de Persatoean Sarekat Islam.
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„Vermelding verdient nog dat de vereeniging ten tongresse besloot om een ielegram van instemming aan het
Britsch-Indisch Nationaal Congres te zenden; dit telegram
werd namens de Sarekat Islam, de Centrale Sarekat Islam
en de Vakcentrale mede-onderteekend.
„Buiten Semarang heeft de partij der comniunisteu zich
weinig uitgebreid. Eene uitzondering dient in dit opzicht gemaakt ten aanzien van het gewest ï e r n a t e .
,,In Mei 1920 toch werd op de zevende jaarvergadering van
de comniunisteu, toen nog georganiseerd in de I . S. D. V.,
als afdeeling tot de vereeniging toegelaten eene Ternalaansche vereeniging genaamd Boedi Moelia.
„Deze veieeniging werd in Maart 1919 opgericht en telde
naar opgave van hare bestuurderen aan het begin van het
daarop volgend jaar in het gewest Ternate ongeveer vier
duizend leden.
,,Opzet en streven der vereeniging liepen in dat aauvangstijdperk parallel niet dat der Sarekat Islam, al heeft zij zich
daarbij ook nimmer aangesloten. De bedoeling was voorts in
coöperatieve richting te werken.
,,Het ging echter als niet vele organisaties van dien aard.
I n het werkelijk belang der bevolking werd zoo goed als niets
verricht; men vergaderde, wierf leden en inde contributie,
die voornamelijk diende ter bezoldiging van het bestuur.
Toen in de dagen van voedselschaarschte en sagonood getracht werd de vereeniging een aandeel in de hulpmaatregelen te doen vervullen, is dit ten eenenmale mislukt.
Integendeel bleek al spoedig dat de vereenigingsleiding niet
schroomde voor geldelijk gewin ten koste van het volkslielang, door vooral op de buiteneilanden — waar mogelijk —de vroeger voor de bevolking goedkoop te verkrijgen dagelij ksche gebruiksartikelen op te koopen om ze tegen belangrijk hoogerfirijs dan voorheen weer aan den man te brengen.
„Ook werd getracht de leden er toe te krijgen hun copra
beneden marktprijs aan de vereeniging over te doen.
„Verder bleek dat een deel der bevolking door de propaganda van de subleiders der vereeniging in den ongerijmden
waan verkeerde dat het lidmaatschap der vereeniging vrijstelling van heeiendiensten zou beduiden; eene meening
waarvan het tegendeel, gelijk vanzelf wel spreekt, spoedig
buiten twijfel moest worden gesteld.
,,Het was door al deze factoren dat de zelfbesturen in
Ternate de vereeniging met weinig waardeering aanzagen
en hunne onderdanen gaarne tegen verdere manipulaties
beschermd wenschten.
„ H e t bestuur, in den allereersten aanvang hoofdzakelijk
uit gouvernementsambtenaren samengesteld, was al spoedig
geheel in handen van een oud-landsdienaar, die bij eene
ongewensclite overplaatsing den dienst verlaten had. Deze
laatste, oude kennis en volgeling van den hoofdleider der
Semarangsche communisten, dreef de vereeniging langzamerhaud in de richting dezer partij. Vandaar na korten
tijd de offieieele toetreding tot de partij der communisten
waarvan hierboven reeds melding is gemaakt,
,,Sedert wordt geregeld met Java voeling gehouden, terwijl de aktie der vereeniging op sommige plaatsen verscherpt
is, ook al omdat de financieele resultaten slecht* met moeite
op peil te houden zijn. Gevallen van intimidatie van nietleden, bijvoorbeeld door het dreigement van niet-hulpverleening bij ongevallen op zee, zijn voorgekomen: daartegen
wordt waar noodig opgetreden.
„Aan het einde van 1921 en in den aanvang van het
loopend kalenderjaar kwam in de aktie der Semarangsche
cominunistenleiders verscherping.
„ T e voren had de propaganda zich meer bepaald tot wat
men — uit partijoogpunt gezien — organiseerend werk zou
kunnen noemen, gericht op inwendige versterking der partij
hier te lande en aansluiting bij de Nederlandsche communisten en bij Moskou, terwijl ook aandacht werd gewijd aan
de verhouding tegenover de overige politieke partijen hier
te lande. Wel was het ook toen reeds een onverzacht comraonisme van de daad, dat overal, zoo aan ouderen als
jongeren gepredikt werd, doch het zwaartepunt lag nog
immer op de verbreiding van de theorie in meer algenieenen zin.
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„Daarin kwam echter verandering toen de betrokkenen,
in liet bijzonder de heeren I \ BKKGSMA en Soetan Malaka,
in de pandhuisstaking de gelegenheid meenden te zien tot
eenc daadwerkelijke toepassing hunner beginselen.
„Door ben werd dan ook speciaal het denkbeeld gepropageerd om voor het geval de ontslagen pandhuisbeambten
niet meer in 's Landt dienst zouden worden opgenomen, ook
andere vakvereenigingen als de Vereniging van Spoor- en
Tramwegpersoneel en die der havenarbeiders in het conflict
te betrekken, een actie die zij als hoofdbestuursleden der
revolutionnaire Vakcentrale voortzetten door de uitvaardiging op 18 Januari il. van het bekende manifest waarin
op daadwerkelijke ondersteuning van de pandhuisstaking
werd aangedrongen.
„ H e t bleek aldus dat deze lieden ook voor het aanzetten
tot onmiddellijke daadwerkelijke aktie in de door hen voorgestane destructieve richting niet terugdeinsden.
„Daarmede kwam voor zoover het dan ten allen overvloede
nog bewijs behoefde, vast te staan, dat, gelijk trouwens door
een hunner uitdrukkelijk werd erkend, deze voormannen tot
iii alle consequenties communisten van de daad waren, die
stap voor stap bet zoogenaamde Moscouer-program ten uitvoei wilden leggen. Dat .vil dus zeggen, dat zij zich tot levenstaak gesteld hadden de breede massa der arbeiders en arbcidsters door revolutionnaire agitatie voor te bereiden, tot zellbewu.-.tzij-ii te wekken en tot het communisme te brengen. Op
elk terrein waar zich de gelegenheid daartoe biedt, moet door I
ben strijd worden gevoerd, zoowel onder de massa der arbei- '
ders door middel van de pers en openbare vergaderingen, als i
in de bestaande vertegenwoordigende lichamen en in vak- en j
volksvertegenwoordigingen; zij zullen die organisaties hebbeu
te doordringen van de communistische beginselen en ze zoo
mogelijk moeten brengen tot de derde Internationale en de.
roode vak-internationale, organisaties, dia den revolutionnairen strijd niet alleen met het woord doch met de daad
willen en die naar de dictatuur der arbeidersklasse streven.
„ H e t is duidelijk, dat eene dergelijke internationaal ge- i
steunde actie hier te lande niet kan worden toegelaten. \\ eet '
in de landen met een homogene en hoog ontwikkelde bevol- •
king, deze als regel zicbzelve hiertegen te beschermen, in deze
kolonie, met zijne verschillende rassen, die verschillende
godsdiensten belijden, op zeer verschillenden trap van ont- I
wikkeling staan en waarvan liiillioenen nog slechts zeer eenvoudig of in het geheel geen onderwijs genoten, is dat niet
het geval. Onvermijdelijk wordt hier het wettig gezag ondermfjnd, middellijk oi onmiddellijk op de omverwerping daarvan aangestuurd en tot daadwerkelijke revolutie aangezet.
„Alet gebruikmaking van net recht van in- en externeeriug
is dan ook een der leiders, de beer BERGSMA het verblijf in
Nederlandscn-Indië ontzegd, terwijl een anderen, den beer
Soetan Malaka, Koepang als verblijfplaats werd aangewezen, j
met vergunning evenwel om zoo spoedig mogelijk op eigen |
kosten Nederlandsch-Indiè" te verlaten.

„Toen echter gedurende het tijdvak van rust, dat door
verschillende ooi/aken op den tijd van actie tegen den werkgever volgde, vanzelf de inwendige oneenigheid zich veelvuldiger en scherper opdrong aan allen die het aanging,
kraakte de nog zoo jonge organisatie al spoedig in hare
voegen.
„Trouwens bij den opbouw van de Centrale, was voor wie
scherp toezag, de zwakke plaats reeds zichtbaar, die later de
scheur zou kunnen worden. Het gold hier de kwalijk weg te
doezelen geschillen tusscheu de streng maixistisehe opvatting
der partijmannen uit Semarang en de burgerlijke, zich steeds
op den ilohammedaanseheu godsdienst en diens levensleer
beroepende Djokjasche voormannen, de geschillen die ook —
zoo niet in de eerste plaats
in de politiek tot inwendigen
strijd leidden.
„ E n gelijk reeds is uiteengezet, wat in de politiek
tot twistappel geworden was, kon in de vakactie niet
onopgemerkt voorbijgaan. Wat moeite men van Semarangsche zijde ook deed om den aanvankelijk voorgestelden naam van revolutionuair-socialistische vakcentrale
tegen de vrij algemeen in Sarekat Islam-kringen gerezen bedenkingen te verdedigen, ook al door bet beweren,
dat aan die betiteling elke opzettelijke aansporing tot gewelddadige omwenteling vreemd was, men toonde van centrale
Sarekat Islam-zijde, door tie groote meerderheid gesteund,
voorkeur voor rustiger klinkende benaming en dreef door dat
bet het nieuwe lichaam eenvoudig zou heeten Vakcentrale of
Persatoean Pergeraken kaoem Boeroeh.
„-\a het voorspel der halve oorlogsverklaring, welke de
P . F. B.-leiding, kort daarna gevolgd door het bestuur van
den Pandhuispersoneel-Bond, na den bekenden aanval van
den communist Darsono op de centrale Sarekat Islam en baar
geldelijk beheer, openlijk tegen het voorloopig bondsbestuur
richtte omdat baars inziens met de steeds afbrekende communisten voor andersdenkenden geen samenwerking mogelijk
was, kou op de in Juni van het vorig jaar op initiatief der
v e r e n i g i n g van B. O. W.-personeel te Djokjakarta bijeengeroepon gecombineerde vergadering van alle bij de vakcentrale aangesloten vereenigingen, eene emotievolle ontknooping worden verwacht. Deze bleef niet uit.
„Nadat eene vrij rumoerige gedachtenwisseliug uitgewezen had, dat aan overeenstemming niet te denken viel,
traden de communistische leden van het bondsbestuur uit en
stichtten eene nieuwe vakcentrale, in tegenstelling met de
oude doch in overeenstemming met de aanvankelijke Semarangsche plannen „revolutiounair" geheeten, welke toevoeging echter ook thans, gelijk het kort daarna in de Sinar
lïmdia uitgegeven desbetreffend manifest betoogt, niet zou
zijn op te vatten als eene aansporing tot revolutie of opstand,
doch als eene eenvoudige aanduiding van de afscheiding der
nieuwe centrale.
„Tot deze revolutionnaire vakcentrale traden in getal bet
grootste, doch naar het aantal der leden van elk afzonderlijk
verreweg het kleinste deel der oude aangeslotenen toe. De
„Vakactie. De Vakcentrale. De Vakcentrale te Semarang, oude vakcentrale werd, naar de op 3 Juli van bet vorig jaar
welker ontstaan en eerste organisatie in de Mededeelingen | eveneens te Djokja gehouden vergadering der overgeblevenen
van het vorig .jaar reeds behandeld zijn, was eigenlijk van ! besliste, voortgezet door den P . F . B. en de bonden van
den aanvang af tooneel van inwendig geschil, droeg althans pandhui8- en kweekschoolpersoneel en den Hulponderwijzersbond, zulks totdat op een nader te houden congres eene
de groeiende kiem daartoe in zich.
„ I n 1920 kwam zulks nog niet zoo scherp tot uiting omdat definitieve regeling zou worden getroffen, ouder yoorloopige
de omstandigheden eene - overigens gretig aangegrepen — leiding van het hoofdbestuur van den Pandhuispersoneelgelegenheid tot uitwendige actie boden, die gelijk steeds, bond.
„De scheiding langs de lijn al of niet communist, die zich
de aandacht van oneenigheid in eigen boezem kon afleiden;
de actie tegen den werkgever in het druk keisbed rij f, voor- in de politiek eerst eenige maanden later zou voltrekken,
namelijk te Soerabaja en indirect ook tegen die in spoor- en was daarmede in de inheemsehe vakcentrale een feit geworden.
tram bedrijf, namen alle werkkracht in besla»'.
„Do min of meer onafhankelijke, overigens niet zonder
eenig resultaat gevoerde actie van den P . F . B., waarvan
„ Pandhuisstaking.
Niettegenstaande gedurende den
het verhaal in de vorige Mededeelingen uitvoerig gegeven
is, kon bij de communistische leden van het bondsbestuur te snellen groei van den dienst der gouvernenients-pandhuizen.
Semarang, vooral uit een oogpunt van discipline, slechts voor het talrijk inlandsch beambtenpersoneel. dat daarbij te
werk gesteld is, in velerlei opzicht bij anderen vergeleken
aarzelend instemming vinden.
gunstige
arbeidsvoorwaarden vastgesteld ziin. bleek het in
„Zelfs de teleurstelling, welke de P . F . B.-leiding onder- !
de
laatste
jaren toch telkens weer. dat de stemming onder
vond, toen hare pogingen tot toenadering tegenover den !
personeel veel te wenschen overliet.
Suikerbond slechts axstooting vermochten te wekken, kon j dat„Verschillende
kleinere en grootere conflicten deden zich
den uit een oogpunt van disciplinaire vakactie wel wat heel
zelfstandig gebakerden Soerjopranoto zich slechts zeer tij de- voor, terwijl de uitingen, zoo mondeling als schriftelijk, van
den vakbond van bet inlandsch personeel, den Perserikatan
lijk naar de centrale leiding doen schikken.
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen. 1922—1923.

5.

Ned.-Indië.

3
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Pegawai Pegadean Boemipoetera ( P . P . P . B . ) klaarblijkelijk
niet op eene rustige samenwerking gericht waren.
„Een van de punten, die in dien tijd herhaaldelijk als
grief naar voren zijn gebracht, was het voorschrift dat verstane panden, die volgens de bepalingen in het openbaar
moeten worden verkocht, indien hun afmetingen of gewicht
dat niet onmogelijk maken, door de pandhuisbeambten zelf
van het tentoonstellingslokaal in het pandhuis naar de
veilingsloods moeten worden overgebracht.
„Juist met het oog op de moeiliikheden, die zich ter zake
voordeden, is dit punt door de dienstleiding rijpelijk overwogen en van alle kanten bezien, als resultaat waarvan bii
eene dienstcireulaire van J u n i 1919 ter zake gedetailleerde
voorschriften zijn gegeven.
„Om voor de behoorlijke beoordeeling van het laatste
conflict alle gegevens bijeen te brengen, moge de zoogenaamde angkatan barang-circulaire, die dit punt beheerscht, hier in alle volledigheid plaats vinden:
,,de beheerders van de

,,Aan
youvernementspandhuizen.

„ I n de laatste maanden bereikten mijn burean herhaal'
„delijk klachten van beambten, betreffende het moeten over..brengen van te veilen goederen van he! tentoonstellings,,lokaal naar de daarvoor bestemde loods, welke klachten
j . i n enkele gevallen zelfs gepaard gingen met eene bepaalde
,,weigering om aan bedoelde lastgeving te voldoen, als <ze,,volg waarvan de betrokkenen wegens dienstweigering door
..mij moesten worden ontslagen. Gebleken is teveus, dat de
„met de overbrenging belaste beambten het opgedragen werk
„als minderwaardigen, vernederenden en zelfs beschamen,,den arbeid beschouwden, waarmede naar hunne meening
„een koelie behoorde te worden belast.
„Ket spreekt vanzelf, dat ik deze zienswiize niet kan
..deelen, omdat bij den geheelen dienst zoowel door het
„hoogere als lagere Europeesch personeel is bewezen, dat
„niemand onzer er tegen opziet, om zoo noodig pandgoederen
„aan te pakken, te vertillen of uit den weg te zetten, kortom
„waar noodig de handen uit den mouw te steken zonder
..daarin eenige vernedering voor ziin persoon te zien. Boven,,dien is genoemde opvatting ten eenenmale onvereenigbaar
..met de sterk gepropageerde democratische beginselen,
„waarmede de weigeraars
allen behoorende tot de
. . P . P . P . B . — als leden van een geprononceerd democra..tischen bond uiteraard behooren te ziin doordrongen.
..zooals op het in Mei jl. te Bandoeng gehouden 3de pand..huis-congres o.a. is ingezien door den bondsvoorzitter, den
„heer Sosrokardono. die naar aanleiding van een desbetref..fend verzoek nopens de bekend veronderstelde en bii die
„gelegenheid opnieuw aanhangig gemaakte zaak Asmani
„(van het pandhuis te Lasem) dezen niet in bescherming
„wilde nemen.
„Aangezien nergens bepaaldelijk is voorgeschreven, welk
..standpunt de beheerders onderwerpelijk hebben in iv
„nemen, acht ik het mede ter voorkoming van misverstand,
„in ieder geval tot goed begrip van mijne bedoeling, ge~
„wenscht, ter zake het navolgende mede te deelen.
,.Evenals bij de beleeuing c.q. lossing de goederen door de
..lichters worden gebracht naar of gehaald van de maga..zijnen en tijdens de ophanden zijnde veilingen een deel van
..diezelfde panden door deze functionarissen worden ver..plaatst naar het tentoonstellingslokaal, zoo is het even
„logisch, dat die goederen ook door beambten worden over,,gebracht naar de veilingloods. Waar voornoemde Asmani.
..een van de jongste pandhuisbeambten te Lasem met een
..salaris van nog maar f 20 's niaands, weigerde een glazen
..toonkastje over te brengen van de vcilingloods naar het
..pandhuis. is het begrijpelijk, dat deze beambte deswege
..dadelijk is ontslagen, wijl dit als bepaalde onwil is moeten
..worden gekwalificeerd. Het ligt echter vanzelf spieken»
allerminst in mijne bedoeling, de betrokkenen ze:T zware
,,of te groote voorwerpen bij bedoelde overbrenging te doei:
..torschen, wijl zulks naar billijkheid inderdaad niet van
,,de beambten mag worden verlangd en gevoegelijk door den
..tuinjongen of door betaalde koelies onder begeleidend toe.zicht kan geschieden, hetgeen door de meesten uwer oo'<
..aldus is begrepen en tot dusver ook reeds uit eigen be-
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..weging is toegepast. Mij is de lofwaardige gewoonte van
..beheerders bekend, dat de te veilen goederen voor dat doel
.worden gedeponeerd in een behoorliik afsluitbare kist,
..welke alsdan tientallen kilo's wegende door koelies, doch
„onder toezicht van de pandhuisbeambten naar de veiling„loods wordt gedragen, welke wijze van overbrenging in het
..algemeen ook uit een veiligheidsoogpunt de meeste aan..beveling verdient.
„Wanneer ten deze door de betrokken chefs met het
„noodige beleid en de vereischte takt wordt tewerk gegaan,
„en nooit bij wijze van plagerij deze lastgeving aan een be„ambte wordt verstrekt — gelijk door het bestuur van de
, , P . P . P . B. wordt beweerd dat wel eens zou zijn voorge,,komen —, zoodat van weerskanten men zich angstvallig
„hoedt voor overdrijving, zal de toepassing van het voren,,staande, n.f. geen moeilijkheden meer opleveren, doch zal
„het niettemin weigeren om aan meergenoemde lastgeving
„te voldoen, zich beperken tot enkele uitzonderingsgevallen,
„waarin bij duidelijk gebleken onwil de betrokkenen onver„biddelijk met ontslag uit den dienst zullen worden ge„ straft."
(Volgt onderteekening).
„ I n verschillende pandhuizen hebben, mede doordat in de
jaren van ruimer financiën welke aan het huidig tijdperk van
geldelijke moeilijkheden zijn voorafgegaan, de dienstleiding
met de beschikbaarstelling van fondsen voor lagere bedienden niet te moeilijk behoefde te zijn, de beambten van dit
onderdeel hunner taak weinig gemerkt. Door bedienden of
bekkenslagers, wier dag toch niet geheel gevuld was, kon ze
hun uit de hand worden genomen. Zoo was er in het pandhuis Ngoepasan, ter hoofdplaats Djokjakarta, waar het
laatste conflict zijn oorsprong vond, een bekkenslager die
nagenoeg niets te doen had en daarom als regel met dit en
dergelijke werkjes belast werd.
„De als absoluut noodzakelijk aangetoonde algemeene bezuiniging bracht echter mede, dat deze vrijwel overbodige
post van vasten bekkenslager ingetrokken werd, zoodat het
personeel te Ngoepasan, gelijk trouwens op verschillende
andere plaatsen reeds lang geschiedde, voor den vervolge
bij de overbrenging der veilinggoederen binnen zekere grenzen zelf de banden uit den mouw zou moeten steken.
„Nadat zulks tevoren ter kennis van de beambten gebracht
was, deed zich op 11 Januari jl. voor de eerste maal het geval voor dat goederen naar het 15 a 20 meter van het pandhuis gelegen verkooplokaal moesten worden gebracht . De
beambte, wien zulks door den beheerder werd opgedragen,
weigerde echter aan dat bevel gevolg te geven.
„Niettegenstaande, gelijk de betrokkene bij later volgend
minutieus onderzoek erkende, hem deze last niet op onaan.n,enamen toon gegeven werd, zoodat — i n tegenstelling met
later van zekere zijde ijverig verspreide geruchten — in dit
geval geen sprake was van ruwe of onbillijke bejegening,
bleef de betrokken beambte, ook na herhaalde opdracht, volstrekt ongenegen de hem aangewezen goederen over te
brengen.
„Geheel overeenkomstig de bepalingen werd hierna door
den beheerder de tusschenkomst ingeroepen van den controleur van den pandhuisdienst, die ter plaatse verschenen, den
weigerachtige — alweer, gelijk het onderzoek iiitwees wel
op eenigszins luiden, doch niet op ruwen toon — dezelfde
opdrach t verstrekte en hem voor de volvoering daarvan een
bepaalden tijd stelde. Toen de man niettemin in zijn verzet
volharden bleef, werd hem op grond van de voorschriften
in de zoogenaamde „Oesiran"-circulaire. den dienst ontaomen, met bevel het pandhuis te verlaten.
„Als protest tegen deze dienstontneming legden in den
middag van denzelfden dag een 40-tal beambten van het
pandhuis Ngoepasan het werk neer en begaven zich naar den
assistent-resident ter plaatse, om daar, naar zij zeiden, recht
te zoeken.
„Ten einde volledig te doen uitkomen, hoezeer dit recht
van den aanvang af gedaan is en in het voorliggend geval,
ondanks de stipte toepassing der zeer omzichtig gestelde —
voor het pandbuispersoneel, vergeleken bij de overige takken van 's Lands dienst zelfs exceptioneel gimstige — voorschriften, door het personeel, of wie het in die richting
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dreven, een conflict is geforceerd, moge hier ook in haar
geheel plaatsing worden gegeven aan de beide in personeelskringen, overigens eenigszins ten onrechte, met het
predicaat „oesiran" aangeduide circulaires.

1.

„Batavia, 19 Ootober 1918. N°. 23959/40.

„Bij tusschen leenbankbeheerders en hun ondergeschikt
„personeel gerezen conflicten is reeds enkele malen aan het
„licht getreden, dat sommige beheerders wegens gemis aan
„duidelijk omschreven bevoegdheden niet in staat waren
„om bij onwil, verzet, tegenwerking of anderszins van de
„zijde der beambten, dadelijk juiste en afdoende maatrege„len te treffen tot onsehadelijkmaking van de rustverstoor„ders, terwijl daarentegen weer anderen op eigen initiatief
„handelende, buiten de rechtmatige uitoefening hunner be„diening gingen.
„Wijders werden mij voor de behandeling van een recht„zaak ook van justitiewege inlichtingen gevraagd omtrent
„de bevoegdheden van een leenbankbeheerder met betrek„king tot de handhaving van de rust en goede orde in zijn
„pandhuis.
„ U i t een en ander is mij de wenschelijkheid gebleken om
„deze aangelegenheid duidelijk te regelen en den beheerders
„bepaaldelijk ook het recht tot dienstontneming aan een
„beambte toe te kennen, opdat zij voortaan steeds, waar
„noodig, op de juiste wijze zullen kunnen zorg dragen voor
„de handhaving van de goede orde tot waarborg van den
„goeden gang van zaken in hunne leenbanken, terwijl ge,,zegde bevoegdheid ook anderzijds bij het personeel, meer
„dan thans wellicht het geval is, de overtuiging zal vesti„gen, dat verzet tegen een beheerder, wiens optreden geheel
„wettig is, geen nut heeft en slechts op eigen nadeel moet
„uitloopen.
„Echter spreekt het vanzelf, dat waar eene dusdanige
„bevoegdheid wordt verleend, door mij ook met reden mag
„worden verwacht, dat daarvan geen lichtvaardig gebruik
„zal worden gemaakt en dat meerbedoelde bevoegdheid
„uiteraard niet als middel mag worden aangewend om be,,ambten, zelfs voor kleine vergrijpen of tekortkomingen,
,,m. a. w. zonder dat zulks onvermijdelijk noodig is, uit het
„pandhuis te verwijderen.
,,Ts het echter voor de handhaving van de rust en orde of
„voor bevordering van den goeden gang van den dienst,
,,waaronder mede te verstaan de gevallen waarin wegens
„gebleken onbetrouwbaarheid een beambte aan de politie
„moet worden overgeleverd, niet te vermijden dat een be„ambte de dienst wordt ontnomen, dan wordt hem gelast
„zijne werkzaamheden neer te leggen en hem tevens opge„dragen het pandhuis te verlaten.
„Ingeval de betrokkene weigert aan bedoelde lastgeving
„te voldoen, zal terzake de hulp van de politie kunnen
„worden ingeroepen op grond van de omstandigheid, dat een
„beambte na de dienstontneming niet gerechtigd is om
„langer te verblijven in het voor den openbaren dienst
„bestemd lokaal, zoodat een beambte, die weigert om be„doeld lokaal te verlaten, geacht wordt aldaar wederreoh„telijk te vertoeven en deswege strafbaar is volgens artikel
„166, alinea 1, van het nieuwe strafwetboek voor Neder,,landsch-ïndië (Ind. St. 1915. n°. 732) afgescheiden nog
„van het feit dat de onderhavige weigering ook mij nog aan„leiding kan geven tot eene administratieve bestraffing of
„tot strafvorzwaring von den onwillige.
„Gelijk uit de onderhavige beschikking te lezen valt,
„wordt dienstontneming aan een beambte niet aangemerkt
„als eene schorsing en behoudt de betrokkene derhalve ge,.durende zijn gedwongen verlof ook alle aanspraken op zijn
„salaris, doch zal hij daarentegen gedurende dien tijd ook
„ter beschikking moeten blijven voor een nader onderzoek,
„zoodat het hem dus niet geoorloofd is om zijne standplaats
„te verlaten.
„Ten slotte wordt TJEdelGestrenge nadrukkelijk verzocht
„de gevallen van dienstontneming steeds onverwijld te be„handelen en als dringende aangelegenheden te laten voör„gaan bij andere diefistvorriohtina-en."
(Yolgt onderteokening.)

2.
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Weltevreden, 27 J u n i 1919, n°. 16116/18.

, „ \ a het verschijnen van mijn rondschrijven van 19
„October 1918, n°. 23960/40, 'hebben zich enkele ge,,vallen van dienstontneming door beheerders voorgedaan,
„welke in het belang van de goede orde in het pandhuis
„geenszins onvermijdelijk noodig waren, zoodat de uit het
„pandhuis verwijderde beambten weder tot de uitoefening
„van hun ambt werden toegelaten, nadat mij gebleken was
„dat de betrokken beheerders zich onvoldoende rekenschap
„hadden gegeven van hunne handeling.
„Bij eene op 19 J u n i jl. ten kantore van den Directeur
„van Financiën plaats gehad hebbende bespreking met eenige
„vertegenwoordigers van het hoofdbestuur van den inland„sclien pandhuisbond vestigde de voorzitter van den
, , P . P . P . B . , de lieer Sosrokardono, mijne aandacht op deze
„zich voorgedaan hebbende gevallen en werd met klem
„namens dien bond aangedrongen op eene algeheele intrek„king van het onderwerpelijke rondschrijven.
,,Hiertegen heb ik overwegend bezwaar gemaakt, doch ik
„acht het in overeenstemming met de zienswijze van ge,,noemden bondsvoorzitter wel wenschelijk om den pandhuis„beambten een waarborg te geven dat dienstontneming niet
„zal plaats vinden in eene opwelling van drift, zoodat in elk
„geval die beslissing slechts genomen wordt met een koel
„hoofd en eerst na rijpelijke overweging van de gepleegde
..overtreding, tekortkomingen, enz., welke een langer toe„laten in het pandhuis bepaald onmogelijk maken zonder de
..goede orde en rust te schaden.
„Ten einde mitsdien eenerzijds den beheerders te vrij,,waren voor overijld handelen, waarop alleen desavoueering
..mijnerzijds kan volgen, hetgeen zeer schadelijk is voor het
„overwicht van den helieerder op zijn personeel, zoonrede
..anderzijds bedoeld personeel niet de dupe te doen worden
,,van uit overijling voortspruitende willekeurige handelingen
„van de beheerders, komt het mij noodig voor hierbij nadruk,, kei ijk te bepalen dat, wanneer een beambte de dienst
..ontnomen wordt, hem onmiddellijk door den dienstont„nemer eene schriftelijke verklaring moet worden afgegeven,
„waarin de redenen daartoe uitvoerig zijn vermeld.
„Vermits voor de opmaking van zoodanige verklaring
„een kalme gedachtengang vereischt wordt, vertrouw ik door
„de preventieve uitwerking van dit voorschrift dat voortaan
,.<reen lichtvaardig gebruik wordt gemaakt van de toe„gekende bevoegdheid tot dienstontneming, waartegen ik
„bovendien met nadruk waarschuw, onder hekendstellinrr,
„dat een misbruiken van die bevoegdheid voor den betrok,,kene tot eene ernstige bestraffing kan leiden."

(Volgt onderteekening.)
„Van den aanvang af zijn de stakers en hunne vakorganisatie gewaarschuwd voor de gevolgen, welke het doorzetten
dezer door de wijze waarop zij was opgezet in de dienstverhoudingen ontoelaatbare actie onvei-mijdelijk zou moeten
brengen. In hun eigen belang en in dat van hun gezin werd
den betrokkenen herhaaldelijk en met klem aangeraden om
in ieder geval, welke hun grieven ook waren, aanstonds het
werk te hervatten, wijl eene ondanks waarschuwing volgehouden dienstweigering, gelijk overal elders in 's Lands
dienst, onverbiddelijk tot oneervol ontslag zou moeten
leiden. Desniettemin volhardden de stakers niet alleen in
hunne houding, doch bovendien werd den volgenden dag
door een deel van het personeel der beide pandhuizen ter
hoofdplaats Djokjakarta en voorts te Brosot en Godean in
betzelfde gewest mede het werk neergelegd. Overal — dus
ook te Ngoepasan — kon intussch.en met het over<resohoten
werkwillig personeel, gesteund door van andere .nandhuizen
gedetacheerde krachten en aanvankelijk door eeuig bestuurspersoneel, het bedrijf gaande worden gehouden.
,.T)e aard van het conflict, waarvoor de Begeering aldus
was komen te staan, is niet zoo heel eenvoudig vast te stellen.
Het is een merkwaardig product van het overganfrsstadium,
waarin de zeer versnelde ontwikkeling van deze landen, het
volksdonken en voelen gebracht beeft. Het is niet een
bepaald denkbeeld of een goed omlijnd beginsel, dat aan deze
voor de betrokkenen zelf in de eerste nlaats noodlottige sta-
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kingsbeweging ten grondslag gelegen heeft. Het wus veeleer het pas verworvene meer pretenties doet koesteren dan heteene zonderlinge mengeling van eenerzijds halfmiddel- geen als een erfenis van stand en geboorte meer als vanzelf
eeuwsch sentiment, waaruit in zekeren zin het nuchter denken verkregen wordt.
ontvlood naarmate het gevoel er meer door beheerseht werd,
„Men kan dit alles begrijpen en desniettemin een open oog
en van anderzijds half begrepen en onverwerkte moderne houden voor het feit dat het juist deze en dergelijke verleuzen en strijdiiiethoden, welke hier tot een even verwarde ouderde opvattingen zijn, welke het tot ontwikkeling komend
als ontijdige aktie voerde. Gelijk zoovele voor deze, toonde bevolkingsdeel dezer landen in zelfoverwinning te boven zal
overigens ook deze actie weer aan hoezeer in zulke gevallen, moeten komen, voordat daarvan de in de eerste plaats zelfzoo door gebrek aan discipline als aan zelfbeheersching en opofferende arbeid verwacht kan worden, onmisbaar tot het
koel denken, der leiding steeds de zaak uit de hand schiet vormen van den steun, die de Westersche overheerscher voor
en hoe in het tegenwoordig stadium der volksbeweging altijd het welslagen van zijne onvermoeide pogingen tot ontwikweer opnieuw de politiek in de vakactie en de vakactie in de keling van dezen archipel van het volk zelf zal moeten ontpolitiek drijft.
vangen.
„Ben zeer verwikkeld conglomeraat aldus van vage ge„Aannemende dat het overbrengen der veilinggoederen
voeleus, die, gelijk de gebeurtenissen leerden, zelfs sommige I door de pandhuisbeambten al immer tegen heug en meug
tot dien voor betrekkelijk bezadigd en koel deukend gehou- | geschiedde, hetgeen trouwens uit de klachten waarvan de
den partijleiders tot handelingen en uitingen wisten te ver- ! Oesiran-circulairee melding maken al blijkt, dan rijst toch
leiden, welke later in rustiger gemoedsstemming moeilijk te de vraag waarom juist thans de /aak met zooveel scherpte
verantwoorden bleken.
naar voren kwam.

„Naast het feit dat de algemeene financieele moeilijk,,Overigens is voor eene juiste beoordeeling van de betee- j lieden, die bezuiniging eischten, ook in de pandhuizen waar
keuis van het conflict, eene ontleding daarvan, voor zoover dit vroeger niet het geval was, liet mengangkat barang aan
althans mogelijk, onmisbaar.
de orde brachten, schijnt dit te wijten aan de gewijzigde hou,,Het was toch aanvankelijk in zekeren zin onverklaarbaar ; ding, die het hoofdbestuur der vakorganisatie tegenover deze
dat de ongelukkige, dien het lot de eerste aanleiding tot het ' zaak innam.
conflict deed worden, een man die bij zijn beheerder goed
„Zooals in de circulaires reeds terloops vermeld staat, hadstond aangeschreven en steeds diens opdrachten stipt verricht den vroeger vakleiders geweigerd om op de augkatan baranghad, zich plotseling zoo onredelijk en onwillig toonde ten klaohten in te gaan, daarmee toonende te beseffen dat in den
aanzien van een overeenkomstig weloverwogen en overbeken- meer modernen althans modern gelieeten vakstrijd, dergelijke
de voorschriften gegeven bevel.
feodale opvattingen geen vet (lediging konden vinden. Het
valt echter met reden te betwijfelen of ze daarmee den steun,
,,De zaak verscheen in duidelijker licht, toen bleek dat de j althans de instemming van het meerendeel der leden wel
betrokkene niet onvoorbereid en zonder het gevoelen van achter zich hadden en zeker is het dat de tegenwoordige leianderen te kennen, gehandeld had, doch dat het overbrengen ders die bedenkingen tegen het strijden voor bepaald achtervan verstane panden te voren door de beambten van Ngoe- ; lijke opvattingen, voor zoover ze die gevoeld hebben, al zeer
asan met het hoofdbestuur van den P . P . P . B. was bespro- snel en gemakkelijk terzijde geschoven hebben.
en, wijl zij wisten dat in verband met de bezuiniging dat
„ H u n positie als vrij ruim bezoldigde leiders der inlandsche
werkje/ vroeger des bekkenslagers, thans aan hen zou toe- pandhuisvakvereeniging maakte het trouwens, waar tot nog
vallen.
.
I toe weinig tastbaars als resultaat der actie aan de leden kon
„Daarmee is echter nog niet verklaard hoe in dezen tijd I worden voorgehouden, voor hen zeer moeilijk om aan een
van nijpenden geldnood, mi van de meeste landsdienaren vrij algemeen gevoelde— zij het onredelijke — strooming in
waarlijk wel meer opoffering gevraagd wordt en ook rede- , die vereeniging weerstand te bieden, gesteld zij hadden zulks
lijkerwijs gevorderd kan worden, dan dat zij een gedeelte der gewild.
hun overeenkomstig de voorschriften opgedragen taak niet
„ I n dit verband mag overigens niet voorbij gezien worden,
langer door anderen zullen doen verrichten, de besprekingen dat de leiders der vakvereeniging, zooals hier te lande
te dezer zake eene richting konden nemen die met elk logisch | algemeen het geval is, in de eerste plaats politieke figuren
beginsel van modern-westersche vakvereenigingspolitiek in zijn, voor wie heel wat zelf tucht noodig geweest zou zijn om
strijd was.
weerstand te bieden aan de verleiding die de situatie hun
,,En dan blijkt inderdaad, naast veel nader te vermelden j bood om een gekwetst volkssentiment uit te sluiten ten bate
bijkomstigheden, die haar onevenredig deden voortwoekeren, j van hunne nationalistiseh-politieke oogmerken. Een zelftucht
de kiem van deze zaak te liggen in het voortbestaan van | trouwens, waarin zij blijkens het verloop der zaak opmerkel'jk
Javaansch-middeleeuwsche opvattingen en sentimenten over te kort geschoten zijn.
de minderwaardigheid van den handenarbeid, het koeliewerk,
„Zoo was het mogelijk, dat reeds dadelijk na de voorwaartoe hij die het oppergezag dient, de pryaji, zich niet ver- bereidende bespreking te Djokja, den dag voordat het
logen wil.
.
,
conflict uitbrak, het hoofdbestuur van den P . P . P . B . in de
„Deze specifiek oud-Javaansche opvatting van het begrip angkatan baiang-grieven de zaak van het personeel opnam.
ryaji, zooals die in zijne tegenstelling tot den kleinen man
Nog dienzelfden avond — echter tevergeefs — en daarna
,.e'n wong tjilik, in de oud-Javaansche maatschappij naar nog eens in den vroegen ochtend van den volgenden dag
voren komt, moge onder Westersehen invloed langzamerhand voordat de staking begonnen was. vervoegde eene deputatie
aan scherpte hebben verloren, verdwenen is zij geenszins. zich bij den inspecteur van den pandhuisdienst te Djokja
En gelijk vooral buiten de centra van bewoning nog een be- om, naar zij zeide, overleg te plegen teneinde wijziging te
langlïjk contingent uit den groep der wong tjilik in de oude brengen in de uitvoering van de bekende circulaire, een vergedacht ensfeer voortleeft en zijnerzijds gaarne ziet dat een zoek "overigens, dat mede in het licht der latere geheurtepryaji zich als grand-seigneur gedraagt en niet doet wat des nissen, praktisch als weinig anders dan eene formeele
geringen is, valt er ook een breede schare pandhuisbeambten
inleiding tot een georganiseerd conflict kon worden beaan te wijzen, die zich door den koeliearbeid vernederd acht. sehouwd. Speciaal het angkatan barang-voorschriit toch
Voor Westersche opvattingen vreemd, wijl reeds eeuwen ge- was uit en te na punt van overleg geweest en de hoogste
leden overwonnen, is dit gevoel voor de Oostersche psyche dienstleiding zelve had daarin nog niet lang geleden op een
niet minder wezenlijk en scherp geteekend: het modern- verzoek van^het hoofdbestuur der vakvereeniging in afwr)Westersch kleed der vakvereemgingsorganisatie heeft de zenden zin beschikt.
ambtsopvattingen van den Oosterschen staatsbeambte in dit
Het is dan ook aan te nemen, dat op dat oogenhlik reeds
opzicht weini«- veranderd en ook het feit dat verreweg het het'hoofdbestuur, voorzoover te Djokja vertegenwoordigd,
meerendeel der lagere pandhuisbeambten gerecruteerd wordt
gebonden als het in zekeren zin was door de stakingsdreige :
uit de kringen, waar eerlijke en zware arbeid met patjol en inenten die het zelf sinds geruimen tijd om de haverklap bij
netel het dagelijksch broo 1 schaft, verandert hieraan weinig. elk wissewasje in congres, vergadering en pers gelanceerd
Meer dan persoonlijke opvattingen geldt het hier de traditie had voor de gevoelsargumenten der leden en liet ▼°°ruiten het wezen van hel Oostersch ambtelijk bestaan; en in dat
richt van politieken winst bezweken was, en besloten had de
licht genen is het waarlijk geen ongewoon verschijnsel, dat
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zaak door te zetten — zij het dan ook, dat men op dat oogenblik wellicht de consequenties nog niet geheel helder doordacht, voor oo^en zag.
„Ook daarna, toen het moest hebben ingezien lot welken
rampspoed het de leden voerde, heeft echter liet vakvereenigingsbestutir geen poging gedaan om van den verkeerden
weg terug te keeren; het was trouwens politiek te veel verstrikt dan dat liet in de vakactie zijne houding zuiver zou
kunnen houden. Integendeel was in de verdere uitbreiding
van het conflict de hand van het P . P . P . B.«hoofdbestuur
overal zichtbaar: toen trouwens in den aanvang van de
gebeurtenissen de stakers herhaaldelijk ernstig vermaand
werden het werk te hervatten, beantwoordden zij zulk* met
eene verwijzing naar het hoofdbestuur, dat zijnerzijds echter
— al werd het tegendeel aan het Binnenlandseh Bestuur en
aan de dienstleiding verklaard — blijkbaar geen werkelijk
gemeenden last tot diensthervatting tot zijne leden richtte.
,,l)e Regeering kon. gelijk vanzelf spreekt, niet anders
doen dan na herhaalde waarschuwing tegenover de plotselinge dienstweigering de meest krasse maatregelen te nemen,
te meer wijl nog niet lang geleden naai' aanleiding van de
zoo herhaald vernomen klachten van het, paudhuis-personeel,
namens Haar door den Adviseur voor sociale aangelegenheden bij het departement van Gouvernementsbedrijven naar
de toestanden en verhoudingen bij den pandhuisdienst een
speciaal onderzoek was ingesteld, hetwelk uitgewezen had,
dat toenmaals door het hoofdbestuur der vakvereeniging ook
na herhaald aandringen geen werkelijk beteekenende grieven
of zelfs maar dringende verlangens naar voren konden worden gebracht.
Het was daardoor wel komen vast te staan en werd ook
uitdrukkelijk uitgesproken, dat het bij den pandhuisdienst
wat men noemt „goed dienen" is en dat, indien aan het in
die dagen reeds herhaald vernomen stakings-dreigement
gevolg zou worden gegeven, dit economisch niet gemotiveerd
zou mogen heeten.
„Toen dan ook werkelijk dit geval zich voordeed, kon de
Begeering dit ongemotiveerd bedrijf onmogelijk dulden en
na alsremeene bekendmaking werd daarom verder onverbiddelijk vastgehouden aan den regel, dat wie ondanks de
herhaalde waarschuwing het werk verliet of weigerachtig
bleef het te hervatten, zich verder wegens dienstweigering
als oneervol uit het ambt ontslagen kon beschouwen.
..De eisch der staken om eerst de grieven, later gepreciseerd als het ontslag Bawadi en de angkatan barang- en
cesiran-circulaires, te doen onderzoeken, waarop dan dadelijk
de dienst zou worden hervat, werd als onaannemelijk terzijde gezet. Wel was de Eegeerinof —. het hoeft nauwelijks
gezegd — bereid tot onderzoek der grieven, doch eerst moest
men aan het werk.
,,Alle maatregelen werden genomen om het bedrijf verder
te doen lnopen, waarbij na de eerste dagen van bet conflict
uit praktische overwegingen geen personeel van andere
diensten gebruikt werd en de detacheering van elders slechts
,,op verzoek" of in ieder geval vrijwillig geschiedde.
,.Toorts werd liet mogelijke gedaan om werkwilligen tegen
intimidatie of molest te beschermen. Een en ander werd ter
plaatse door den dienstchef zelf geleid.
„Men mag aannemen dat. aldus gesteund, vele wankelmoedigen weerstand wisten te bieden aan het slecht bedrijf
van hen die hen tot staking trachten te bewegen; aldus valt
te verklaren dat niettegenstaande door het Bondsbestuur
uit alle macht aan uitbreiding van de staking werd gewerkt,
het personeelsverloop toch nergens van dien aard was. dat
met de beschikbare middelen de dienst niet gaande was te
houden.
„Na twee weken, precieser: op 2G Januari j l . . had zich de
staking uitgebreid tot de gewesten Cherihon, Pekalongan,
Kedoe, Semarang, Eembang. Fediri, Soerabaja en Pasoeroean. tot 79 van de -T60 pandhuizen, als gevolg waarvan in
totaal %5 van de ongeveer 5000 beambten bij den dienst uit
hun betrekking waren ontslagen. Daarmee liep na een kleine
rechute na de traktementsbetaling in het begin van Februari,
de zaak vrijwel af.
„Toch had men. gelijk gezegd, van de zijde van den
P . P . P . B. rusteloos aan de uitbreiding van het conflict
gearbeid. Vanuit het centrum te Djokja reisden de leiders
rond om ook daarbuiten tot in Wcst- en Oost-.Tava toe, de
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen.
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pandhuisbeambten tot meedoen te bewegen. Buitendien werd
reeds eeuige dagen na den aanvang der staking op eene
eenigszins sensationeel verloopende, door den personeelsbond
uitgeschreven, gezamenlijke vergadering van ter plaatse
gevestigde politieke en vakvereenigingen, de steun van het
geheele linkaohe politieke blok verkregen, Boedi Oetomo niet
uitgezonderd. Speciaal de organisatie van geldelij ken steun
werd punt van overweging in verschillende grootere vakvereenigingen, als de Personeel Fabrieksbond en de Vereeniging van Spoor- en Traniwegpersoneel, terwijl ook het
denkbeeld van eene sympathie-staking werd overwogen.
Daarnaast verscheen een manifest van het Hoofdbestuur der
Revolutionnaire Vakcentrale, waarin alle „Kaoem Boeroeh"
in Nederlandsch-Indië opgeroepen werden om de stakers te
steunen en waarin gewezen werd op de wenschelijkheid van
eene algemeene staking.
„ I n Februari eindelijk weid in den Pandhuispersoneeïbond de organisatie van eene algemeene pandhuisstaking
openlijk als doel der actie genoemd.
„Eene vergadering werd uitgeschreven, waarbij, naast liet
ontslag der werkwillige beambten uit den bond, de vraag zou
worden behandeld hoe de afdeelingen, die zich nog afzijdig
bielden. op hare verplichtingen tegenover den bond te
wijzen, on welke datum voor de algemeene staking zou worden vastgesteld.
„Meer en meer begon in dit stadium der zaak duidelijk te
worden, dat men van de zijde der inlandsche beweging, den
onzuiveren ondergrond der -taking al of niet opzettelijk
buiten beschouwing latende, zich zonder meer door het politieke sentiment voortgezweept, bij dezen nieuwen vorm van
verzet tegen de Regeering aansloot.
„Trouwens de geheele campagne, die in dezen werd gevoerd, toon en inhoud van de redevoeringen, welke in die
dagen op de velschillende propagandavergaderingen zijn gehouden, alles bewees, dat het conflict tot louter politieke
actie tegen „den overheerscher" geworden was.
„Met verzwijging van al hetgeen de llegeering nog kort
geleden — echter gelijk bekend tevergeefs — gedaan had om
de pandhuisbeambten in de gelegenheid te stellen langs
regelmatigen weg over hunne grieven overleg te plegen, met
negatie verder van het feit dat, op voorwaarde van onniiddellijke hervatting van het werk, onverwijld onderzoek der
grieven toegezegd was, werd met matelooze overdrijving in
de meest hatelijke en insinueerende termen eene propaganda
gevoerd, welke liet voorstelde als gold het een strijd waar
hoogheid en eer van het volk mee gemoeid waren, als ging
het om bevrijding van verdrukte rasgenooten, als ware het
tegenwoordig dienen bij de pandhuizen slavenarbeid ten behoeve van een uitbuitenden overheerscher, in plaats van het
werken op zeer gunstige salaiis- en dienstvoorwaarden bij
een tak van dienst, die uitsluitend en alleen het volksbelang
op het oog heeft.
„Het was niet langer de actie van eene vakvereeniging, .zich
bepalende tot de bespreking en behartiging van vakbelangen
op besloten bijeenkomsten, doch het werd op de voor een
ieder toegankelijke vergaderingen, in de meest opruiende
termen uitgesproken, dat de bedoelingen verder reikten, dat
men wilde politieke oogmerken had en aanstuurde op oraverwerping van het bestaande geaag.
„ H e t werd eene aanwakkering van rassenhaat met alle
mogelijke middelen, door afbeeldingen, directe woorden,
woordspelingen en beeldspraak, voor den inlandschen toehoorder overduidelijk. Een verderfelijke actie dus, alleen
mogelijk, doordat vrijelijk misbruik werd gemaakt van het
onbeperkt veigaderrecht en waarvan op den duur een funesten invloed op mentaliteit en gemoedsleven der bevolking
moest uitgaan, een invloed, te slechter wijl tot zelfs schooljongens op de vergaderingen aanwezig waren.
„ H e t werd meer en meer duidelijk, dat dit aperte misbruiken van liet vergaderrecht niet mocht voortgaan.
„Naast het optreden van den strafrechter tegen enkele
leiders persoonlijk, werd daarom bij de ordonnantie in
Tnd. St. 1922 n°. 71. uit overweging, dat in de residentie Djokjakarta ernstig gevaar dreigde voor verstoring
fier openbare orde, in dat gewest het recht van vergadering
in dien zin beperkt, dat voor het publiek toegankelijke verr-aderim>en. ahmede vergaderingen, die gehouden worden
op in den regel voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet
ö.
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toegelaten zijn dan op bekomen vergunning - van liet Hoofd
van plaatselijk bestuur, met vrijheid voor het Hoofd van gewestelijk bestuur om eene verleende vergunning in te trekken
of bij weigering daarvan door het plaatselijk bestuur, alsnog
"vergunning te verleenen.
„Andere dan deze vergaderingen worden niet toegelaten,
tenzij voor het houden daarvan ten minste vijf dagen te voren
kennis is gegeven aan het plaatselijk bestuur, dat eveneens,
behoudens beroep op het Hoofd van gewestelijk bestuur, bevoegd is de vergadering te verbieden.
„Hoor het beschreven samenstel van ltegeeringsmaatregelen kan de pandhuisactie thans als verloopen worden
beschouwd. De ontslagen stakers, die hun leiders er voor
kunnen danken, dat zij aan slechts politieke oogmerken zijn
opgeofferd, werden door andere krachten vervangen.
„De personeelsvoorziening heeft trouwens in den grond
weinig moeilijkheden opgeleverd.
„Naast meerdere personen, die deze gelegenheid om eene
gewenschte overplaatsing naar Midden-Java te erlangen,
gaarne aangrepen, waren er velen die, op nonactiviteit of met
verlof buiten bezwaar van den Lande gegaan, en in verband
met het bestaande overcompleet niet h e r p l a a t s , thans den
dienst weer konden hervatten. Ook beambten, die indertijd
oj) eigen verzoek eervol ontslagen waren en reeds herbaaldelijk — doch met het oog op hetzelfde overcompleet alweer
tevergeefs — om wederopname in den pandhuisdienst hadden
gevraagd, konden thans onderaan de ranglijst worden ingevoegd, een maatregel, die tevens het voordeel had dat aanstonds over geroutineerd personeel werd beschikt. Veider was
er een reserve van reeds geslaagde, doch nog niet geplaatste
caudidateu voor den dienst, terwijl een welhaast onuitputtelijke voorraad werkkrachten wordt geleverd dooi' de inlandsche tweede klasse-scholen, welker eindexamen met het
examen bij den pandhuisdienst gelijkwaardig is te achteu.
Dooi' speciale verkorte opleidingen zijn deze lieden in zeer
weinig tijd tot bruikbare werkkrachten voor den dienst te
vormen.
„Tot slot zij nog vermeld, dat in de laatste dagen van
Maart jl., dus toen het conflict als verloopen en de dienst
van opstandige elementen gezuiverd te beschouwen was, voethet pandhuispersoiieel ten allen overvloede andermaal de
gelegenheid geopend is om binnen een termijn van twee
maanden, mogelijke grieven rechtstreeks ter kennis van den
dienstchef te brengen. Deze grieven zullen door eene speciaal
daartoe aan te wijzen commissie worden onderzocht.
,,Het loonyeschil bij de Koninklijke
Paketvaarlwiaatschappij.
Het nieuwe Arbeidskantoor vond naast zijn ajgemeene voorbereidende, organiseerende en adviseerende taal:
al spoedig gelegenheid om in een concreet arbeidsgeschil
handelend op te treden.
..De bijzonderheden terzijde latende, die voor de belichting
van dit optreden van minder belang zijn, laten de vers<:hillende elementen van het conflict zich als volg! weergeven.
Gelijk in de dagbladen van die dagen herhaaldelijk vermeld is, hebben de minder gunstige financieele uitkomsten
van het bedrijf der Koninklijke Paketvaartniaatschappij
haar ten vorigen jare tot de doorvoering van verschillende
bezuinigingen genoopt.
..Nadat op meerdere andere punten de uitgaven waren beperkt, werd in het einde van het jaar door de Paketvaartdirectie hier te lande van den beheersraad in Holland. telegrafisch opdracht ontvangen om met ingang van 1 Januari
1922 eene algemeéne loonsverlaging vaji 10 % bekend te
maken voor het geheele personeel der maatschappij, zoo
varend als aan den wal geplaatst. D_e zaak zou vooraf ni"t
de bonden zijn te bespreken en indien bezwaren reien moest
eene schikking worden getroffen.
..Dienovereenkomstig werd, nadat reeds voorafgaande besprekingen waren gehouden door de directie op 2S December
1921 niet de besturen van de Vereeniging van gezagvoerders
en stuurlieden en van de Vereeniging van scheepswerktuigkundigen eene vergadering gehouden.
,,De beide vakvereenigingsbesturen konden zich echter in
eene zoo belangrijke zaak natuurlijk allerminst maar zoo
infens definitief uitspreken en hun bezwaar, dat de tijd.
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welke hun voor overleg met de leden gelaten was, speciaal
met het oog op het varend personeel veel te kort was. weid
te dezer vergadering van de zijde der maatschappij erkend;
de inwerkingtreding der loonsverlaging werd daarom tot
1 Februari jl. verschoven, doch de maatschappij behield
zich voor om begin Januari een rondschrijven aan hare
gezagvoerders te verzenden, met opdracht om de nieuwe
dienstvoorwaarden al dadelijk aan het personeel mede te
deelen en het vóór 1 Februari daarop over te monsteren.
„ H e t was al spoedig duidelijk, dat de grootste moeilijkbeden bij de doorvoering der traktementsverminderiag uit
den hoek der scheepswerktuigkundigen komen zouden, in
verband met de belangen van de groep der gehuwde tweedemachinisten. Daarom werd van de zijde der inachinistenvereeniging aanstonds moeite gedaan voor eene oplossing.
waarbij niet onveranderlijk een gelijk percentage op alle
inkomsten zou worden gekort. Met de draagkracht van de
verschillende geëmployeerden van hoog tot laag rekening
houdende, wenschten de voorstanders van zulk een oplossing
bijvoorbeeld van de hoogst geremunereerde gezagvoerders
meer dan het gesteld percentage te zien gekort, om daartegenover de minder bezoldigden, voor wie de vermindering
bepaald een moeilijk te dragen bekrimping zou beteakenen.
dien last te verlichten.
.,De organisatie der gezagvoerders en stuurlieden bevond
zich van den aanvang af in een zeer moeilijk parket, wijl
juist aan hare leden-gezagvoerders de uitvoering zou worden
opgedragen van de overmonstering van het personeel op de
verminderde inkomsten. Zij had er bij hare overwegingen
dus rekening mee te houden, dat hare beslissing een deel
der leden voor de vraag zou kunnen stellen of zii. als het
hard tegen hard zou blijken te gaan, tegen disciplinaire
voorschriften der maatschappij zouden willen handelen.
„Intusschen. de vereeniging liet het zoover niet komen:
zij stelde zich op het standpunt, dat weliswaar noch de
noodzakelijkheid, noch de billijkheid der inkomstenvermindering haar behoorlijk waren aangetoond, doch dat zii deze
vrijwel als fait accompli had te aanvaarden. Wel trachtte
zij de gevolgen der regeling te verzachten door bijv. inachtneming te vragen van den gewonen opzeggingstermijn van
drie maanden, doch, toen de maatschappij hieron niet
inging, wijl zij zich op het standpunt stelde niemand tot
overmonstering te dwingen, maar ieder, die daartoe ongenegen bleek, met inachtneming van den opzeggingstermyin
te ontslaan, gaf de vereeniging in zooverre toe, dat zii
besloot in deze tijdsomstandigheden niemand te beïnvloeden
inzake het al of niet aannemen der voorwaarden der maatschappij .
,,De machinisten zagen de zaak anders. De buitengewone
vergadering, welke op 30 December vun het vorig jaar door
de af deeling Nederlandsch-Indië der Vereeniging van
M-hoepswerktuigkundigen (het Nederlandsch-Indisch machinisten-steunfonds) gehouden werd, kwam tot het besluit
om althans onder geen omstandigheden over te monsteren
op de basis der 10 % verlaging: voorts wenschte zij aan te
di ingen op eene rationeele verdeeling der inkomstenverlaging, en kwam ten slotte overeen om het besluit der weigering niet op te heffen, alvorens het bestuur der vereeniging in de gelegenheid was gesteld de belangen der
leden opnieuw bij de maatschappij te bepleiten.
..Deze laatste week intusschen van de invoering der
nieuwe regeling niet af en ging voort terzake alle voorbereidingen te treffen, en toen de machinistenvereeniging,
ook nadat de Koninklijke Paketvaartmaatsehappij-directie
haar standpunt nader verklaard had, haar houding niet bleek
te willen wijzigen, waren alle elementen aanwezig voor een
arbeidsconflict, dat. waar het een der grootste transport" en
verkeersmaatschappijen hier te lande betrof, het economisch
leven belangrijke schade zou kunnen berokkenen, althans de
verbindingen in den Archipel op hoogst hinderlijke wijze
zou hebben verbroken.
„Tot zulk eene sombere ontknooping kwam hot gelukkig
niet.
..Op 30 Januari wendde zich na een op den vorigen dag
gehouden buitengewone ledenvergadering, hpf bestuur van
het machinistensteunfonds telegrafisch tot de Begeering met
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verzoek het Arbeidskantoor in dezen bemiddelend te doen gezegd, toch in dienst te houden zonder eenige gevolgen
optreden. Door de Regeering werd daartoe aanstonds mach- (dus ook voor de zoogenaamde cursianen), indien zij alsnog
tiging verleend en onmiddellijk daarna stelde het kantoor vóór een daartoe door de directie nader te bepalen termijn
zich met beide partijen in verbinding, teneinde ieders stand- zouden verklaren, toch op de nieuwe voorwaarden te willen
overmonsteren. Zij vroeg daartegenover eene uitdrukkelijke
punt nauwkeurig 1 te leeren kennen.
,.A1 aanstonds bleek er misverstand te heerschen: de verklaring van de vereeniging van scheep>\verkluigkundigen,
inachinistenvereeniging beklaagde zich er over, dat de dat deze harerzijds bereid zou zijn mede te werken tot het
Koninklijke Paketvaartmaatschappij-directie. toen de onder- in dienst blijven van hare leden op de bovenbedoelde voorhandelingen nog pas waren aangevangen, verder (verleg waarden. Ten slotte deed de maatschappij uitdrukkelijk uitmet haar als vakvereeniging had afgesneden, terwijl die komen, dat waar zij zich steeds op liet standpunt gesteld
directie harerzijds verklaarde dat dit nimmer in hare be- had om diegenen onder haar personeel, die in financieele
doeling gelegen had en dat naar hare meening juist het moeilijkheden verkeeren, zoo mogelijk te gemoet te komen,
bestuur der vakvereeniging de besprekingen geëindigd had. zij ook na hei gebeurde daarmee zou voortgaan.
„Hoewel het hier weergegeven standpunt der maatschappij
,,En wat de mérites der zaak zelve betreft, het denkbeeld
der machinisten om den druk der loonsverminderitig meer niet ten volle me*, de wenschen van het Nederlandsennaar draagkracht over verschillende groepen Ie verdeelen. Indische Hachinistensteunfonds overeenkwam, hadden ook
kon de Koninklijke Paketvaartmaatschappii-direetie in dien daar de besprekingen een gunstig verloop. Het bestuur der
vorm niet overnemen, omdat dit haars inziens de deur voor vakvereeniging kon dus eenige dagen latei' antwoorden, dat
eindeJooze kwesties zou openen; zij verklaarde zich echter de ledenvergadering liet verbod tot overmonsteren op de
bereid om in de gevallen, waarin de salarisverin indeling nieuwe voorwaarden had opgeheven en dat de vereeniging
te zwaar zou blijken, te harer beoordeeling. o p rs .onlijke overigens bereid was om aan het in dienst blijven der leden
tegemoetkomingen te verleenen, gelijk zij dat trouwens mee te werken.
„Alleen ten aanzien van de tegemoetkomingen aan de daartevoien als goed werkgeefster steeds gedaan had. Temeer
achtte de directie deze oplossing aangewezen, omdat het voor in aanmerking komende machinisten zocht de vakverbezwaar der vakvereeniging feitelijk slechts <ngeveer 36 eeniging meer zekerheid.
,,Zij stond hier trouwens voor een uiterst belangrijk punt,
gehuwde machinisten gold.
„ W a s het al spoedig duidelijk, dat met deze gegevens de wam gelijk hierboven reeds in het licht werd gesteld, was
kloof vermoedelijk mei eenig beleid wel zou te overbruggen juist hel feit, dat. naar zij meende, de groep der gehuwde
zijn, een grooter moeilijkheid bleek, dat de fatale datum voor tweede-machinisten ernstig in de verdrukking dreigde te
de overmonstering - 1 Februari - op dat oogenblik juist ver- komen, een dei' hoofdredenen, welke de vereeniging' dreven
streken was, zoodat aan een groot deel der machinisten, die tot bestrijding van de nieuwe dienstvoorwaarden.
„De toezegging van de maatschappij, dat zij voor de toede toetreding' tot de nieuwe verbintenis geweigerd had, reeds
ontslag was aangezegd, terwijl de maatschappij niet zonder komst niet zou afwijken van haar ouden stelregel om haar
meer bereid bleek om deze ontslagen automatisch in te personeel zoo noodig individueel tegemoet te komen, was
trekken, indien door de betrokkenen achteraf het verzoek dus voor deze groep en daarmee voor de oplossing van het
werd gedaan om alsnog tot het teekenen van de nionsterrol conflict feitelijk alles overwegend. En menigeen verlangde
> dan ook voor alles zekerheid, dat de tegemoetkomingen, welke
te worden toegelaten.
,,Intusscben bleek ook de maatschappij bereid de tusschen- de maatschappij zich voorstelde na onderzoek te verleenen,
konist van het arbeidskantoor te aanvaarden. Door het hoofd niet uitsluitend het karakter zouden dragen van voorschotvan het kantoor zijn toen een aantal bemiddelingspunten ten. uitstel van betaling, enz., omdat daarmede het leed niet
opgesteld, die in hoofdzaak inhielden, dat de directie Jer verholpen zou zijn.
„Het was dan ook voor een groot deel de verzekering van
Koninklijke Paketvaartniaatsehappij in een looporder zou
mededeelcn bereid te zijn in alle gevallen, waarin gehuwde het vakvereenigingsbestuur, dat het dit punt nog eens uitof kostwinnende machinisten zich tot haar zouden wenden j drukkelijk onder de aandacht der maatschappij zou brengen,
met een verzoek om persoonlijke tegemoetkoming, omdat de die de leden der vakvereeniging deed besluiten den tegenalgemeene inkomstenverlaging van 10% hen te zwaar stand te laten varen, in het vertrouwen op eene lovale uitdrukt, ter zake een onderzoek in te stellen en, waar deze | voering der toezegging.
„Tn denzelfdcn vorm werd dit punt dan ook nader onder de
verlaging bepaaldelijk tot financieele moeilijkheden aanleiaandacht der maatschappij gebracht : het bestuur formuding zou blijken te geven, ook steun te verleenen.
„Harerzijds zou dan de vereeniging van scheepswerktuig- leerde de wenschen der machinisten in de verklaring dat zij
kundigen voor hare leden de algemeene inkomsten verlaging- j vertrouwde, dat het niet de bedoeling der maatschappij was
van 10°ó aanvaarden, afzien van verdere actie daartegen i om hare machinisten, die zulks zouden behoeven, slechts
en dus ook het voor hare leden uitgevaardigd verbod tot ! te gemoet té komen door maatregelen, waardoor zij op zwaarovermonsieren op de nieuwe voorwaarden opheffen. Zij zou dere lasten zouden komen.
„ H e t conflict was daarmee op den 9den Februari op eene
echter gerechtigd zijn eene enquête in te stellen naar de
gage-regelingen van het nautisch en het technisch personeel. I voor beide partijen inderdaad bevredigende wijze tot oplossing
„Daartegenover zou zich dan de maatschappij andermaal gebracht en het arbeidskantoor smaakte de voldoening zijn
bij looporder bereid verklaren om alle machinisten, die tot eerste handelend optreden op het gebied dor arbeidsgeschildusver overmonstering op de nieuwe voorwaarden geweigerd len met goeden uitslag bekroond te zien.
hadden, daartoe alsnog met terugwerkende kracht, tot
tegenover het
arbeidtvraagstuh.
%,Hmi(lin(] der llcf/rrring
1 Februari i n d e gelegenheid te stellen, mits zij zich daartoe
binnen 2 dagen na ontvangst van dien looporder bereid ver- Gelijk ten vorigen jare reeds werd aangestipt, vragen de
conflicten, voortvloeiende uit het gelijk elders zich ook hier
klaarden.
„Overigens zou dan de maatschappij den door haar in ver- j voltrekkend pleit van kapitaal en arbeid, ook hier te lande
band met het conflict gesloten cursus tot opleiding voor het I in toenemende mate de aandacht der Pegeering.
„Gelijk ook tevoren geschiedde, zich keerende tegen de tct
Staatsdiplomn van machinisten ter koopvaardij heropenen
en alle leerlingen, die mede als gevolg van het geschil naar politiek strijdmiddel verworden staking en overigens tegende vloot waren teruggeplaatst, weder in de gelegenheid over hot ter verbetering van arbeidsvoorwaarden in den
ruimsten zin gestreden conflict zich zooveel mogelijk onzijstellen om dien cursus verder te volgen.
„ H e t deze bemiddelingspunten als grondslag zijn de onder- ; dia' houdende, heeft de Pegeering er toch rekening mede te
handelingen toen door liet arbeidskantoor met heide partijen houden, dat ook in dit laatste geval voorkomen of ingrijpen
gevoerd en met Benige afwijking en verzachting is het i Harerzijds — direct of indirect — heilzaam, ja noodzakelijk
schema feitelijk ook voor de oplossing van het geschil aan- j kan zijn.
„ W a n t welhaast elk arbeidsconflict brengt voor de gemeenvaard.
„De Paketvaartniaatsehappij toch verklaarde zich als eerste l schap als geheel gezien, economisch nadeel in zijn gevolg,
stap in de verdere onderhandelingen bereid om de macht* I wel voor de winnende groep dikwerf opgewogen door de
realiseering van moeizaam bevochten economische verschuinisien, die geweigerd 'Midden op de nieuwe voorwaarden ovei
te monsteren en wien als gevolg daarvan ontslag was aan- vingen, doch daarom toch in absoluten zin niet minder
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werkelijk verlies, indien, vergeleken bij wat verkregen had
kunne» zijn, wanneer in overleg en samenwerking gehandeld
ware.
,, Verzorging
ware het mogelijk
, verzekering van
arbeidsvrede en bedrij f srust vallen, uit dat oogpunt bezien,
zeker niet buiten het kader der Overheidszorg.
,,En nu is het allerminst noodig en zelfs zeer ongewenscht
om in zaken als deze, voor Indië betrekkelijk nieuw, met
overhaasting tot conclusies te komen en daarop Regeeringsmaatregelen te gronden, ook al omdat, naar de ervaring
leerde, in voorkomende gevallen desnoods incidenteel ingegrepen kan worden, doch niet alleen is het de vraag of zich
in zulke gevallen wel steeds een even eenvoudige oplossing
zal voordoen, maar bovendien is dit vraagstuk van te algemeenen aard, dan dat op den duur geen meer principieele
lijn van aktie of onthouding zou zijn te trekken.
,,Toch is het geen punt van twijfel, dat de Regeering in
dezen slechts aanvullend zal kunnen optreden. Als grondslag voor den bedrij f svrede is onmisbaar het wederzijdseh
besef, dat, ondanks het klaarblijkelijk verschil, toch de
onderlinge verhouding resulteert in gemeenschappelijk belang, en dat de ontwikkeling naar een evenwichtstoestand
zich niet ongestraft verbreken laat.
,,Gelukkig toekent zich voor menig bedrijf, ook in het
huidig tijdsgewricht, tusschen werkgever en arbeider eene
bevredigende verhouding af. doch ook moest daartegenover
geconstateerd worden, dat een tevoren op veelvuldig contact en eerlijke belangstelling gegrond onderling vertrouwen klaarblijkelijk verloren ging.
„ W a n t eenerzijds is inderdaad het ontwaken van het iuheemsche zelfbewustzijn oorzaak van veel onrust in het bedrijf, maar ook aan werkgeverszijde voltrokken zich veranderingen. die daarop van invloed waren. In menige
ouderwetsene euHuuronderneining van nog niet zoo heel lang
terug, was er wel degelijk een op patriarchale verhoudingen
berustend contact tusschen arbeiders (opgezetenen) en bedrijfsleiding en zou het dezer leiding terecht door hare principalen euvel zijn geduid, ja als teeken van ongeschiktheid
zijn aangerekend, indien aan dat contact wat haperde. Men
kent ze welhaast nog bij naam de mannen die de volkstaal,
die elk trekje van de volksziel in zijne opvattingen en bijgeloovigheden in alle volkomenheid kenden. Zij leefden met
hun volk mee, tot in alle diepten en kronkelingen van zijn
huiselijk leven en zijne financieele zorgen. Tien, twintig
jaren leefden zij op dezelfde onderneming, kenden de
menschen, hun kwinkslagen, woordspelingen, moeiten en
wenschen: zij wisten waar het beter was iets te laten schieten en wanneer de teugel wat behoorde te worden aangehaald.
„Dat — met vele uitzonderingen — hierin verandering
kwam doordat langzamerhand administrateur en geëmployeerden, meer ,,totok" geworden, met een Europeesche
vrouw gehuwd, en de landstaal niet meer beheerschende dan
om zich wat het werk betreft verstaanbaar te maken, de
kloof tusschen Oost en West niet langer wisten te overbruggen, is een verschijnsel dat als zoodanig aanvaard moei
worden, alleen al wijl in vele gevallen de veranderde mentaliteit der bevolking mede wijziging in den toestand moest
brengen.
„Toch dient voor hetgeen verloren ging iets in de plaats
te komen.
„ H e t is juist langs dezen weg, door aanknooping —of herstel waar die verbraken — van banden van belangstelling
en samenwerking tusschen kapitaal en arbeid, meer dan door
dwingend ingrijpen, dat de Regeering zich Haar bemoeienis
in dezen denkt.
„ H e t incidenteel optreden van het bestuur als bemiddelingsorgaan, zooals dat in 1020 te midden der suikerconflicten met zooveel succes presohiedde. kan op den duur
evenmin baat brengen als de systematische tusschenkomst
der arbeidsinspectie, hoezeer ook deze laatste op haar eigen
arbeidsveld der buitengewesten beeft bijgedragen om daar
de bedrijven in rust te houden. Want de zonder veel ophef
onafgebroken voortgezette arbeid van dien dienst, die met
het arbeidscontract en de koelieregelingen als grondslng
steeds opnieuw naar grieven van den koelie speurt en. zoo
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die billijk blijken, diens belangen - des noodig dwingend —
bij de bedrijfsleiding voorstaat, heeft meer dan meestal
wordt beseft de (landbouw)industrie aldaar voor arbeids*
conflicten bewaard. Als zoodanig is haar optreden dan ook
doelmatig en het dient punt van overweging uit te maken
of haar arbeidsveld ook niet tot Java zou zijn uit te breiden,
mits steeds voor oogen wordt gehouden dat — moge voor het
oog de uitkomst dezelfde zijn. — toch op den duur aldus het
doel niet nader wordt gekomen, wijl bier een vreemde
schakel tusschen kapitaal en arbeid is geschoven, die wel
verre van een op vertrouwen gebaseerd contact Ie doen
groeien, dit in zekeren zin onderschept.
„Daarom zal op den duur langs dezen schakel heen, het
rechtstreeksch overleg toch moeten groeien en het stemt tot
vreugde, dat, mede in opvolging van door den adviseur voor
sociale aangelegenheden gegeven raad, in verschillende bedrijven, bijvoorbeeld ter Oostkust van Sumatra, een instituut van vertrouwensmannen der koelies in het leven is
geroepen, bedoeld om dezen meer en langs voor hen meer
aangenamen weg dan tot nu toe bet <j-eval was, de gelegenheid te geven om grieven en bezwaren bij den werkgever
voor te brengen. Een begin van rechtstreeksch contact dus,
bedoeld om langs de arbeidsinspectie heen te gaan en dat
den beheerder in staat zal stellen, meer dan tevoren, op de
hoogte te komen van hetgeen onder zijne arbeiders omgaat
en deze laatsten zich door beter inzicht in de bedrij f sveihoudingen daarin meer op hun gemak doen voelen.
.,ïn hoeverre en hoe snel uit dit primitief begin een honger
georganiseerd overleg zal kunnen evolueeren, hangt naast
den goeden wil van den werknemer, af van hetgeen de ontwikkeliug van den arbeider zoo individueel als in zijn vakorganisatie zal toelaten.
„ I n welke richting dat verder zal zijn te zoeken en in hoever de werkgever hierin voorlichting en aansporing zal hebben te geven is een punt, dat in gezette studie is genomen.
„ H e t staat intusscheii wel nu reeds vast, dat elke kunstmatigheid, welke in de ontwikkeling der toestanden zelf geen
grond vindt, hierbij zal zijn te ontgaan.
„ I n het bijzonder is zelfs voor de zoogenaamde Work-cnmmittees of in een verder stadium nog de Joint-work-committees. de gemengde fabrieks- ea bedrijfsvertegenwoordigicg,
die vooral in Engeland zooveel tot de bedrijfsrust bijdroegen
welker merites voor ons Indië ernstig overwogen zijn, ..'a tijd
nog niet gedaagd.
„ W i l zulk een organisatie geen bespotting worden, d&H
moet zij met stevige wortelen vastzitten aan het gansche
organisatieleven van patroons en arbeiders. En al ^eeft dit
hier te lande van werkgeverszijde inderdaad in meerdere Ledrrjven geen bezwaar, daartegenover staan de arbeidersorganisaties en hare individueele leden nog op een zoodanig peil,
dat naar algemeen deskundig oordeel het gelijk-op samengaan
in een vertegenwoordiging ook in het belang van den arbeider
bepaald te ontraden, wijl te eenenmale prematuur moet
heeten.
„Een dergelijk hoog organisme in de arbeidsmaatschappij
is geen maakwerk doch moet groeien; het Regeeringsstreven
zal thans zijn: te vinden wat den groei der nauw ontkiemde
plant bevorderen kan.
„Hoopt de Regeering aldus door het aankweeken van georganiseerd overleg, langzaam maar zeker den arbeidsvrede
nader te komen, het is wel duidelijk dat nog menige scherpe
strijd gestreden zal worden, voor het doel bereikt is. Overwogeu dient te worden, of en op welke wijze, waar de samenwerking tusschen kapitaal en arbeid te kort schoot en het
conflict reeds uitbrak, de Overheid kan optreden om partijen
weder tot elkaar te brengen.
„Trouwens zelfs in volgroeiden vorm zal het georganiseerd
overleg slechts tot op zekere hoogte in staat zijn om arbeidsconflicten te voorkomen: in den embrvonalen vorm. waarin
deze kolonie het vermoedelijk nog in een reeks van jaren kennen zal, biedt het feitelijk in dien zin slechts betrekkelijk

zeer geringen waarborg.

..De urgentie van het vraagstuk der bemiddeling in de
gevallet) waarin werkgever en arbeider een conflict niet langer kunnen of wenschen te ontgaan, of van venoening waar
de strijd reeds uitbrak, is daarmede aangetoond.
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„Gelijk in de vorige Mededeelingen reeds vernield, is in
dit verband het denkbeeld overwogen of voor vervulling van
deze taak geen permanente raden zouden zijn in te stellen,
bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers onder neutraal presidium, die dan in binnen hun
ressort voorkomende gevallen bemiddelend zouden moeten
optreden en wellicht eigener beweging een oordeel uitspreken
over de, alle omstandigheden bijeen genomen, in billijkheid
te stellen arbeidsvoorwaarden. Gelijk bekend is dit punt aan
de arbeidscommissie voorgelegd.
,,In haar sedert in druk verschenen ,.Advies nopens de
instelling van arbeidsraden voor Indië" stelt de commissie, uitgaande van het standpunt, dat de Overheidsbemoeienis in arbeidsconflicten hier te lande voorshands
niet verder behoort te gaau dan het bevorderen eener
goede verstandhouding tusschen werkgever en werknemer
op den voorgrond, dat elk stelsel, gebaseerd op bepalingen, welke de stakings- en uitsluitingsvrijheid van partijen
zouden aantasten, haar althans voorloopig onuitvoerbaar \oorkomt. Eene stelling, waarin zij overigens het meerendeel der
Indische werkgevers en werknemers naast zich vindt.
,,Een mogelijk dwingend ingrijpen van Overheidswege,
zou diezelfde Overheid een aansprakelijkheid voor de consequenties van dat ingrijpen op de schouders leggen, welke
Zij althans in het tegenwoordig tijdsbestek in bet algemeen
nog niet aanvaarden kan, ook al wijl immer rekening dient
gehouden met de bijzondere verhoudingen, welke bijv. bet
gebruik van inheemsche arbeidskrachten ten aanzien van de
bedrijfszekerheid in het leven roept. Dit sluit natuurlijk allerïninst uit dat de Regeering zich voor de noodzakelijkheid kan
zien geplaatst om. waar bet bedrijven van openbaar belang
geldt, dwingend in te grijpen bij het dreigen van een conflict,
dat, gelijk bijvoorbeeld bij groote transport-maatschappijen
het geval kan zijn, op ontwrichting van het maatschappelijk
leven uit zou loopen. De dan noodzakelijk dwingende bemiddeling voor zulke gevallen dient echter onderwerp van afzonderlij ke nauwgezette bestudeering te zijn. los van het algemeen vraagstuk der normale arbeidsbemiddeling.
..Voor de algemeene arbeidsbemiddeling wenscju de eouimissie aldus zuivere bemiddelingsorganen,die zich inderdaad
uitsluitend en alleen zullen hebben te beijveren om partijen
tot elkaar te brengen, daarbij pressie in welken vorm ook —
zijdelingsche of directe — angstvallig vermijdende, en tevens
zonder eigener beweging eenig subjectief oordeel uit te spreken over de waarde der bestaande arbeidsvoorwaarden als
zoodanig. Want de beoordeelingen eventueel dwingende regeling daarvan, die natuurlijk soms uit sociaal oogpunt noodzakelijk kan worden, dient van de incidenteele bemiddeling
in dreigende of uitgebroken conflicten met de meeste nauwgezetheid geheel en al afgescheiden gehouden te worden; met
eene eventueele minimum toonzetting zouden dan ook
in
tegenstelling met wat een eerste overweging niet aanstonds
verwerpelijk deed voorkomen — deze bemiddelingsorganen
geenerlei bemoeienis mogen hebben.
..Raden, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers
en werknemers ondei onzijdig presidium, acht de commissie
als orgaan van wat ..vrije overheidsbeniiddeling" genoemd
zou kunnen worden, ongemotiveerd en ongeschikt.
,.Ongemotiveerd wijl dergelijke raden, in een stelsel van
dwingend ingrijpen der Overheid onmisbaar, omdat dan de

hoogste eisenen van deskundigheid en belangenvertegenwoor-

diging nog nauwelijks voldoende waarborg zijn om eene Ovevheidsbeslissing met zoo vele en belangrijke consequenties
door ieder als juist te doen erkennen, in bet systeem der vrije
bemiddeling, waarbij slechts bij partijen en niet bij de Overbeid het beslissinesvcHit berust, bun belang verliezen.
,,Ongeschikt wijl liet bemiddelingsorgaan in de eerste
plaats aan den eisch van promptheid. soepelheid en volledige
onzijdigheid zal hebben te voldoen, hetgeen bet werken met
een raad, op zichzelf reeds stroef en omslachtig te hanteeren
en waarin nog bovendien partijen zelf bet recht van spreken
en beslissen zouden hebben, bepaald ondoelmatig doet zi.in.
Naar het oordeel der commissie zal daarom het bemiddeÜngswerk der Indische Regeering, die als regel eerst tot
bemoeienis zal overgaan wanneer pogingen van particuliere
zijde of nagelaten of mislukt zijn, op de hooger ontvouwde
grondslagen moeten geschieden door mdividueele bemuldeHandelingen der Rtaten-Generaal. Bijlagen. 1922—1923.
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laars, door ambtenaren die voor dit delikate werk bijzonderen aanleg blijken te bezitten en die tevoren zich een
algemeen inzicht in de verhoudingen tusschen kapitaal en
arbeid zoowel in als buiten Nederlandsch-Tndië hebben
eigen gemaakt.
„Een eerste schrede in deze richting is trouwens door de
i Regeering reeds gedaan door de toevoeging van den zoo'-

I genaamden „ambtenaar voor bemiddeling bij arbeidsooni rlioten" aan den voorzitter der arbeidscommissie.
,,l)e individueels bemiddelaars denkt de commissie zich
I overigens voortkomende uit eene centrale organisatie, welke
! zij in hare conclusiën als een bureau voor Overheidsbemid; deling in arbeidsaangelegenheden aanduidt, doch in den
tekst van haar advies in wezen ruimer schetst als een
; bureau, hetwelk het vakvereenigingsleven en de verhoudinj gen van kapitaal tot arbeid in Nederlandsch-Indië tot object
barer bijzondere aandacht maakt, een bureau, hetwelk in
konstante relatie staat tot de werkgevers en werknemers in
i de Indische bedrijven en hunne organisaties en dat de
: Regeering deskundige voorlichting kan verschaffen in alle
zaken welke in het bijzonder die verhoudingen raken.
„Met de grootste zorg gekozen zijnde, zullen deze ambtenaren verder in hun gestie de grootst mogelijke vrijheid
j dienen te genieten, zoo in de wijze waarop zij hun bemiddelend optreden wenschen in te leiden en voort te zetten als
; in het kiezen van de oplossing waarheen zij. omstandigheden
1
en gevoelens der partijen gezien, te sturen wenschen. Elk
i vastleggen van een bindende gedragslijn kan den bemiddelaar in zijn optreden slechts bemoeilijken, hem op het psy! chologisch oogenblik verhinderen zoo op te treden als hij
gevoelt dat noodig is. Zelfs moet hij zich vrij weten om, waar
hij na onderzoek zijn tusschenkomst ongeraden acht, wijl die
slechts irriteerend werken zou, zich buiten het geschil te
• houden. Doch anderzijds behoeft hij voor zijn zuiver verzoenend optreden hef verzoek der strijdenden niet af te
wachten: wanneer de Overheid het aankweeken eener goede
verstandhouding tusschen werkgever en werknemer als Haar
plicht aanvaardt, moet zij zich ook de vrijheid voorbehouden
verzoeningspogingen te doen waar zij dat noodig acht.
..Blijkens het voorafgaande het — overigens onvermijdelijk
in zekeren zin arbitrair en met lachten dwang samengaand — optreden van bestuursambtenaren als bemiddelingsorgaan (gelijk dat in den jare 1920 ten aanzien van de zoogenaamde suikerconflicten geschied is) principieel verwarpende, erkent de commissie nochtans dat de eischen der
practijk van het oogenblik dergelijk optreden als een noodsakelilk kwaad kunnen rechtvaardigen. Vooropstellende dat
het hier ir laatste instantie een zuivere vraag van bestuursbeleid geldt, acht de commissie bet toch niet ondienstig dat
de Regeering Hare hoofden van gewestelijk bestuur nog eens
nadrukkelijk wijst op het gevaar aan deze bestuursinmonging
in arbeidsgeschillen verbonden: want zeker kan in goede
handen en onder gunstige omstandigheden dit optreden
goede vruchten afwerpen, maar ook kan het grootere verbittering kweeken en het bestuursgeiag ondermijnen, wijl
elke officieele sanctie op arbitrair ingrijpen door de Overheid
ontbreekt en elk falen ten koste gaat van het bestuursprestige.
..Dit inderdaad belangrijk advies der Arbeidscommissie is
thans nog in overweging.
..Tn dit verband mag niet onvermeld blijven de in het
advies der commissie mede opgenomen principieel afwijkende zienswijze van haren ondervoorzitter, die, schoon toegevende dat het instituut der algemeene permanente arbiI trage, in de ervaring anderei landen feitelijk gewogen en te
licht bevonden is. wijl men het van werkgeverszijde wan' trouwde en liever het wel en wee in eigen hand hield, toch
ook in bemiddelingsorganen geheel zonder eenig gezag geen
heil ziet en daarom bemiddelingsraden niet zekere arbitraire
bevoegdheid wenscht voor alle bedrijven hier te lande waar
1
het algemeen belang bij eene ongestoorde werking van het
bedrijf genoegzaam is betrokken. De dwingende bevoegdheid'zou zijns inziens behooren te bestaan in verplichte bemiddeling voor bepaalde geschillen en voor beide partijen
bindende uitspraken inzonderheid op het gebied der loonzetting met als sanctie op dit laatste een wettelijk verbod tot
voortzetting van een bedrijf onder arbeidsvoorwaarden, die
met eene geldende bemiddelingsbeslissing strijdig zijn.
„Overigens de instelling van zulke raden afhankelijk
5.
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stellende van de vraag of de werknemers in het bedrijf in
staat te achten zijn tot dien collegialen arbeid behoorlijk
mee te werken, verwacht de ondervoorzitter der commissie
van de verplichte bemiddeling voor bepaalde geschillen al
aanstonds goede resultaten bij bedrijven als de spoorwegen
en in het algemeen bij de Staatsbedrijven.
,,Voor hare hiervóór geschetste bemoeienissen op het stuk
der arbeidsverhoudingen behoeft de Regeering Hare speciale
organen.
,,En al heeft de dienst der arbeidsinspectie, gelijk mede
hiervóór uiteengezet, ruimschoots het zijne bijgedragen om
den onvermijdelijkeu belangenstrijd tusschen werkgever en
arbeider in verschillende deelen dezer kolonie zonder groote
schokken te doen verloopen, zijn werkingssfeer is voorshands
te beperkt en zijn taak door regeling en traditie te zeer
gespecialiseerd dan dat de algemeen organiseerende en adviseerende arbeid, die thans in de eerste plaats noodig is,
zonder meer aan dien dienst zou kunnen worden opgedragen.
„Tot voor enkele jaren toch stond de Regeering eigenlijk
voor de weinig dankbare taak om uit een chaos van incidenteele en uiteenloopende adviezen, meerendeels van ondeskundige zijde, een gedragslijn vast te stellen, die uiteraard
tot weinig anders dan afwachten kon leiden.
„Deze toestand kon niet bevredigen en in 1914 is het
denkbeeld tot instelling van een centraal Regeeringsorgaan
voor arbeidszaken officieel aan de orde gesteld.
„Toch werd de zaak, nadat ze van verschillende zijden
was bezien, voorshands nog in het stadium van overweging
gehouden, wijl men in die dagen nog niet practisch voor
de verschillende problemen had gestaan, die eerst later
buiten twijfel zouden stellen dat met de arbeidsinspectie in
hare huidige organisatie en werkwijze de toestand niet langer
te beheerschen is.
„ I n 1920, na' de verschillende in de laatst verschenen
Mededeelingen uitvoerig beschreven arbeidsconflicten in
welhaast alle belangrijke bedrijven en industrieën, was dit
ganseh anders geworden. De problemen op het gebied van
den arbeid hadden zich ook hier te lande in die mate ontwikkeld, dat zij klaarblijkelijk een verbreed en verdiept ingrijpen eiscliten, waarvoor de arbeidsinspectie niet berekend was.
„Reeds in 1918 was daarop trouwens in den Volksraad
al gewezen. Wel wist men ook daar aanvankelijk nog niet
in welke richting de oplossing zou moeten worden gevonden
en werd naast den wensch naar uitbreiding van de taak der
arbeidsinspectie het denkbeeld gesteld tot oprichting van een
bijzonder Departement van Arbeid, Hygiëne en Sociale
Belangen en tot instelling van eene commissie uit den
Volksraad tot het houden van een onderzoek naar de arbeidstoestanden op Java en de buitengewesten, doch duidelijk
bleek wel. dat ook hier het besef levendig geworden was, dat
op den bestaanden voet niet kon worden doorgegaan.
„ I n het bijzonder niet het oog op de voorgenomen industrialiseering van deze landen, voelde men de behoefte aan
sociale wetgeving, in de eerste plaats ten aanzien van den
arbeid van vrouwen en kinderen.
„Mede ingevolge eene in den Volksraad met algemeeue
stemmen aangenomen motie, waarbij in verband met die
aanstaande industrialiseering een onderzoek naar de hier te
lande bestaande arbeidstoestanden als zeer urgent naar voren
werd gebracht, werd in Februari 1919 de zoogenaamde
Arbeidscommissie in het leven geroepen met opdracht een
onderzoek te houden naar de arbeidstoestanden op Java en
Vndoera, het uitbrengen van een verslag van hare bevindin^en en het doen van voorstellen aan de Regeering.
'Even te voren, eind 1918, was overigens met een taak op
hetzelfde gebied, doch meer gespecialiseerd en begrensd,
wijl alleen tot het gebied der suikerindustrie beperkt, een
commissie ingesteld die onder den naam van Suikereno,uetecommissie een onderzoek zou doen naar de verhoudingen en
toestanden in de suikerindustrie en zoo noodig m verband
daarmede voorstellen aan de Regeering zou indienen nopens
eene betere regeling dier verhoudingen.
\lweer op hetzelfde gebied, doch m n i n taak beperkt tot
het'personeel der srroote Gouvernementshedrijven en diensten werkt verder sedert begin 1920 onder den Directeur
van Gouvernementsbedrijven de Algemeen Adviseur hij net
departement van dien naam voor sociale aangelegenheden
Het g i n " hier dus speciaal om de goede verzorging der
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arbeidsverhoudingen, in den ruimsten zin genomen, bij de
eigen groote bedrijven en diensten.
„De arbeidscommissie bleef echter het orgaan, dat het
geheele gebied eenigszins kon overzien, zij het dan ook dat
zij feitelijk geheel uit niets moest opbouwen. Tot haar
wendde zich de Regeering telkens wanneer arbeidsvraagstukken van meer algemeenen aard, als dat der minimumloonzetting, het georganiseerd overleg tusschen werkgever
en werknemer, arbeids- en verzoeningsraden, aan de orde
kwamen. Bij hare instelling voorzien van eene, overigens
slechts binnen nauwe grenzen gehouden secretarie, welke
haar in het administratieve en statistische gedeelte van haar
taak had bij te staan, werd haar later de zoogenaamde
ambtenaar voor bemiddeling bij arbeidsconflicten toegevoegd. De Regeering toch wenschte over iemand te beschikken die haar op de hoogte zou kunnen houden van alles wat
voor de juiste waardeering van elk bepaald arbeidsconflict
van belang is, die overigens een diepere studie zou maken
van het arbeidsvraagstuk op Java en Madoera en bij voorkomende geschillen wellicht als door de Regeering aangewezen scheidsman zou kunnen optreden.
„Gedurende den geheelen duur harer werkzaamheden
heeft de Arbeidscommissie behoefte gevoeld aan eene aanmerkelijke uitbreiding van haar personeel. Van den aanvang af, toen zij zich voornamelijk wenschte toe te leggen
op het vraagstuk van den vrouwen- en kinderarbeid, en ook
later toen andere bijzondere onderwerpen aan de orde
kwamen, ging het steeds maar weer in de allereerste plaats
om het verzamelen van gegevens, het controleeren en toetsen
daarvan aan de bestaande verhoudingen en het statistisch
en critisch verwerken daarvan, een arbeid, die feitelijk
bijzondere voorstudie en specialisatie en in ieder geval een
hoeveelheid arbeid vereischt, die zonder speciale personeelsvoorzieningen moeilijk te verzetten was.
„Tot eene dergelijke personeelsvoorziening kwam het
echter niet, wijl toen reeds besloten was om voor de algemeeue
bemoeienissen met de arbeidsvraagstukken een speciaal in
het gewone departementsverband te passen orgaan in het
leven te roepen — het Arbeidskantoor. De algemeene loop
van zaken toch had sindsdien de instelling noodzakelijk gemaakt van een krachtiger werkend, en gemakkelijker te
beheerschen staatsorganisme, dan naar de ervaring leerde,
de arbeidscommissie was of worden kon. zulks wijl de
sociale wetgeving, aanvankelijk hier te lande bepleit en
overwogen uit eigen impuls, sedert internationale plicht,
geworden was. Het was de Arbeidsconferentie te Washington, die deze verandering tot stand bracht door in hare
ontwerpverdragen het beginsel vast te leggen, dat de toelenoe staten zich tevens verbinden om de tractaten zoo
treden
mogelijk ook in hunne koloniën toe te passen.
„Wel blijft elk der toegetredenen, die deze toepassing in
hel'geheel niet of slechts in gewijzigden vorm mogelijk acht,
vrij "terzake naar eigen toezicht 'te handelen, doch een ieder
moet van het resultaat zijner overwegingen mededeelmg
doen aan het Internationaal Bureau van Arbeid. En steed"
blijft voor elk der toegetreden staten de plicht bestaan om
in'zijne koloniën te streven naar toestanden, die eene integrale werking der traktaatsbepalingen zullen toelaten.
Ten einde Nederland aldus naar behooren aan de internat'ionale organisatie van den arbeid te kunnen doen deelnemen, is een speciale instelling, op dit gebied werkzaam,
onmisbaar.
En rees aanvankelijk het denkbeeld om in het kader van
het'bestaande, der arbeidscommissie een bezoldigd voorzitter
te geven, het werd al spoedig duidelijk, dat zoowel p n n cipieele als praktische overwegingen tot de instelling van
een speciaal kantoor moesten leiden; in principe, wijl het
algemeen systeem der Indische staatsorganisatie feitelijk
voor elk onderwerp van durende staatsbemoeienis de encadreerin" in departementsverband eischt, uit praktische overwesingen wijl eenerzij ds in het algemeen de ervaring voor
werkzaamheden van langer duur den commissorialen vorm
hier te lande als minder doelmatig heeft doen kennen,
terwijl anderzijds het nimmer uit het oog te verhezen verband' van de arbeidszorg met de vele andere van Staatswege
..etroffen of nog te treffen sociale voorzieningen in ambtelijk
verband op den duur beter gewaarborgd zou zijn.
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„Ook de algemeen adviseur voor sociale aangelegenheden bij tingen, gelijk die in de verschillende conferenties tot gemeenhet Departement van Gouvernementsbedrijven kon, tonder schappelijke uiting zijn gekomen.
den aard van zijn ambt geheel verloren te doen gaan en de
redenen zijner indienststelling te negeeren, met tot deze alge„Ontvoogding van het inlaiidscli bestuur op Java en
meene taak worden geroepen. Zijn tank — de verzorging, de Madoera. De verdere doorvoering der ontvoogding is een
>unt, dat, in zich zelve reeds voor de ontwikkeling dezer
opbouw en bevestiging door doelmatige algemeene en
anden van gewicht, thans belangrijker dan ooit geworden
speciale regelingen van de arbeidsverhoudingen bij de aan
zijne zorgen toevertrouwde bedrijven en diensten — doet is in verband met het nader komen van de invoering der lang
hem, zoo uit prinoipieele als uit praktische overwegingen overwogen nieuwe bestuursorganisatie en de daarmee samenniet het aangewezen orgaan zijn voor de bestudeering dei- gaande toekenning van medezeggingschap aan de inlandsche
meer algemeene vragen op het gebied der Overheid sbe- bevolking.
moeienis met het arbeidsprobleem. Integendeel behoort hij
„ W a n t hoezeer ook in principe de ontvoogding van het
in zekeren zin tot het arbeidskantoor feitelijk in dezelfde inlandsch bestuur eenerzijds en van de inlandsche bevolking
verhouding te staan als bijvoorbeeld de sociale adviseurs van anderzijds, uiteen zullen zijn te houden, er bestaat tusschen
groote particuliere lichamen als de Handelsvereeniging Am- de beiden in dier voege een krachtig verband, dat de emancisterdam of de Koloniale Bank.
patie der bevolking zonder een inlandsch bestuur, dat tot
„ H e t speciale kantoor van Arbeid, waarvoor op de be- zelfstandig optreden in staat is, hoogst bezwaarlijk tot norgrooting aanvankelijk ongeveer drie ton, doch later, in ver- malen voortgang zou kunnen komen.
band met de groote moeilijkheden bij de personeelsbezetting,
„Een belangrijk deel van het arbeidsveld der werkelijk
die slechts geleidelijk uitbreiding zouden toelaten, f 50 000 inheemsche gezagsoefening zal toch onvermijdelijk voor
werd uitgetrokken, is sedert aan het einde van het vorig jaar rekening komen van die hooger ontwikkelde elementen uit de
— zij het voorloopig in eenigszins besnoeiden vorm als ondei- inlandsche wereld, die als inlandsch bestuursambtenaar de
deel van het Departement van Justitie tot stand gekomen.
noodige kennis en ervaring hebben vergaard voor de degelijke
bewerking van dat terrein. Hetzij ambtshalve, zooals de
,,Het omvat de af deelingen:
Regent als aanstaand Voorzitter van den Regentschapsraad.
1. Wetgeving en Statistiek van den Arbeid.
hetzij door persoonlijke aanwijzing (benoeming of ver2. Arbeidsinspectie voor Java en Madoera, waarvoor kiezing) dan wel als uitvoerders der beschikkingen van dat
echter voorshands geen personeel kou worden aangesteld, college, zijn die ambtelijke personen bestemd een groot aanniet slechts op grond van eventueele overwegingen, maar ook deel te hebben in het welslagen van de nieuwe rechtsin de eerste plaats wijl eerst eene nog nadere op ervaring geir.eenschap.
berustende voorbereiding vereischt wordt.
,,Geen betere voorbereiding voor de hun daarbij «racli3. Vakbeweging, als hoofd waarvan zou optreden de tende taak dan de ontvoogding van het inlandsch bestuur,
tot nu toe ter beschikking van den voorzitter der Arbeids- welke hen nu reeds brengt tot zelfstandiger bestuursuitoefecommissie gestelde ambtenaar voor de bemiddeling bij ning en verruiming van hun ambtelij ken gezichtskring.
arbeidsconflicten, van wien hiervóór reeds melding is gemaakt.
..Kon de vorige maal nog1 slechts melding worden ge„ D e Arbeidscommissie, wier taak — met den schat van maakt van de invoering; der ontvoogding' alleen in het regentdoor haar verzamelde gegevens — op het Arbeidskantooi schap Tjiandjoer. sedert is_aan het terrein der proefneming
overging, werd na een eindverslag te hebben uitgebracht, aanmerkelijke uitbreiding gegeven.
waarin zij deed uitkomen, dat gebrek aan personeel om de
.,In elk gewest is thans een regentschap ontvoogd. beverzamelde gegevens te controleeren en te schiften, haar houdens dat de maatregel in de residentie Cheribon reeds
soms had gedwongen hare adviezen feitelijk op niet exact, overal bleek te kunnen worden doorgevoerd en in de resibewezen onderstellingen omtrent de bestaande toestanden te dentie Soerabaja in twee regentschappen j Grisee en
doen berusten, met eene betuiging van waardeering voor de Lamongan.
door haar verrichte werkzaamheden, bij dezelfde gelegenheid
,,De ontvoogde regentschappen zijn thans Serang (res.
ontbonden.
Bantam), Krawang (res. Batavia). Tjiandjoer
(res.
„Behalve de ambtenaar voor de arbeidsconflicten werd ock Preanger-Regentschappen). Cheribon, Indramajoe, Madjahaar overig personeel door het Arbeidskantoor in zijne overi- lengka en Koeningan (res. Cheribon), Batang (res. Pekagens beknotte personeelssterkte overgenomen.
longan). Japara (res. Semarang). Blora (res. Rembani'V
„ H e t Arbeidskantoor zal overigens voorshands in beper- Grisee en Lamongan, ,(res. Soerabaja). Bangkalan (res.
king kracht moeten vinden. Het moge voor een verre toekomst Madoera). Pasoeroean (res. Pasoeroean). Ban.ioewangi (res.
uit een oogpunt van stelselmatigheid en afgeronde organi- 1'osoeki"). Banjoemas (res. Banjoemas). Kehoemen (res.
satie aanlokkelijk en op zichzelf ook in beginsel juist zijn Eedoe). Ponorogc (res. Madioen) en Berbek (res. Kediri).
om — gelijk het aanvankelijk begrootingsvoorstel het trou. Alzoo is de ontvoogding op 19 regentschappen I.«egepant.
wens wilde — alle sociale vraagstukken, welke der Regeering terwijl geleidelijke verdere doorvoering' in de bedoelin-jr ligt.
ter oplossing ontmoet, tot de taak van het kantoor te brengen,
..Ook in de diepte vond het instituut der ontvoogdimr
voor het heden heeft het aan de verzorging der arbeidsvraag- uitbreiding. Het zoogenaamd Indisch ontvoogdingsbesluit
stukken in de strikte beteekenis van dat woord, een naar ver- (Tnd. St. 1921 n°. 310), dat eene vereenvoudiging van het
houding tot de beschikbaar gestelde personeele middelen proces van invoering in een bepaald gebiedsdeel bracht, gaf
reeds overladen taak.
als onderwerpen, waartoe de ontvoogding zich als regel zou
„ H e t open oog voor eene toekomst waarin deze onderwer- uitstrekken:
pen binnen den kring der organisatie zullen kunnen worden
1. de verhuring van grond door Inlanders aan nietgetrokken, zullen voor het oogenblik vraagstukken als kolonisatie, pandhuisdienst, volkscredietwezen, heerendiensten, Inlanders:
opium- en drankbestrijding, althans niet tot de directe be2. ontginning van woeste gronden door Inlanders;
moeienis van het nieuwe orgaan zijn te brengen.
3. benoeming en ontslag van politieagenten en justitie„ D e evolueering van het kantoor voor Arbeid in een
Sociaal kantoor blijve, indien al niet de oplossing voor het bedienden:
4. verleeuen van vergunning tot kappen en uitsleepen
brengen van eenheid in deze zaken op den duur toch in
andere richting moet worden gezocht, toch in ieder geval van hout uit niet in stand te houden wildhoutbossehen:
voorshands een toekomstbeeld en het heden bepale zich tot
ó. opniaking van de kohieren van den aanslag in het
de bescherming, binnen de grenzen van het mogelijke en hoofdgeld:
redelijke, van gezondheid, veiligheid en sociaal welzijn van
6. beëediging van inlandsche landsdienaren beneden
den arbeider en het overwegen en nemen van maatregelen
den
rang van patih ;
om de wrijving tusschen werknemer en werkgever tot een
7. bestraffing met geldboeten van het lager personeel
minimum terug te brengen, een en ander met als basis eene
publiekrechtelijke arbeidswetgeving, die zonder te slaafs na- der algemeene politie bij inlandsche bestuursambtenaren,
volgen, zal hebben te berusten op de internationale opvat- het personeel bij de gevangenissen beneden den rang van
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onder-directeur, zoomede van oppassers en met dezen gelijk
te stellen inlandsche landsdienaren.
,,De eerste vijf dezer onderwerpen komen overeen ïuet
de oorspionkelijke daarvoor aangewezene, met dien verstande
evenwel, dat de ..splitsing en samenvoeging van desa's'' i.s
weggelaten, zulks wijl liet inlandsen bestuur de toebedachte
bevoegdheden inmiddels reeds over geheel Java en Madoera
(uitgezonderd de Vorstenlanden) had verkregen. Volgens de |
regelen omtrent de vereenig-ing en splitsing van desa's |
(Bijblad n'. 9308) bestaat namelijk de commissie van onderzoek sedert uit den Regent en het betrokken districtshoofd,
dan wel uit hunne daartoe door het Hoofd van gewestelijk :
bestuur aangewezen vervangers.
,,De beide laatste onderwerpen zijn nieuw. Teneinde LOg i
verdere uitbreiding te bevorderen, is voorts de overdracht niet
langer — gelijk het voorschrift in Ind. St. 1918 n°. 674
wilde — beperkt tot onderwerpen, waarin bij ordonnantie I
of door den Gouverneur-Generaal krachtens ordonnantie is
voorzien, doch is deze tevens uitgebreid tot de vele regelin- ;
gen, welke door den Landvoogd krachtens eigen bevoegdheid zijn getroffen.
..Aan de zeven zoo juist vermelde onderwerpen zijn sedert
nosr toegevoegd:
8. de koeliewerving:
9. plaatselijk administratief toezicht op het lager inlandsch onderwijs;
10. uitreiking van dwangschriften tot invordering van |
achterstallig hoofdgeld, alsmede tot invordering van de be- '
lastingen, geheven op den voet van de landrente-ordonnantie.:
11. voorzitterschap der commissie van den aanslag deibelasting op de vischvijvers op Java en Madoera.
..Verdere uitbreiding is in .studie.
..Het zou verkeerd zijn in de toekenning van al deze I
bevoegdheden alleen, liet zwaartepunt van de ontvoogdingte zien. De getroffen voorzieningen vormen feitelijk niet
anders dan eene voortzetting van de lijn van 1912. waarbij
het oog voornamelijk gericht was op overdracht aan de ,
districtshoofden van de bemoeienis der controleurs met het
toezicht op geldebjke administratiën, de werkzaamheden
voor den belastingaanslag, het houden van desahoofdverkiezingen en het onderzoek van desaklachten: alle onder- [
werpen waarvan de overdracht, welke geleidelijk onder de j
voortdurende controle van de Europeesche ambtenaren plaats
vond, in de practijk een lang niet zoo ingewikkelde en bedenkelijke zaak bleek als sommigen hadden gedacht: over
het algemeen liep alles vrij vlot van stapel en bestond er
geen reden tot klagen.
..Waar het echter vooral op aankomt, is dat bij de onlvoogding de controleur, chef der controle-af deeling in alge- j
meenen zin, vooi de dagelijksche verrichtingen bij het beBtnur uitgeschakeld wordt en de regent als rechtstreeksch, en |
voor het werk zijner ondergeschikten verantwoordelijk, chef
van het lager inlandsch bestuur naar voren komt.
„Toezicht op dit alles houdt het Europeesche hoofd der
afdeeling, hierin terzijde gestaan door een controleur ter
beschikking, in den regel niet meer buiten de regentschap>hoofdplaats gevestigd.
,,Het is vooral deze nieuwe inwendige bestuursindeeliirv.
die in de ontvoogde regentschappen aan het inlandsch lnstuur praktisch eeu g-root aandeel inruimt in de behandeling
van allerlei zaken, die tevoren geheel tot de taak van het
Europeesch bestuur behoorden.
,.Het spreekt wel vanzelf, dat de outilleering der verschillende bestuursorganen in verband met deze heryoriiiingen grondig moest worden herzien: wie een taak wil overdragen behoort aan hem. aan wien de taak wordt overgedrageh, de middelen te verschaffen om haar te vervullen.
Doch anderzijds eischt een meer modern staatsbeheer. dat de
omvang der zuiver administratieve middelen door eenvoud
en vlofheid in de behandeling" van zaken zooveel mogelijk
wordt beperkt, terwijl voorts de algemeene financieels toestand de uiterste zuinigheid in dezen gebiedt. Zoo min mogelijk schrijfwerk dus. doch waar het verricht moet worden
ook eene goede organisatie voor het afdoen van dezen arbeid.
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,,De oplossing is gezocht in het zooveel mogelijk eoncentreeren van den schrijf arbeid op het kantoor van den
assistent-resident en van den regent. Evenmin als de controleur, wien een plaats op het assistent-residentiekantoor
wordt ingeruimd, krijgt de patih een eigen bureau te zijner
beschikking, zulks teneinde dubbele briefwisseling' niet de
districtshoofden van den aanvang af te voorkomen en de
patihs geheel beschikbaar te houden voor de hun toegedachte
taak om onder de rechtstreeksche bevelen van den regent
dezen bij te staan in het toezicht op den algemeenen gangvan zaken in het regentschap.
,,Ook bij de lagere inlandsche bestuursambtenaren ziin
de administratie — en dus ook de middelen daartoe —
zooveel doenlijk beperkt, zij het ook dat eenig-e uitbreiding
meestal niet te ontgaan was. Hun valt de eigenlijke bestuurstaak — het buitenwerk — toe, terwijl hun daarbij de plicht
wordt opgelegd, om de gegevens te verschaffen, die voor
de opmaking der stukken noodig zijn. In vele ressorten werd
den districtshoofden opgedragen maandelijks aan den regent
een dagboek in te dienen, op de wijze als tot nu toe slechts
door den controleur aan den assistent-resident was geschied. zulks om deze ambtenaren, nu zij door de ontvoogdiug hun werk meer zelfstandig moeten verrichten, er toe
te brengen zich ook schriftelijk van den toestand van hun
ressort meer rekenschap te geven.
..De stukken zelf worden dan opgemaakt oi> hel regentschapskantoor, met eene vooral in qualiteit krachtiger nersoneelsorganisatie, aan het hoofd waarvan ..als chef de
b u r e a u " een regentschapssecretaris staat, in ransr en bezoldiging meestal gelijk aan een onderdis trictsboofd, en
waarbij tevens de kantoren van den djaksa, den inlandschen
ambtenaar van bet volkscredietwesen en de opzieners van
het inlandsch gemeenteoiiderwijs worden ondergebracht.
„Om de patihs en wedana's in staat te stellen hun geheele
werkkracht aan de nieuwe taak te geven, werden zij bijna
gondel uitzondering van het beheer over een eigen district ot'
onderdistrict ontheven; zoo mogelijk met wijziging der
bestuursindeeling in dier voege, dat met hetzelfde aantal
bestuurskrachten kon worden volstaan, indien onvermijdelijk, met uitbreiding der formatie.
„Voorts werd — gemeenlijk tijdelijke — versterking van
het commiezen- en klerkenpersoneel aan het assistent-residentiekantoor gegeven, wijl hier het voorshands nog onvolmaakte
werk van her regentsfcantooi moet worden nagezien en niet
de noodige aanwijzingen ter verbetering teruggezonden. Het
bureaupersoneel van de controleurs vervalt daarentegen.
„Uitkomsten der ontvoogding.
De verslagen en rapporten,
die de ïtegeering over de werking der ontvoogding in de verschillende gewesten mocht ontvangen, luiden in het algemeen gunstig.
..Niet dat er g-een schaduwzijden waren, doch dit was te
verwachten. Maar de hoofdsaak is. dal door het in meerdere
mate toevertrouwen van den dagelijkschen gang van zaken
aan het inlandsch bestuur de toestand en Hoc er niet op
achteruit is gegaan. Dit is reeds veel waard en moedigt aan
om in de ingeslagen richting door te gaan. En belangrijk is
het, dat een groot deel der inlandsche bestuursambtenaren
bleek zich een sterker gevoel van eigenwaarde, meer zelfstandigheid en zin tot initiatief te hebben eigen gemaakt.
„Fouten zijn er overigens natuurlijk gemaakt en tekortkomingen kwamen voor, doch die dienen met een mild oog
beschouwd, wijl uiteraard niet verwacht mag worden, dat
het nieuwe stelsel aanstonds in alle opzichten goed functionneert. terwijl evenmin uit het oog mag worden verloren, dat
vaak de toestand ook vroeger te wenschen overliet.
„Buitendien, de veranderde werkwijze moest worden ingcvoérd niet behoud van vele krachten, die daarvoor niet
genoegzaam berekend waren; verbetering van het gehalte der
inlandsche bestuursambtenaren zal daarom steeds weer op
het urgentieprogramma vooraan moeten staan
„Ten opzichte van de regenten luidt het oordeel als regel
goed; in een enkel geval zelfs bijzonder gunstig.
„Dit is van veel belang, omdat de verantwoordelijkheid van
den'regent door de ontvoogding aanmerkelijk is toegenomen ;
hij is de spil, waarom het geheele inlandsch bestuur draait.
Had hij vroeger in den controleur een onpartijdig, zelfstandig en' meestal aciief medewerker naast zich, thans is met
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alloen die steun hem ontvallen, maar zijn vele werkzaainheden, welke vroeger uitsluitend door den controleur werden
afgedaan, aan hem opgedragen.
,,De regenten toonen meestal eene juiste opvatting van
hunne plichten on bevoegdheden te hebhen en zijn meerendeels vol ambitie. Zij doen al het mogelijke om de ontvoogding aan de verwachtingen te doen beantwoorden. Er gaat
meer eigen kracht van hen u i t ; niet alles emaneert moer van
den Europeeschen ambtenaar.
,,De meesten hunner wisten de nieuwe bevoegdheden met
gepaste voortvarendheid te hanteeren; in elk gevest word
trouwens juist ook met het oog daarop liet te ontvoogden
ressort met zorg gekozen. Toch geeft het voldoening er
bepaaldelijk op te kunnen wijzen, dat aan de verwachting
inderdaad voldaan is en de resultaten meestal zeer bevredigend mogen heeten.
,,Duidelijk komt echter naar voren hoe noodig het ook is,
dat voor den vervolge de keuze voor regent, woldra tevens
voorzitter van den regentschapsraad, immer wordt gevestigd
op personen, welke aan hooge eischen beantwoorden. Die richting heeft de Regeeriag trouwens reeds sinds 1913 doelbewust ingeslagen.
,,Over het districts- en onderdistrictsbestuur in de ontvoogde ressorten kan niet overal gunstig worden getuigd.
,,Hoewel de districtshoofden, die van het beheer van een
eigen onderdistrict worden ontheven, hierdoor van vod
politiewerk werden ontlast en dus tijd konden vinden voor
leiding on vooral voor controle hunner ondergeschikten,
schoot menigeen daarin ie kort. Vooral haperde het aan lietverstrekken van opvoedende wenken en inlichtingen. Ook
dit moet trouwens geleerd worden.
,,Verschillende districtshoofden bleken overigens nogal
gemakzuchtig te zijn en hun taak te licht op te vatten, een
en ander in zokeien zin natuurlijk een gevolg van de oude
wijze van besturen. Overigens wns bij de meeste inlandsche
ambtenaren nog weinig vrijmoedigheid in de uiting hunner
gedachten waar te nemen, ook al omdat hun bij meeningsverschil door hun inlandsche superieuren te veelvuldig het
stilzwijgen word opgelegd. Ook op dit gebied word krachtig
naar verbetering gestreefd.
,,Wijders valt niet te ontkennen, dat bij gebleken tekortkoniingen do wedana togen zijne ondergeschikten niet immer
zoo optreedt als de controleur dat zou doen. Allerlei omstandigheden leiden er ïoe, dat nog te vaak ontdekte tekortkomingen ten onrechte worden vergoelijkt.
,,A1 deze feiten leiden weer naar eenzelfde conclusie —
opvoering van liet gehalte dor inlandsche bestuursambte-

naren.

,,Het zal wenschelijk zijn om bijvoorbeeld het einddiploma
eener Hóllandsch-inlandsche school als minimum cntwikkelingseisch voor de bestuurshetrekking Ie stellen on te sijner
tijd l.ot diploma der opleidingsschool voor do benoembaarheiil tot het ambt van districtshoofd te eischen.
„Inmiddels behoort en behoeft ook met de verdere doorvoering der ontvoogding niet to worden verwijld totdat het
gehalte van hel geheele inlandsche bestuurskorps op het
vereischte peil cal zijn gebracht. Gaandeweg reeds zullen
velen, van goeden wil zijnde, zich aan don veranderden toestand aanpassen en in het nieuwe stelsel groeien, al zullen
zij nog niet aanstonds geheel op eigen boenen kunnen staan.
Geregelde bestudeering van do door het Departement van
Binnenlandsch Bestuur uitgegeven handleidingen over verschillende onderwerpen van bestuurscorg, sullen h< tn voldoende op de hoogte van do verschillende bepalingen kunnen
holpen. De practische en theoretische leiding van don assistent-resident, daarin bijgestaan door don controleur ter beschikking, zal dat moeten aanvullen. Zoowel de tournees als
de maandelijksche afdeelingsconferenties kunnen hiertoe
worden benut.
Algemeen word (lom do betrokken ambtenaren geklaagd
over hol nog niet beschikbaar komen van de vereischte nieerdero lokaalruimte ton behoeve van de regentskantoren. Hit
hield velband mot het uitstellen van vele bij- en verbouwingen, een uitstel dat door do huidige finam ioele omstandigheden geboden was.
Uiteraard heeft de overbrenging van de controleursarchieven naar het regentskantoor ovenzeer als het schiften,
ordenen en overzichtelijk opbergen der overgebrachte archieHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1922—1923.
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ven, ernstig daaronder geleden, hetgeen vooral in don oersten
tijd oponthoud gal bij hel zoeken der voorstukken.
,,Aan de regentskantoren wordt voorts geregeld een exemplaar van het Staatsblad toegezonden. Dit kan niet de verschillende handleidingen en andere boekwerken het begin
worden van een bescheiden bibliotheekje, dat later ook aan
do regentschapsraden ten goede kan komen.
..Be bewaring van de archieven der districts- en onderdistrictshoofden liet veel te wenschen over door gemis van behoorlijke bergplaatsen.
,,Belemmert het gemis van een bruikbaar archief vaak het
leveren van goed en vlug werk, ook de organisatie van het
bureaupersoneol is nog niet zooals zij wezen moet.
„Eerst in den laatsten tijd is tot eene reeds laren noodige
uitbreiding daarvan overgegaan. He aanstelling van een
regentschapssecretaris heeft reeds verbetering in den toestand gebracht, maar ook overigens dient er voor gezorgd te
worden, dat de stukkon op het regentskantoor behoorlijk
kunnen worden bewerkt. Wel blijft de revisie op het kantoor
van het Europeesch afdeelingshoofd, doch in eerste instantie
moet de bearbeiding bij het regentskantoor deugdelijk zijn,
zoodat het zwaartepunt dor versterking op die regentskantoren moet liggen. Hoewel in deze tij tien met de grootste
zuinigheid, is toch reeds enkele malen dienovereenkomstig
eene personeelsuitbreiding toegestaan.
..Het blijft echter een punt van urgentie, dat het peil dor
inheemsche bureau-ambtenaren belangrijk wordt opgevoerd,
wijl op de nieuwe kantoren steeds meer de behoefte gevoeld
wordt aan een of meer krachten, die goed op de hoogte zijn
van de bepalingen en van het geheele bedrijf op een bureau.
En het is alleen door eene behoorlijke positieregeling, dat
behoorlijk onderlegde en eenigszins ervaren krachten zullen
kunnen worden verkregen on — wat meer zegt — ook behouden.
..Zoo zijn er b.v. slechts weinig ervaren krachten beschik*
baar voor het ambt van districtsschrijver, en die, welke geschikt zijn, maken al heel spoedig promotie tot mantripolitie. Hot is duidelijk dat ook in die betrekking de veelvuldige verwisselingen den goeden gang van zaken in gevaar brengen, wijl de betrokken bestuursambtenaren daardoor te veel tijd aan het bureau moeten wijden, ton koste
vuil het buitenwerk.
,.Zonder — althans voor do toekomst — een afzonderlijk
korps bureau-ambtenaren te vormen, is aan deze bezwaren
niet tegemoet to komen. Heze maatregel staat dan trouwens
ook mede op het programma bij de invoering der algemeene
bestuurshervorming en is roods thans in studie genomen.
Zonder de oogen te sluiten voor de verschillende bezwaren,
die nu eens hier, dan weer daar bij do consolideering van
den nieuwen toestand worden ondervonden en in hot besef
overigens dat nog menige minder bevredigende ervaring zal
inlieten worden opgedaan voordat het inlandsch bestuur zich
de eigenschappen en vaardigheden zal hebben verworven,
die hot in staat zullen stollen ook zonder de thans ononder*
broken controle en medewerking van het Europeesche. bestuurseorps een goeden gang van zaken to Waarborgen, gaat
toch de Regeering de toekomst met vertrouwen tegemoet.
..Niet uitsluitend mot het oog op hetgeen reeds bereikt
is, maar vooral ook in verband met de omstandigheden «raaronder in zoo korten tijd die resultaten bereikt ziin. meent
de Regeering de tot nu toe genomen proeven in a!Terneenen
zin als geslaagd te mogen beschouwen; daarbii vooral bedenkende hoezeer voor de ontvoogding het inlandsch bestuur
gewend is geweest in alles op de werkkracht on het initiatief
van het Europeesche bestuur te steunen, zoodat waarlijk wel
tijd gegeven worden mag om aan het drijven op eisen wiekon
te wennen, terwijl overigens zoo lang als dat nog noodijr
zal blijken, het Europeesch bestuur controleerend on wakend
achter het inlandsche bestuursorganisnie staande, oen in
doorslag behoorlijken gang van zaken blijft waarborgen.
..En dan vormt reeds een belangrijk lichtpunt, dat ten
opzichte van tal van onderwerpen geen verschil tussehen
den toestand voor en dien na de ontvoog-dinjr was to bomerken. Klachten bleven ten aanzien van vele aangelegenheden
geheel of grootendeels achterwege. De ambtenaren der
speciale diensten hebben bijna sreen aanmerkingen, spreken
integendeel herhaaldelijk woorden van lof.
5.

Ned.-Indië.
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„Zeer opvallend is trouwens de verklaring van een der koolden van gewestelijk bestuur, in wiens gewest reeds geruiinen
tijd bijna de helft tier Europeesche controleerende ainbtenaren
aan de formatie ontbreekt, dat de inlandsche ambtenaren
(patib'i en wedana's), die ter vervulling van de open
plaatsen met controleurswerkzaamheden moesten worden belast, deze naar zijn oordeel op uitstekende wiize hebben verricht. Tn deze zeer gunstige ervaring heeft trouwens deze
gewestelijke bestuurder aanleiding gevonden niet alleen om
zijn geheele gewest voor ontvoogding in aanmerking te brengen, doch ook om er op aan te dringen thans verder te gaan
in het overdragen van bevoegdheden van uitvoerenden aard.
teneinde aldus het wezen der ontvoogding nog meer tot zijn
recht te doen komen.
I n het tijdvak waarover thans de ontvoogdingsproef geloopen heeft, werd overigens voornamelijk met de eerste vijf
onderwerpen uit het inlandsch ontvoogdingsbesluit ervaring
opgedaan.
„Benoeming en ontslag van politieagenten en justitiebedienden, behoudens ten aanzien van de eigen politieagenten en de justitiebedienden der inlandsclie Officieren
van Justitie, van bet Hoofd van plaatselijk bestuur aan den
regent overgedragen, gaf in het algemeen geen moeili]kheden, ook al wijl te voren het advies van den regent daar.in
als regel zonder meer werd opgevolgd. In een enkel ressort
is ter meerdere controle onder anderen op de traktementsstaten, waarmee een enkele keer knoeierijen voorkwamen,
voor deze groep van landsdienaren een stamboek aangelegd.
,,De bevoegdheid tot liet verleenen van vergunning tot
kappen en uitsleepen van hout uit niet in stand te houden
wildhoutbosschen werd den regent toevertrouwd.
..Het opmaken van de districtskoliieren van den aanslagin het hoofdgeld, tot nog: toe behoorende tot het werk van
den controleur, werd aan de distrietshoofden opgedragen.
Bovendien werd Jiet inlandsch bestuur in meerdere mate
betrokken bij het vereischt toezicht op de goede naleving der
bepalingen.
..Deze werkzaamheden hadden naar belmoren plaats: zij
zijn trouwens weinig ingewikkeld en tevoren hadden de
inlandsche ambtenaren daarmede reeds veel bemoeienis.
,,Ook de in 1921 overgedragen bevoegdheden inzake de
beëediging van inlandsche landsdienaren en het beboeten
van inlandsch politiepersoneel,.bleken in de toepassing geen
bezwaren op te leveren. De beëediging was in zoover voor
de gezagsbevestiging van den regent van beteekenis, dat
thans de overgroote meerderheid der ambtenaren zich voor
de plechtigheid tot haar Boepati heeft te wenden en niet
meer voor deze door haar godsdienst gewijde daad bij den
Europeeschen bestuurder behoeft te komen.
,,Tot de voornaamste der overgedragen zaken belmoren
voorts de velschillende bevoegdheden en bemoeienissen verband houdende met den grondverhuur. Het verlijden dfer
grondhuurakten. bedoeld bij art. 3 der grondhuurordonnantie (Ind. St. 1918 n°. 88) viel aan de distrietshoofden toe;
de bekrachtiging dier stukken aan den regent.
. • .
„Schoon niet volmaakt, werd in het algemeen op dit gebied
door het inlandsch bestuur bevredigende arbeid afgeleverd.
„Overigens kon ook hier het Europeesch bestuur controle
oefenen krachtens een gewoonlijk in de overdrachtsbesluiten
opgenomen voorschrift, bepalende, dat tot nader order de
akten na verlijding door tusschenkomst van het Hoofd van
plaatselijk bestuur of van den aan dezen toegevoegden controleur, aan den regent moeten worden opgezonden.
„De ingevolge de ontginningsordonnantie door het Hoofd
van plaatselijk bestuur uitgeoefende bevoegdheden nopens
het verleenen aan inlanders van vergunning tot ontginning
van woesten grond, hooger beroep, intrekking der vergunning
en hef tijdelijk in gebruik afstaan van grond, voor welke de
ontginningsvergunning is ingetrokken, werden aan den
regent overgedragen. Dit geschiedde eveneens met de bcmoeienissen ten deze van den controleur.
„Overigens zijn deze bevoegdheden aanmerkelijk in belaugrijkheid afgenomen, wijl de uitgestrektheid der beschikbare gronden, onder meer door de boschreserveering, tot een
minimum is beperkt.
„Voor het onderzoek van eigendoms-, opstab en erfpachtsaanvragen werd als regel eene commissie benoemd, uitsluitend
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bestaande uit inlandsche bestuursambtenaren, meestal het
betrokken districts- en onderdistrictshoofd.
„ H e t resultaat was vooral bij de- meer eenvoudige zaken
meestal bevredigend.
„Ook over deliestuurszorg der inlandsche ambtenaren ten
aanzien van het inlandsch gemeentewezen, dat door hunne
bemoeienissen langs den weg van verbetering in de desaadministratie op goeden grondslag zal moeten worden gevestigd, luiden de rapporten, schoon niet onverdeeld gunstig,
toch, gezien ook het gehalte der desahoofden, geenszins ontmoedigend.
„ H i e r ligt trouwens, vooral voor de regenten, eene belangrijke taak. ook al omdat deze hoofdambtenaren eigenlijk
alleen door zulk een meer persoonlijke aanraking met de desa
hun ressort grondig leeren kennen. De ontvoogding toch
eischt in de eerste plaats, dat de betrokken inlandsche ambtenaren de lieden over wie zij bestuur voeren, zelf zien en
spreken. Eerst dan ook zal het inlandsche bestuur der centrale regeering met vrucht kunnen uitleggen welke wenschen en verlangens omgaan in het volk zelf, voor welks belangen het heeft op te komen.
„Ten aanzien van de bemoeienis met de politie — overigens voor het Hoofd van plaatselijk bestuur een waardevol
controlemiddel op de gezagsoefening door het inlapdsch
bestuur — waren de resultaten niet allen even gunstig, doch
ook hier geldt, evenals ten aanzien van de andere punten,
het algemeen betoog, dat nog pas de eerste schreden op het
gebied der ontvoogding zijn gezet en dat de ontvoogding een
nieuw en jong instituut is, dat natuurlijk niet dadelijk in
volkomenheid functionneeren kan. Het dragen van de nieuwe
verantwoordelijkheid moeten verschillende inlandsche ambtenaren nog leeren en waar de toestand voor het oogeublik
nog bij de verwachtingen achterbleef, mag toch voor de toekomst op verbetering worden gerekend.
„Bij voortduring wordt daarom voorlichting en leiding
gegeven, terwijl gevallen van plichtsverzaking zwaar woiden
aangerekend. In het algemeen valt dan ook wel vooruitgang
en succes te constateeren. De minder bruikbare elementen
zullen echter op den duur vervangen moeten worden door
andere, die eene betere opvatting van hun taak en plicht
toonen. Een groote moeilijkheid blijft overigens voor de goede
hanteering van het politiewerktuig, het gehalte van het aangesteld politiepersoneel.
„Bij den belastingaanslag ging voorloopig nog niet alles
volmaakt. De nieuwe ordonnantie op de inkomstenbelasting
heeft trouwens door de noodzakelijkheid van het verleenen
van hulp bij de invulling der ingewikkelde aangiftebiljetten,
voor enkele bestuursambtenaren eene aanzienlijke vermeerdering van werk ten gevolge gehad, waardoor een snelle aanslag
wordt belemmerd. Overigens dient vermeld, dat, waar de
Europeeschc bestuursambtenaren wegens gebrek aan tijd en
personeel den aanslag niet naar belmoren kunnen verrichten,
dit uiteraard in sterker mate geldt voor de inlandsche ambtenaren, waar zij den steun van de Europeesche collega's
missen.
„Ten einde overigens al aanstonds ook de onderwijsvooiziening' voor zoover mogelijk onder de ontvoogding te begrijpen, werden reeds bij voorbaat in vele regentschappen
het fungeerend voorzitterschap der inlandsche schoolcommissie van den assistent-resident overgedragen aan den
regent en het secretariaat van den controleur aan een der
inlandsche ambtenaren (wedana of regentschapssecretaris).
De jongste aanvulling van het inlandsch ontvoogdingsbesluit
verleent aan die overdracht een wettigen grondslag.
,,Waardeerinff
van het bereikte resultaat.
Uit de verzameide gegevens blijkt wel, dat over het algemeen de bedoeling die bij de ontvoogding voorzat wel tot haar recht is
gekomen. De verschillende werkzaamheden waarvan overdracht in de bedoeling lag, zijn ook inderdaad — zij het niet
steeds even volmaakt — door het inlandsch bestuur verricht
en vrijwel algemeen wordt met waardeering melding gemaakt van eene aangenaam aandoende, voor goede bestuursvoering trouwens onmisbare verhooging van de zelfbewustheid en het zelfvertrouwen der inlandsche ambtenaren, van
hun gevoel van verantwoordelijkheid, hun initiatief en hun
energie, eigenschappen, die in het vroegere systeem van
meerdere Europeesche inmenging nog al eens zeer ten nadeele
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der karaktervorming in verdrukking kwamen. Thans moeten
de betrokkenen de moeilijkheden, die op hun weg liggen,
zelf trachten op te lossen, meer naar eigen inzicht weten te
handelen en zonder verslapping leeren vasthouden aan het
volbrengen van hun plicht. Dit is de moreele zijde van het
vraagstuk: «Ie paedagogische ondergrond waaraan de zaakder ontvoogding hare groote beteeken is ontleent; en daarbij
is vooruitgang — hier meer, ginds minder — ongetwijfeld
merkbaar.
..Vooral de regenten komen meer op den voorgrond en dit
hebbon zij zich waardig getoond.
„Bij de waardeering der resultaten dient overigens bedacht, dat „waar gewerkt wordt, ook fouten gemaakt worden" ; in het voorliggend geval te eerder omdat het nieuwe
stelsel in het algemeen vermindering van controle brengt en
overigens nog slechts eenige jaren toepassing vond. Een overgangsperiode is steeds onevenredig moeilijk en geen fouten,
daarin begaan, kunnen afdoen aan de juistheid van het beginsel, dat wat aan plichtsbetrachting en arbeidslust thans
in de inlandsche maatschappij nog mocht ontbreken, alleen
verworven kan worden door het opleggen van steeds groeiende
verantwoordelijkheid onder onvermoeide controle.
„Voordeelen, die overigens mede als winst in het gevolg
der ontvoogding' gaan, zijn de nauwere aanraking, welke zij
tusschen de bevolking en hare hooiden brengt, vooits de
inkrimping van het Europeesche bestuur, die er mogelijk
door wordt en die het tekort aan controleurs voor Java
praktisch heeft doen verdwijnen, en dan de voorbereiding
die zij geeft voor invoering van de regentschapsraden.
,,Voor zoover thans een oordeel mogelijk is kunnen de
resultaten over het geheel bevredigend worden genoemd en
geven zij stevigen grondslag om zonder wijziging in den
algemeenen opzet op den ingeslagen weg voort te gaan.
,,Kosten der ontvoogding.
De staat der meerdere uitgaven
ten behoeve van de ontvoogding van 19 regentschappen,
zooals zij bij de begrooting van het vorig jaar bij den gewonen
post voor bezoldigingen zijn of worden verhandeld, luidt
aldus:
Serang
f
4.320
Krawang
9.920
ïjiandjoer
4.260
Cheribon
18.000
Indramajoe
19.260
Madjalengka
16.500
Koeningan
6.180
Japara
12.600
Blora
:
21.960
Grisee
1.860
Lamongan
7.080
Bangkalan
3.420
Pasoeroean
14.280
Banjoewangi
3.300
Banjoemas
12.960
Keboemen
7.620
Ponorogo
23.040
Berbek
14.160
Te zamen

f 200.720

„Daartegenover valt te wijzen op aanzienlijke bezuinigingen, die geleidelijk hare intrede doen. Zoo konden naarmate de ontvoogding voortschrijdt en voldoet, sommige
afdeelingen of districten worden opgeheven, of twee regentschappen onder een afdeelingshoofd worden samengetrokken.
Ook kan een districtshoofd, dat thans meestal geen eigen
onderdistrict meer bestuurt, dikwijls met het toezicht op
4 a 5 onderdistricten worden belast, terwijl in enkele gevaU
len de aanvulling van het getal schrijvers in weinig belangrijke ressorten op kleinere schaal kon geschieden dan aanvankelijk berekend was.
„Vooral in de residentie Cheribon bleek bezuiniging
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mogelijk. Aan het bestaan van districten met slechts twee
onderdistricten werd daar eeu einde gemaakt. De afdeeling
lndiamajoe kon met het gebied der afdeeling Madjalengka
worden vergroot. Ook overigens werd de bestuursinrichting
vereenvoudigd, zoodat eene besparing van in het geheel
f 22 720 's jaars werd aangebracht.
,,De ontvoogding van Bataug, die gepaard ging met de
opheffing der afdeeling van dien naam, leverde reeds aanItondl een batig saldo van f 13 320, later vermeerderd met
f 1140 of totaal f 14 460 's jaars.
„Toen de afdeeling Japara werd opgeheven werd eene
bezuiniging van f 10 920 's jaars verkregen en de intrekking
van het ambt van controleur te Grisee leidde weder tot eene
vermindering van uitgaven ten bedrage van f 4800.
„Alles te zamen genomen, valt dus nu reeds te wijzen op
een gezamenlijk bedrag van f 69 580 aan bezuinigingen.
Hierdoor daalt de uitgaaf na de opheffing van Koeningan
voor de overblijvende 18 ontvoogde regentschappen tot
f 131 140 of ongeveer f 7300 per regentschap. Voor 75
regentschappen zou dit eene jaarlij ksche uitgaaf van
1 Ó47 000 of rond f 600 000 beteekenen. Deze laatste som, aïs
ontvoogdingspost voor het loopende jaar uitgetrokken, is
echter te hoog, omdat thans nog niet alle later mogelijke
bezuinigingen zijn verkregen. Lang zullen deze echter niet
meer uitblijven; zoo zijn door de betrokken residenten
reeds voorstellen aangekondigd tot opheffing van de afdeeliiigen Lamongan en Berbek. waardoor een bedrag van
ongeveer f 25 000 's jaars zal vrijkomen.
„Wijders wordt onder de huidige geldelijke omstandigliedeu steeds nauwgezet nagegaan op weike wijze de uitgaven
voor de ontvoogding tot een minimum kunnen worden teruggebracht. Het overleg met den resident der Preanger-Regentschappen heeft er zelfs toe geleid, dat door dit bestuurshoofd
een voorstel tot verdere algeheele ontvoogding van zijn
gewest is toegezegd, dat de begrooting in het geheel niet zal
beswaren. Op de aldaar nog te ontvoogden zes regentschappen geeft dat in de hiervóór gegeven berekening eene bespa-ring'van 6 x f 7300 = f 43 800 's jaars.
,,Tn aanmerking genomen voorts dat onlangs is overgegaan tot de samensmelting der twee afdeelingen van
Zuid-Bantam tot één ressort, waardoor bijna f 23 000 's jaars
wordt bespaard, en nog verder op een zuinig beheer wordt
aangestuurd, werd voorloopig voor het volgend jaar een
crediet van aanvankelijk drie ton, sedert teruggebracht tot
twee (on, toegestaan.
„ B e z u i n i g i n g . De snelle ontwikkeling' dezer landen —
zooals <!ie zich in den laat sten tijd begon af te teekenen —
als meer algenieene ooi zaak, en de weerslag van den wereld-

oorlog me) zijne economische gevolgen als meer bijzondere,

hebben aan Tr.dië's financiën zeer zware eisclien gesteld.
..In het algemeen wordt reeds sinds jaren van verschillende
zijden bij de Begeering op het treilen var. verschillende
voorzieningen op economisch gebied aangedrongen, terwijl
de beginnende opleving soms geheel nieuwe arbeidsfeeren
voor de Overheid ontsloot en op reeds in bewerking genomen
terreinen, gelijk dat van de onderwij ^voorziening, versnel*

ling en intensiveering van den arbeid eischte. Bovendien

stelden de economische gevolgen van den oorlog, de geweldige stijging van het algemeen prijsniveau vooral voor
iniportartikelen en de groote daling van de waaide van liet
geld. haar voorde absolute noodzakelijkheid, BOO ten behoeve
van het algemeen als voor hare ambtenaren in het bijzonder,
dure noodvoorzieningen te treffen.
..Ook kwam deze waardevermindering van het geld —
reeds op zich zelf beschouwd
den lande op zeer nanzienlijke kosten te staan, omdat bijvoorbeeld alle goederen en
persoonlijke diensten dientengevolge duurder moesten word<m betaald dan vroeger. Wel stond daartegenover dat verschillende inkomstenpo8ten, gelijk die der in- en aitvoerrechten, tengevolge van dezelfde oorzaak een belangrijke
toename vertoonden, doch dit was lang niet met alle het
geval en er moest bij de omvangrijke administratieve voorbereidingen, die daarvoor noodig waren, een vrij geruime
tijd voorbijgaan voordat ook in de overige middelen eene
evenredige stijging kon worden gebracht.
„Gelijk welhaast steeds in buitengewone tijden, waren
buitendien in de oorlogsjaren de geldelijke gevolgen van
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nieuwe maatregelen, vooral als voorbereiding on uitvoering

is

digheid van deze kolonie op het hoogste punt gehouden
wordt.
..Gezien de gewone uitgavencijfers. zooals die in het begrootingsontwerp voor 1920 waren opgenomen, in verband
standigheden afgedwongen uitbreiding der Overheidszorg op met de naar schatting' o v e t h e t toen loopend jaar 1919 te
ruimen voel, van gemakkelijk te heiasten zonder veel moeite verwachten uitkomsten, haagde commissie zich als uitgangsverkregen grof gewin en van geldelij ken overvloed, de ge- punt te stellen het dekken van een tekort op den gewonen
heele wereld over aan beperkende kracbt verloren had. dienst van ruim f 80 millioen: zij meende hierin te kunnen
Scboon te betreuren, is het toch, alle omstandigheden te zaain voorzien dooi', naast de instelling' van een crisisdienst en
genomen, gereedelijk te verklaren, dal er in die dagen niet een enkele raiuingverhooging onder de inkomsten, een bedrag
aanstonds een overwegend bezwaar in weid gezien, dat, van ruim 13 millioen aan .gewone uitgaven te sehra' ten.
zonder gebruikmaking van het middel der leening, de uit- voorts ruim 4 millioen aan bevloeiings-. afwaterings- en
gaven van deze kolonie niet ten volle door de inkomsten waterkeeringswerken naar de groep der buitengewone uitgaven over te brengen en verder het tekort aan te vullen
werden gedekt.
„ W i s zulks aanvankelijk in verhouding tot liet geheele door verhooging van bestaande belastingen en invoering van
budget en tot de mogelijkheden, die voor de opvoering der nieuwe heffingen tot een geraamde opbrengst van ruim 50
middelen openstonden, niet van allesoverwegend belang, er millioen.
,,Geen geringe maatregelen alzoo, die der commissie dan
lag in de tekorten een stijgende tendens, die op den duur de >
speciale verzorging' der Staatsfinanciën mei klem aan de ook aanleiding gaven er eens uitdrukkelijk op te wijzen,
orde bracht. Bedroeg aan het einde van hei jaar 11)17, liet dat juist uit haar voorstel om zulke krachtige voorzieningen
eerste dat een tekort opleverde, het deficit op den totalen tot herstel van het evenwicht te treffen, blijken kon hoezeer
dienst — gewoon en buitengewoon dooreen genomen dus — de toestand van 's lands financiën verzorging vereischte. Niet
acht en vijftig millioen. de tekorten op de geheele diensten ten onrechte achtte zij het een bedenkelijk teeken, dat naast
van de daarop volgende jaren bedroegen achtereenvolgens de verscherping in de scheiding tusschen gewonen en bui tengewonen dienst, voor welke laatste de dekking der tekorten
102, 140 en 260 millioen.'
,,Overigens heeft reeds in midden 1916 het financieel even- dan uit leening zou kunnen worden gevonden, toch nog een
wicht punt van nauwgezette overweging uitgemaakt, omdat zoo aanzienlijke som uit belastingve;hoogingen moest worzich in de ramingen voor de buitengewone uitgaven voor den verkregen.
,,Docii bovenal verontrustte het de commissie dat, naar zij
1917, het tekort reeds afteekende, dat dit dienstjaar blijkens
meende
te kunnen voorzien, de normale verdere uitvoering
het voorafgaande dan ook inderdaad heeft opgeleverd.
van het in beginsel aanvaard en ook reeds tot gedeeltelijke
,,Het evenwicht op den gewonen dienst, dat volgens de I verwezenlijking gebracht programma van Staatszorg, in de
ramingen toen nog niet verstoord was, werd ook in die dagen eerstvolgende jaren een accrès in de uitgaven zou veroorzaken
door de Indische Regeering' niet zonder moeite en krasse dat uit den natuurlijken aanwas der bestaande middelen zeker
bemoeiing, niet zonder eene door Haar voor de geleidelijke \ niet bestreden zou kunnen worden.
ontwikkeling van deze gewesten eigenlijk schadelijk geachte
„Op eigen verzoek ontving de commissie daarom met uitbeperking verkregen, terwijl Zij zich overigens slechts noode l breiding en verlenging van haai' mandaat boven hetgeen
bij een ongedekt bedrag van f 44 millioen op den buiten» | aanvankelijk in de bedoeling gelegen had, de nadere meer
gewonen dienst neerlegde en dit geenszins als normaal algemeene opdracht om een onderzoek in te stellen naar
weuschte te aanvaarden. Toen reeds werd overwogen, dat | 's Lands financieele vooruitzichten en naar de beperkingen
een eventueel jaarlijks over belangrijke bedragen loopend in opzet en uitvoering van het werkprogramma, welke die
beroep op de geldmarkt, Indië's crediet in gevaar zou bren- vooruitzichten voorschreven.
gen en teneinde hiervoor een remedie te vinden is het toen J
reeds een punt van studie geweest: hoe een bevredigenden i
,,In December 1920 bleek het financieele perspectief echter
weg te vinden, langs welken onverminderde handhaving van j nader dermate ongunstig geworden, dat dadelijke speciale
's Lands crediet te vereenigen is met voorziening' in de onaf* I maatregelen niet achterwege konden blijven. Het feit, dat
wijsbare behoefte van deze kolonie aan kapitaal voor produc- de definitieve voorbereiding der nieuwe belastingplannen,
tieve uitgaven.
welke hier te lande gedurende 1919 hun beslag kregen, aanmerkelijke vertraging had ondergaan, maakte den toestand
.,Beperking in den beyrootinc/sopzet.
Het was echter eerst zeer moeilijk. Gok was in de heft ing van de reeds geldende
sedert eenige jaren later, dat de door de uitkomsten van belastingen achterstand ontstaan doordat de uitzending van
vroegere begrootingsjaren aan den da<r gekomen stijging in daarvoor speciaal aangevraagd personeel slechts zeer geleide tekorten, te zanien met eene destijds toenemende onge- delijk kon plaats hebben. Mede door dien achterstand was
neigdheid van de open geldmarkt voor Overheidsfondsen. het bedrag der vlottende schuld onrustbarend gestegen.
„Verbetering van de financieele positie was aldus van de
aanleiding werd om een krachtiger verzorging van het begrootingsbeheer als een punt van allereerste urgentie in hoogste urgentie geworden, en het eenige middel daartoe was
behandeling' te nemen. Het bekende artikel van mr. A. VA» \ op dat oogenblik (ene hernieuwde toetsing van de voor 1921
geraamde uitgaven en onverbiddelijke schorsing in de uitG I J N over het beheer dei Rijksfinanciën in de Economist van
November 1917_g-af in zekeren zin den weg aan waarlangs voering van alles wat maar eenigszins voor uitstel vatbaar is,
ook voor Tndië eene oplossing zou zijn te zoeken. In uitvoering waarbij de noodzakelijkheid om aldus den dienst met een
naar de eischen der bestaande organisatie en naar de behoef- inderdaad belangrijk bedrag in te krimpen, voorop zou
moeten staan.
ten van het Indische staatsbestel omgevormd, en voorloopif
,,Nog in dezelfde maand werd daartoe eene speciale oomals een meer incidenteel middel aanvaard, kwam het beginsel van het door mr. VAN GIJN geschetste permanent com- missie ingesteld, welke de Regeering — naar de omschrijving
missoriaal overleg in den boezem van den Ministerraad begin luidde — van raad zou dienen nopens de vraag ten aanzien
Maart 1919 hier te lande in toepassing in den vorm van eene van de uitvoering van welke posten op de voorloopige hegroospeciale commissie onder voorzitterschap van den Yiee- ting voor 1921, alsmede van de ontwerp-suppletoire begrooPresident van den Raad van Nedarlandscn-Indië en niet els ting voor dat jaar, met het oog op den financieelen toestand
leden den Voorzitter van den Raad van Directeuren en den van Nederlandsch-Indië tot geheel of gedeeltelijk uitstel
Directeur van Financiën: de commissie zou de Begeering moest worden besloten. Deze commissie, waarvan ditmaal
van raad hebben te dienen over de bedragen, welke bij de de waarnemend directeur van Financiën voorzitter werd, zou
ontwerp-begrooting voor het jaar 1920 op de verschillende daartoe — wilde zij een behoorlijk overzicht verkrijgen —
in de eerste plaats gegevens moeten verzamelen over d«
begrootingsafdeelingen zouden kunnen worden toegestaan.
..De bedoeling was. dat zij zich hierbij het verkriigen van wijze, waarop de begrooting van 1920 tot uitvoering geeen sluitenden gewonen dienst als minimumeisch voor oogen komen was om daarna, in aansluiting aan het bestaande dus,
zou houden, omdat alleen het vasthouden aan dat beginsel aanwijzingen te geven over de uitvoering van de begrooting
een uit een oogpunt van financieel beheer zuiveren gang van voor 1921.
„Om te voorkomen, dat de commissie zich voor voldongen
zaken waarborgt en ook alleen op die wijze de credietwaardaarvan noodgedwongen overhaast geschiedden, niet aanstonds volledig Ie overzien, terwijl overigens het denkbeeld
van zuinigheid in die jaren van allerwegen door de tijdsom-
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feiten gesteld zou kunnen zien, werden de departements„De Regeering meende dan ook te mogen aannemen dat
chefs uitgenoodigd oni alle voorstellen tot uitvoering van de bij nader onderzoek nog heel wat meer bezuinigingsmogebetrokken begrooting, voor zoover die eene verhooging der lij khed en aan den dag zouden komen en zij gaf daarom
jaailijksohe uitgaven mee zouden brengen, voorloopig aan te opdracht aan de hoofden van de Departementen van Algehouden of dienaangaande eerst niet de commissie in overleg meen Bestuur en aan den adviseur voor de decentralisatie
te treden.
om thans nog eens ieder voor zich, rustig en systematisch, al
„Naast verschillende incidenteele adviezen naar aanlei- de verschillende posten op hunne begrootingsaf deeling na te
ding van losse voorstellen tot uitvoering van de begrooting, gaan om aldus uit de begrooting voor 1922 en in ieder geval
werd door de commissie — die overigens nog al eens met be- uit die voor 1923 alle posten te verwijderen, die niet werkelijk
zwaren te kampen gehad schijnt te hebben — in Juni van noodig zijn. Niet alleen de gewone, ook de buitengewone
het vorig jaar een algemeen verslag ingediend waarin be- dienst moest aan dit onderzoek worden onderworpen, terwijl
zuinigingen tot een bedrag van ruim f 20 millioen op den dan tot 15 September tijd was voor het indienen der begewonen dienst en bijna f 14£ millioen op buitengewoon snoeiingsvoorstellen.
werden voorgebracht, waartegenover zij dan evenwel een
„De Landvoogd kan niet genoeg herhalen", zoo eindigde
meerdere uitgave verwachtte van f 3 millioen voor den ge- dit rondschrijven, „dat in verband met den geldelijken toewonen dienst en bijna f 12 millioen voor den buitengewonen. „stand van het oogenblik al wat met het oog op de ontwik,,Naast deze concrete voorstellen bracht de commissie een „keling van land en volk niet bepaald noodig is, van de
aantal, voor een groot deel op personeel gebied liggende, op- „begrooting af moet, dat al wat uitstel gedoogt moet worden
merkingen te berde, die kaars inziens tot uitgavenbesparing „uitgesteld en dat al wat te weelderig is opgezet of ingericht,
zouden kunnen leiden. Verschillende van die punten, waar- „moet worden beperkt of ingekrompen."
van enkele trouwens ook uit anderen hoofde reeds onderwerp
„De bedoeling was met de verschillende bezuinigingsvoorvan overweging uitmaakten, hebben ook inderdaad tot be-" stellen zoo mogelijk nog bij de suppletoire begrooting voor
zuinigende voorzieningen geleid.
1922 rekening te houden en in ieder geval daardoor indirect
„ I n het bijzonder wees de commissie daarbij op de be- voor de volgende begrooting een meer bevredigend finanpaalde noodzakelijkheid om 's Lands huishouding met de cieel beeld te bereiken.
meeste spaarzaamheid te voeren. Zij achtte het een eerste
eiseh, dat de Itegeering hare ambtenaren, hoog- zoowel als
„Toen in September de voorbereiding dezer suppletoire
laaggeplaatsten, van een zoover mogelijk doorgedreven zui- begrooting aan de orde kwam, bleken de moeilijkheden en
nigheid weet te doordringen. De soberheid van vroeger, waar- tegenvallers nog aanmerkelijk toegenomen. De raming der
door met beperkte middelen zooveel tot stand kon worden middelen op de voorloopig vastgestelde begrooting, zooals
gebracht, moest daartoe zoo spoedig mogelijk en over de ge- die een half jaar tevoren op grond van de toen beschikbare
heele linie hersteld worden. Ter bereiking! van dit desideratum gegevens werd opgezet, bleek niet te handhaven, al was net
zijn geen algemeen geldende voorschriften te ontwerpen, uiterst moeilijk met eenige juistheid eene andere raming te
doch er zal door allen die hiermee te maken hebben eene geven.
algemcene zuinigheid bij de besteding van 's Lands gelden
„Op de begrootingsvergadering, die op 21 en 22 October
en nauwgezette plichtsbetrachting bij de uitvoering der be- 1921 speciaal daarvoor gehouden werd, is de toestand nog
grooting in acht moeten worden genomen.
eens grondig onder de oogen gezien. Het bleek toen dat op
,,De begrooting voor het loopend jaar, waarvan de behandeling hier te lande toen al spoedig ter hand moest worden genomen, werd van den aanvang af in de grootste zuinigheid opgezet.
„Vóór alles werd uitdrukkelijk ter kennis van de betiokkeu
autoriteiten gebracht, dat het crediet van Nederlandseh-ïndië
aanzienlijke beperking van de geraamde uitgaven eischte en
zooveel mogelijke opvoering van de inkomsten, ten einde
aldus tot eene sluitende begrooting te geraken. In het vertrouwen, dat alle betrokkenen, den ernst van den toestand inziende, zouden medewerken om zoo omvangrijk mogelijke
besnoeiingen aan te brengen, werd dus gevraag'1 om indiening van bezuinigingen op de blijkbaar te royaal opgezette
ontwerpen en van voorstellen tot verbooging der middelen.
„ E e n en ander werd op eene — eveneens in April — gedurende drie achtereenvolgende dagen ten paleize Rijswijk
gehouden buitengewone vergadering van den Raad van
Nederlandsch-Indië, waar alle betrokken autoriteiten tegenwoordig waren, uitvoerig besproken.
„Niettegenstaande tot belangrijke verhoogingen der middelen en eene aanzienlijke beperking der uitgaven werd
besloten, kon op die vergadering het vooropgestelde doel, een
sluitende gewone dienst voor 1922, nog niet worden bereikt.
„ W e l meende de Begeering zulks bereikt te hebben na I
eene in Mei 1921 ten paleize Rijswijk gehouden nadere |
bijeenkomst, waarbij de raming van den gewonen dienst zelfs |
een voordeelig slot van f 11 millioen aanwees — zij het ook
dat zij toen reeds aanstonds voorzag, dat dit voordeelig slot j
door de nota's van wijzigingen zou worden opgeslokt. Dan
moest nog gerekend worden op mogelijke tegenvallers, terwijl j
overigens ook de als immer te verwachten suppletoire begroo- [
ting, hoewel alles in het werk gesteld werd om die tot het I
uiterste te beperken, toch ongetwijfeld ,,in de papieren" j
moest loopen.
j

; - ' ' an b< • likbare gegevens voor 1922 een tekort op den
gewonen dienst te ramen ras van I 25 millioen, waar dan

nog bijgeteld zou moeten worden f 13.(J millioen voor vlootuitgaven en f 47 millioen omdat het volgens de beslissing
van den Volksraad in het Indisch ontwerp opgebracht
petrolenm-uitvoerrecht afgevoerd was, zoodat in het geheel
reeds zeker voor een tekort van f 85 millioen dekking zou
zijn te zoeken. Echter was dit nog slechts eene raming van
het oogenblik ten aanzien waarvan de Regeering — door de
ervaring geleerd — aanstonds op tegenvallers meende te
moeten rekenen. En dan was het wel in de eerste plaats de
algemeene malaise en dezer invloed op het algemeen inkomstencijfer, waarvan minder aangename verrassingen te
wachten waren.
„Niet alleen was te voorzien dat de opbrengst van verschillende belastingen daardoor aanmerkelijk zou worden
gedrukt, maar ook in de inkomsten uit de bedrijven toekende
zich, vooral na de nog recente belangrijke tariefs-verhoogingen, een in verhouding tot de verwachtingen dalende
lijn af. die een tegenvaller van ongeveer f 17 millioen geenszins onmogelijk deed achten. Ook de haveninkomsten vormden een twijfelachtigen post, terwijl overigens nog rekening
viel te houden met de booge kosten die de invoering der
algemeene nivelleeringsvoorstcllen niet zich zouden brengen.
„ H e t spreekt wel vanzelf dat in deze omstandigheden
meer dan ooit alle pogingen op bezuiniging gericht moesten
zijn en het was dus nogmaals eerste plicht om alle voorgenomen uitgaven post voor post na te gaan om alles wat niet
onvermijdelijk mocht heeten, onverbiddelijk af te voeren.
Het sluitend maken van den gewonen dienst is een doel dat
onder geen voorwaarde mag worden prijs gegeven. Ook de
inkomsten zullen daartoe tot het uiterst mogelijke moeten
worden opgevoerd, terwijl tevens alle maatregelen dienen te
worden genomen dat inderdaad een ieder die belastingschuldig is, daarin prompt tot het juiste bedrag bijdraagt.
„Door uitzending van geroutineerd belastingpersoneel,
„Al de tot dien tot stand gebrachte besnoeiingen op den speciaal in den loop van het vorig jaar, kan reeds meer en
begrootingsopzet — waarmede intusschen reeds een belang- meer tot intensiveering van den belastingaanslag worden
rijk bedrag gespaard was — waren gelijk uit het vooraf- j overgegaan. Doch het is ook de geest onder staatsburgers
gaande wel blijkt, het resultaat van eene zeer gehaaste en ] zelf, die hier verbetering zal kunnen brengen. Het mag wel
eens gezegd dat het euvel der belastingontduiking, eigenlijk
daardoor vrij incidenteele overweging.
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen. 1922—1923.

5.

Ned.-Indië.
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altijd niet veel vergoelijking bejegend, vooral in deze tijden
van finanoieelen nood tot eeue ernstige tekortkoming wordt,
niet alleen tegenover den Staat, doch eerder nog tegenover
alle loyale medeburgers, wijl door de ontduiking op groote
schaal, zooals die tot nu toe in verschillende kringen scheen
voor te komen, het belastingpercentage voor hen die wel
naar vermogen betalen, hooier moet worden gehouden dan
noodzakelijk zou zijn indien ieder eerlijk zijn deel bijdroeg.
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zuiuigingsvoorstellen eenige meer algemeene beschouwingen
naar voren gebracht, waarvan sommige, schoon thans nog
niet in geld te waardeeren, toch op den duur tot belangrijke
besparing zullen kunnen leiden. Vooral gaat het hier weder
om de haars inziens te omslachtige administratie-methoden
en de daarmee samenhangende overmatige administratieve
personeelformaties, om de uitgebreidheid ook van het inspecteerend personeel en de weelderigheid,, die de commissie ook
overigens in 's Lands dienst meende te constateeren. alles
zaken, die alleen te keeren zijn indien onafhankelijk van
hetgeen op de begrooting is toegestaan, door een ieder ,stelselmatig naar versobering van den dienst wordt gestreefd.
,,De arbeid der commissie is dus nog geenszins ten einde
gekomen. Niet alleen zullen de vorenstaande vraagstukken
van meer technische.bezuiniging zonder beperking der Overheidstaak nader moeten worden uitgewerkt, doch daarnaast
zal de commissie dienen voort te gaan met haar reeds aangevangen studie van de vraag, in hoeverre — als het evenwicht op den gewonen dienst anders onbereikbaar blijft —
eene blijvende vermindering van de landsuitgaven geforceerd
zal kunnen worden, door waar mogelijk de Overheidstaak
te beperken.
. ,Het spreekt wel vanzelf dat dit middel niet dan na grondige overweging geleidelijk toepassing zal mogen vinden,
doch wie ten volle beseft welke schromelijke gevolgen eene
onevenwichtige financieele politiek op den duur voor Nederlandsch-Indië brengen moet — en de hedendaagsche gescbiedenis demonstreert waarlijk genoeg waarschuwende voorbeelden — verkiest daarboven eene, natuurlijk tot het striktst
noodige beperkte, geleidelijke inkrimping van de Overheidstaak tot binnen de grenzen, die daarvoor door de economische
en maatschappelijke verhoudingen in deze gewesten getrokken zijn en die niet dan tot schade van de rustige ontwikkeling van Nederlandsch-lndië mogen worden overschreden,
„Het nader verslag der commissie zal intusschen dienen
te worden afgewacht.

„Intusschen waren zoowel in de richting van besparing
als in die van inkomstenverhooging in den loop der laatste"
maanden wel reeds alle voor de hand liggende mogelijkheden
naar voren gebracht en overwogen; verschillende dezer
denkbeelden waren, gelijk in het vorenstaande is uiteengezet,
in het belang van een spoedig herstel van het evenwicht op
het budget reeds tot verwezenlijking gekomen.
,,Elk verder gaan vereischt tnans diepgaande kennis van
zaken en groote voorzichtigheid, wil de algemeene gang van
zaken niet met ontwrichting bedreigd worden.
,,Om zich hier eene voortvarende en toch weldoordachte
en bezonken behandeling van zaken te verzekeren, heeft de
Regeering in het einde van October 1920, thans weder onder
voorzitterschap van den Vice-President van den Raad van
Nederlandsch-lndië, eene commissie in liet leven geroepen,
in de wandeling de „Hooge Bezuinigingscommissie" genaanul, die tot taak gekregen heeft ,,een stelselmatig onder,,zoek te houden naar de wijze waarop eenerzij ds in de
„Landshuishouding on bij de Landsbedrijven uitgaven
„zouden kunnen worden bespaard en anderzijds de Lands,,inkomsten zouden kunnen worden verhoogd, ten einde zoo
,,mogelijk te geraken tot eene, althans wat den gewonen
dienst betreft, sluitende begrooting''.
,.De samenstelling der commissie: behalve de Vice-l'resident hadden er twee leden van den Raad van Nederlandschlndië zitting in, zoomede de Voorzitter van den Yolksraad
en de Directeur van Financiën, gaf alle waarborgen, die de
Regeering in haar verlangde. Om hare werkzaamheid zooveel mogelijk nog te begunstigen, werd tot alle ambtelijke
colleges en landsdienaren eene opdracht gericht om. ge„Op deze plaats dient nog vermeld, dat het — juist in de
vraagd of ongevraagd, der Commissie alle medewerking te
verleenen. welke zij voor de vervulling van haar taak mocht dagen van afsluiting dezer Mededeelingen verkregen — overzicht ever de begrootingsramingen voor het volgend jaar
behoeven.
..Intusschen werd de suppletoire begrooting bij den Yolks- cijfert aan den dag bracht, die onmiddellijk tot zeer diepraad ingediend met een nadeelig saldo op den gewonen gaande voorbereidende bemoeiingen aanleiding hebben gedienst van ruim f 52 millioen. veroorzaakt door eene ver- geven en overigens de noodzakelijkheid van eene tot het
meerdering op de gewone uitgaven van ruim f 30 millioen alleruiterste gaande zuinigheid nog eens ten overvloede
en eene vermindering op de gewone ontvangsten van ruim hebben gedemonstreerd.
f 32 millioen.
„Maatregelen tot bewaking van de
begrootingsgrenzen.
..De buitengewone dienst sloot met een tekort van ruim
f 114 millioen. waarboven nog ruim f 13 millioen voor vloot- Intusschen, al voerden de maatregelen tot besnoeiing in den
opzet der begroeting reeds een eind nader tot het doel der
uitbreiding.
,.Tijdens de behandeling in den Volksraad is het tekort algemeene bezuiniging, de resultaten daarvan zijn geheel
op den gewonen dienst tot ongeveer f 56 millioen opgevoerd, onvoldoende, zoolang niet alle waarborgen bestaan dat de
voornamelijk door het afstemmen van eene voorgestelde ver- grenzen, welke aldus door den hegrootingswetgever aan 'Ie
hooging van den zoutprijs. terwijl toen het ontwerp de Landsuitgaven en daardoor ook aan de werkzaamheid der
Volksvertegenwoordiging i n Holland bereikte, de sedert met centrale Overheid worden aangelegd, door de uitvoerende
enkele inkomstenramingen opgedane ervaringen den Minister macht in al haar geledingen ook ten volle worden geaanleiding gaven dit tekort op den gewonen dienst op onge- eerbiedigd.
,,En daaraan heeft wel eens een en ander ontbroken.
veer f G9 millioen te ramen,
.Het wordingsproces van elke Indische begrooting. dat
.,In verband met de wisseling in den voorzitterszetel ter door de bijzondere constructie van het bewind in deze gegel.egenheid van de benoeming van een nieuwen Vice-Presi- westen eigenlijk eene dubbele parlementaire behandeling
dent van den Raad van Nederlandsch-lndië. heeft de com- kent, neemt daardoor zooveel tijd in beslag, dat het bij de
missie in Februari jl. een voorloopig verslag uitgebracht huidige oversnelle ontwikkeling niet immer mogelijk is, om
met een aantal verminderingen op de cijfers der ministe- zoo lang van te voren eene juiste raming te geven van hetrieele ontwerp-begrooting voor 1922, die te zamen eene be- geen in een bepaald dienstjaar de behoefte van het oogensparing van ruim f 40 millioen zouden brengen. Deze voor- blik zal zijn. Het spreekt vanzelf, dat zich in den loop van
stellen zijn reeds nader in overweging en zooveel mogeliik een jaar plotseling de behoefte aan een bepaald werk
wordt daarmee op de ontwerp-begrooting voor 1923 rekenino of aan de oprichting van eene bepaalde personeelsorganisatie, in die mate kan openbaren, dat waarlijk geen
gehouden.
..Gelijk de commissie te dier gelegenheid deed uitkomen, jaar gewacht kan worden, zonder althans zeer veel meer
was" zij. schoon een belangrijk eind op weg. toch nog niet intrinsieke waarde, dan de benoodigde extra-fondsen vergeslaagd in haar opdracht om nog dit jaar voor de begrootiug tegenwoordigen, op het spel te zetten. Buitendien kan het
een sluitenden gewonen dienst te forceeren. Haar werkplan geval zich voordoen, dat tijdens de uitvoering van een beis echter nog geenszins ten einde gebracht, zoodat de ver- paald werk de omstandigheden onverwacht voor versnelde
dere resultaten van haren arbeid nader zullen moeten wor- afwerking zeer gunstig blijken, zoodat met verhooging der
onmiddellijk aanstaande uitgaven, op den duur besparing
den afgewacht.
..Overigens heeft zij in haar verslag, naast concrete be- zou kunnen worden verkregen. Dan kan het nog zijn. dat de
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voorgenomen uitvoering van een bepaald werk onverwacht,
bijvoorbeeld door onvoorziene en plotselinge stiiqiiiü' van
prijzen van materiaal of arbeidskracht, aanmerkelijk duurder uitkomt dan geraamd, terwijl vertraging ongewenscht of
zelfs onmogelijk kan blijken. Het spreekt vanzelf, dat de
wilde wisselingen van het prijzenniveau, zooals de laatste
jaren die gekend hebben, de zaken te dezen opzichte ruimschoots beïnvloed hebben.
„Natuurlijk is het mogelijk om al deze en dergelijke zaken
op een of meer suppletoire begrootingen te zamen te brengen en die dan — indien de zaak van groote urgentie is —
met gebruikmaking van artikel 10 van de comptabiliteitswet
geheel of gedeeltelijk ten uitvoer te leggen, doch dit middel
is onmiskenbaar omslachtig, terwijl maar niet altijd op het
juiste oogenblik zulk een aanvullingsbegrooting in de
maak is.
Overigens is juist de klacht van jaren her, dat dergelijke
suppletoire begrootingen het dikwijls moeizaam op het gewoon budget verkregen evenwicht meestal op hoogst onwelkome wijze verstoren, zonder dat bij zulk een incidenteele
behandeling van zaken dadelijk de middelen klaar staan om
dat euvel te verhelpen. Herhaaldelijk is uit Nederland op
beperking in dezen aangedrongen, eene beperking, die dan
ook — voor zoover dat in het systeem waarmee nu eenmaal
gewerkt moet worden, mogelijk blijkt — in acht genomen
wordt.
„Blijkens de praktijk van jaren heeft men echter — in bepaalde omstandigheden wel terecht — er meermalen niet
tegen opgezien om in de gevallen, dat het begroothrgscrediet
voor noodig geachte maatregelen de fondsen niet toestond,
met voorbijgang van het immer nog tijdroovende en weinig
soepele middel der suppletoire begrootingsaanvrage, dat
crediet eenvoudig te overschrijden.
„Bij de zoogenaamde regularisatiewetten werd dat dan in
orde gemaakt door af- en overschrijving van andere posten,
waarop een deel van het crediet onverbruikt gebleven was.
„Geschiedde zulks veelal met voorkennis en machtiging van
de Regeering, hetzij dan dat deze „bij wijze van tijdeiijken
maatregel" eene bepaalde personeelsorganisatie instelde,
dan wel dat zij „machtiging verleende om boven de op de
begrooting toegestane fondsen" over zekere som te beschikken, er deden zich ook verscheidene gevallen voor, dat de
overschrijding eenvoudig maar geschiedde en dan eigenlijk
eerst later bij de regularisatie pas voor het eerst officieel geconstateerd werd.
„ H i e r schuilde bepaald een gevaar, te meer wijl ook
vroegere ervaring aantoonde, dat in het algemeen bij de verschillende deelen van de uitvoerende macht onmiskenbaar
eene neiging bestond om eene dergelijke overschrijding eer
goed dan kwaad te vinden.
„Verklaarbaar is deze opvatting gewis, deels wijl de bestaande boekingsmethoden het niet immer mogelijk maken
om op elk oog-enblik den stand der verbruikte credieten
recies te weten, deels ook omdat de betrokkenen toch steeds
et gevoel hebben de (meerdere) gelden in het algemeen
belang te besteden, terwijl uit den aard der zaak zulk een
overschrijding dikwijls uitvloeisel is van meer dan normalen
ijver en voortvarendheid.
„Niettemin is en blijft het uitgeveu van gelden boven de
begrooting bepaald ontoelaatbaar en — in de huidige moeilijke financieele omstandigheden —- bepaald gevaarlijk.
„ I s het voor de Indische Regeering reeds jarenlang een
punt van studie geweest hoe zij — zonder den algemeeneu
gang der zaken te veel te belemmeren — toch in het treffen
van voorzieningen, die op de beslissing van den begrootingswetgever vooruitloopen, zooveel mogelijk zelfbeperking zou
kunnen oefenen, tegen de ongenrachtigde begrootingsoverschriiding door lagere autoriteiten zijn in vroeger jaren herhaaldelijk reeds min of meer strenge verbodsvoorschriften
uitgevaardigd.
„ H e t is echter duidelijk, dat in dezen alleen iets wezenlijks te bereiken valt indien de departementschefs en alle
leidende ambtenaren het inderdaad tot een van de hoofdbeginselen van hun beleid maken om zooveel maar eenigszins
mogelijk binnen de begrootingsgrenzen te blijven; zij allen
moeten er van doordrongen zijn, dat eene overschrijding niet
iets zeer gewoons is, maar dat daarvan slechts sprake kan
zijn in zeer bijzondere omstandigheden, waarin de dringende
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noodzakelijkheid bestaat om in 's Lands belang van de door
den wetgever gestelde grens af te wijken.
„ U a t de begiootingen hier te lande zoolang vóór hare inwerkingtreding moeten worden ontworpen, moge dan eene
overschrijd ing wel eens eerder verschoonbaar maken, immer
zal toch in het oog moeten worden gehouden, dat men voor
eene begrootiii" - soversohrijding verantwoordelijk is en dat
daarvoor deugdelijke gronden moeten kunnen worden aangevoerd.
„Golijk gezegd heeft vooral in de laatste jaren blijkbaar
menigeen geen dergelijken instinctmatigen schroom gevoeld
bij het overschrijden van de toegestane begrootingscredieten.
„Zoo was het mogelijk, dat begin April van het vorig jaar
er eerst de volle aandacht op viel, dat de begrootingsramingen van 1920 gedurende dat jaar overschreden waren met een
totaal, dat, hoewel in verband met liet sluiten van den dienst
nog niet geheel nauwkeurig te ramen, toch, zonder de voedselvoorziening mee te rekenen, toen reeds op het ontstellend
bedrag van ruim f 1G0 millioeu werd geschat. Voor een deel
bleek deze overschrijding het gevolg van het doen van bestellingen en het afsluiten van contracten, zonder dat op de
geldelijke gevolgen daarvan bij de begrooting was gerekend;
vooral in deze tijden van financieelen nood was dit een
hoogst onwelkome tegenvaller en onmiddellijk is daarom
ingegrepen ten einde althans, voor zoover nog mogelijk, voor
het vervolg eene dergelijke dure vrijmoedigheid te voorkomen. Uitdrukkelijk werden de departementschefs er op gewezen, dat voortaan geen groote bestellingen of uitgaven
mogen worden gedaan, noch ook contracten gesloten of zaken
aangekocht, waarop bij de begrooting niet is gerekend, zonder dat daarvoor te voren de toestemming der Regeering is
gevraagd en verkregen. Ambtenaren, die desniettemin zonder
bepaalde noodzaak tot dergelijke niet goedgekeurde handelingen overgaan, zullen voor de gevolgen aansprakelijk worden
gesteld en — indien het Reval er toe leidt — met de uitgaven
worden belast. Speciaal is er voor gezorgd, dat dit verbod
ter kennis kwam van alle chefs van diensten en alle verdere
ambtenaren, die daarvoor in aanmerking kwamen.
„Drie maanden na dien moest de directeur van Financiën
rapporteeren, dat naar hij uit het verloop der kasmiddelen,
beschouwd in verband met de begrootingscijfers voor 1921,
nroe.st afleiden, de vlottende schuld aan het einde van het
| eerste halfjaar nagenoeg f 14 millioen meer bedroeg dan ze
• volgens raming zou mogen zijn. Hoewel voorloopig nog niet
kon worden uitgemaakt in hoever daaruit oonclusiën zouden
zijn te trekken ten aanzien van de wijze waarop de begrooting van 1921 tot uitvoering werd gebracht, mocht anderzijds
in deze moeilijke tijden met het constateeren van het abnormaal verloop der schuld alleen, niet worden volstaan.
,,In de eerste plaats werd er daarom nogmaals in dringende
termen de aandacht op gevestigd van ieder die het aanging,
dat steeds strikt aan de begrootingscijfers moest worden
vastgehouden en dat — behoudens zeer dringende gevallen —
zij die ongemachtigd de begrooting overschrijden, daarvoor
persoonlijk aansprakelijk zullen zijn.
,,Tevens werd — mede ten behoeve van de samenstelling
der suppletoire begrooting voor 1922 — van de departementschefs en van den adviseur voor de decentralisatie een overzieht gevraagd van het verloop van ieders uitgaven en
inkomsten over het 1ste halfjaar 1921, zulks voor zoover het
tweede hoofdstuk der begrooting betreft.
„De samenstelling van deze overzichten bleek voor verschillende departementen groote moeilijkheden en bezwaren
mee te brengen en — mede in verband met den tijd welke de
cijfers in den gang der administratie behoeven om van de
peripherie naar het centrum te komen — in het gunstigste
geval eerst na verloop van eenige maanden tot in alle details
mogelijk te zijn.
„Daardoor kwamen deze gegevens, die overigens uitwezen, dat ook voor 1921 nog op eene aanzienlijke overschrijding moest worden gerekend, later binnen dan wenschelijk
was. Ze leverden echter voor de voorbereiding van de taak
der Hooge Bezuinigingscommissie waardevolle gegevens.
„ U i t dezen gang van zaken, in verband gebracht met de
overige opgedane ervaringen, was wel overtuigend gebleken,
dat voor een deugdelijk financieel beheer eene betere bewaking
van uitgaven en inkomsten onmisbaar is. Niet alleen moet
tot allen prijs worden voorkomen dat de inrichting van
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administratie en boekhouding oorzaak kan zijn dat de Regeering zich, lang nadat het kwaad geschied is, bij wijze van
verrassing voor de taak gesteld ziet voor de dekking eener
begrootingsoverschrijding de noodige fondsen bijeen te
garen, doch in het algemeen is — zoowel bij de beslissing
van vragen, die met eene komende begrooting verband houden, als bij de uitvoering eener vastgestelde begrooting en
de beoordeeling van maatregelen die boven de begrooting
loopen — een zoo juist mogelijk tot den dag bijgewerkt beeld
van den werkelijke» stand der geldmiddelen onmisbaar.
„ D i t punt is dan ook al sinds eenigen tijd in studie.
„Eind April 1921 toch waren, o. m. naar aanleiding van
eene bij den dienst der Staatsspoorwegen geconstateerde overBchrijding van de uitgavencijfers voor het jaar tevoren, van
den Directeur van Financiën voorstellen gevraagd voor de
uitoefening van eene geregelde controle op de uitgaven van
alle departementen, waardoor het mogelijk zou zijn die
uitgaven maandelijks te ordenen.
„Gezocht werd naar een permanent financieel orgaan, dat
de Begeering behulpzaam zou moeten zijn om van oogenblik
tot oogenblik een goed overzicht van den finaucieelen toestand te behouden en dienovereenkomstig door schrapping
van uitgaven of opvoering der middelen het financieel bestek
te wijzigen; aan dit orgaan zou dan dus in de eerste plaats
— ter tegengang van het voornaamste euvel der laatste jaren:
het algemeen gebrek aan zuinig omgaan met de toegestane
gelden — eene doorloopende controle over hel verloop der
werkelijke inkomsten* en uitgavencijfers zijn te geven.
Anderzijds moest echter vóór alles worden vermeden dat den
Directeur van Financiën in de eerste plaats, en ten aanzien
van de controle op de uitgaven ook diens overigen collega's,
hun taak op dit gebied ook maar eenigszins uit de hand zou
worden genomen.
„ E n dan staat het in het algemeen wel buiten twijfel, dat
het dooi loopend heli ouden van een deugdelijk inzicht in den
onmiddellij ken stand van ' s L a n d s financiën — zoolang het
daarbij ook blijft — in de allereerste plaats tot de taak van
den Directeur van Financiën behoort.
„Deze taak toch komt in wezen neer op het aanleggen van
een van dag tot dag bijgehouden inkomsten- en uitgaven*
statistiek, die echter — gezien de veelheid en verscheidenheid
der boekhoudingen, die daarvoor bijeengebracht zouden moeten worden — geen mathematisch juiste en van comptabel
standpunt onderzochte en goedgekeurde cijfers zal kunnen
vanamelen, doch die bij zoo nauwkeurig mogelijke raming ;
op grond van beschikbare cijfers in de eerste plaats actualiteit zal moeten geven. Geen ingrijpen overigens in hel
bestaande raderwerk van comptabel beheer, doch alleen het
trekken uit de bestaande administratie en het verwerken :
van alle gegevens, die dienstig kunnen zijn om een actueel
beeld van den geldelrjken toestand te verschaffen. Een financieele statistiek aldus, in de praotijk voornamelijk op nog
niet geverifieerde cijfers berustende, en staande naast de i
algemeene begrootingsboekhouding, die door haar eisch van
juistheid en nauwkeurigheid in het bestaande stelsel niet
anders dan langzaam kan werken en in het algemeen geen
eindcijfers geeft op het oogenblik dat deze voor het bepalen
van den koers der financieele politiek en voor het waken
tegen overschrijdingen, onmisbaar zijn. Maatregelen voor de
inrichting van eene dergelijke statistiek zijn in voorberei- |
ding.
..Zuinigheid binnen de grenzen der hegrooting.
Naast de
beide hiervóór uiteengezette .bezuinigingsmethoden, het
terugbrengen dus van den begrootingsopzet tot de kleinst
mogelijke afmetingen en de zorg dat het financieel beheer
ook inderdaad binnen de grenzen van dien opzet blijft, heeft
de Regeering nog getracht het doel der bezuiniging te naderen op eene wijze die men het best zou kunnen weergeven als
het pogen om op de kleintjes te letten.
„ H e t is die algemeene zuinigheid in het voeren van
's Lands huishouding, waarvan onder anderen de Hooge
Besuinigingscommissie de urgentie zoo scherp naar voren
bracht.
„Onvermoeid wordt er naar gestreefd om ook binnen de
grenzen der begrooting alles zoo goedkoop mogelijk te doem
Eene algemeen krachtig doorgevoerde spaarzaamheid in de
geheele landshuishouding alzoo, waarbij elke post op zich-
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zelf beschouwd wellicht weinig belangrijk moge schijnen,
doch die alles saamgenomen een aanmerkelijk bedrag bespaart.
„Langs den tot nu toe gevolgden min of meer incidenteelen
weg is ten deze reeds heel wat bereikt.
„Elk voorstel dat de Regeering bereikte en waarmede voor
den Lande meerdere kosten gemoeid waren, hetzij dan dat
personeelsuitbreiding gevraagd werd of uitgaven in eens
voor verbouwing, voor meubilair, voor schrijfbehoeften,
enz., werd getoetst aan het beginsel dat in deze tijden
van finaucieelen nood alleen het strikt noodzakelijke verwezenlij kt worden mocht en zelfs het algemeen als wenschelijk erkende tot betere dagen behoorde te worden uitgesteld.
„Speciaal de personeelsvoorstellen, die op het budget zulk
een belangrijke plaats innemen, zijn met de meeste gestrengheid geschift. Alvorens hiervoor ook maar de minste uitbreiding toegestaan werd, moest omstandig en overtuigend zijn
aangetoond, niet alleen dat inderdaad met de beschikbare
krachten de zaken niet gaande konden worden gehouden,
maar bovendien dat een eenvoudiger administratie en een
vlotter behandeling van zaken bepaald onmogelijk waren.
„Uitdrukkelijk werd trouwens reeds in de eerste dagen deinieuwe bestuursperiode aan de departementsohefs en den
adviseur voor de decentralisatie medegedeeld, dat alleen in
geval van absolute noodzakelijkheid tot uitbreiding van het
personeel der verschillende regeeringsbureau's zou worden
overgegaan en dat in ieder geval tijdelijke aanstelling of
ter beschikking stelling van kantoorpersoneel dient te worden vermeden. Eenige maanden later werd. mede naar aanleiding van den stand der vlottende schuld, de aandacht
van deze autoriteiten nog eens gevestigd op de noodzakeliikheid van beperking der uitgaven, ook de buitengewone. Met
nadruk werd er daarbii op geweaen. dat "ille niel bepaald
zeer urgente voorstellen tot beschikbaarstelling of verhooging
van fondsen, achterwege moesten blijven.
,,Ook werden telkens weer op het gebied van de personalia
meer algemeene voorschriften gegeven, die de strekking
hadden, eenerzijds om tot beperking te komen van het stelsel
der ruime hand. dat in de afgeloopen oorlogsjaren in zekeren
yin onvermijdelijk, thans met het oog op 's Lands financiën
niet langer mocht worden voortgezet, anderzijds om met de
beschikbare middelen zooveel mogelijk te bereiken.
„Eene veelzijdige beperking heeft op dit gebied plaats
gevonden, die als een gewichtig onderdeel is te beschouwen
van de algemeene versobering van 's Lands dienst, welke \ a n
verschillende zijden als een van de belangrijkste momenten
in het streven naar inkrimping der uitgaven naar voren
gebracht is.
..Van zeer verschillende zijden werd al sinds lang een
belangrijke bezuinigingsmogeiijkheid gezien in eene met
kracht door te zetten vereenvoudiging en beperking van den
administratieven arbeid in den meest algemeenen v.\\\.
„ H e t geldt hier den strijd tegen eene eigenschap, welke
men overal ter wereld gaarne der bureaucratie toeschrijft:
het verschijnsel dat zii — eenmaal in sleur geraakt — niet
zelden uit het oog verliest dat administratie e:i correspondentie slechts waarde hebben als middel tot de daad en dat
elke vermooiing en verfijning of afronding van duw organisatiemiddelen, die het nuttige effect der aan het einde
te verwachten daad niet werkelijk verhoogt, voor de gemeenschap zonder beteekenis is en gewoonlijk dure verwik*
keling beduidt.
..En het is inderdaad ook hier te lande gebleken dat,
indien speciaal in die richting wordt gezocht, menige op
liet oog onbelangrijke vereenvoudiging aan te brengen is.
die echter toch op den duur beduidend gewicht in de schaal
legt, ook omdat er zoovele dergelijke vereenvoudigingen
kunnen plaats hebben.
..Menige brief, die vooral aan het lager administratief
personeel meermalen heel wat hoofdbrekens kosttte. kon door
een omslagvel, door eene eenvoudige aanteekening soms.
worden vervangen. Menige schakel in den keten der ndministratie bleek onnoodig en eigenlijk alleen een gevolg van
het feit. dat wat in bepaalde gevallen nuttig of noodzakelijk
was, met den uniformiteitsdrang eener onpersoonlijke organisatie tot regel verheven werd.
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..Veel is langs incidenteelen weg in deze richting reedl
gedaan: en vooral in de werkwijze der centrale administratie,
die namelijk van de Indische Regeeriug met het Ministerie
van Koloniën eenerzijds en met de Indische departementen
anderzijds, zijn reeds aanmerkelijke vereenvoudigingen aangebraeht en meer doelmatige werkmethoden ingevoerd. TTet
mag hier trouwens wel vermeld worden, dat hieraan niet
alleen het streven tot bezuiniging der laatste tijden ten
grondslag ligt. Reeds sedert jaren werd — gemeenlijk op
voorstel van het administratief orgaan dat in deze centrale
administratie als tusschenschakel optreedt — telkens wanneer het pas gaf vereenvoudiging aangebracht en overbodige
omslag uitgeschakeld.
„Niet immer wijzen er echter de teekenen op. dat dit
groote voorbeeld elders navolging heeft gevonden • het lijdt
dan ook geen twijfel dat juist in de administratie, die de
centrale Regeering te Buitenzorg niet rechtstreeks aangaat,
nog heel wat bezuinigingen en vereenvoudigingen vallen aan
te brengen, die echter vermoedelijk slechts door een meer
systematisch ingrijpen tot haar recht zullen kunnen komen.
..Voorts is. ook van het centrum uit. naar een vlotter wijze
van behandeling en afdoening gezocht, voor het steeds toenemend aantal aan de Regeering gerichte verzoekschriften.
..Zulks is thans verkregen doordat de bestuursautoriteiten.
aan wie dergelijke stukken om beschouwingen en raad worden toegezonden, de zaken voorzoover ze zich daartoe leenen
eerst met belanghebbenden bespreken en daarbij onjuiste
opvattingen of misverstanden rechtzetten en duidelijk
maken. Indien de verzoekers met deze inlichtingen genoegen
blijken te nemen, wordt van hen op het rekest eene aanteekening gevraagd, houdende mededeeling van de intrekking daarvan.
..Op deze wijze wordt veel geschriif voorkomen over
allerlei verzoeken, die — wijl zij tegen wet of billijkheid
indruischen of op misverstand berusten — toch zonder
twijfel afgewezen zouden moeten worden: bii de groote hoeveelheid van dergelijke rekesten kan dit eene besparing aan
arbeid en administratieve krachten opleveren, die. hoezeer
niet onder cijfers te brengen, speciaal ten aanzien van
klerken- en schrijverspersoneel op den duur belangrijk te
achten is.
..Het is natuurlijk een kwestie van bestuursbeleid om te
beoordeelen in hoever het in voorkomende gevallen — hoezeer een verzoek ook duidelijk ongerijmd, althans voor inwilliging niet vatbaar is —. toch gewenseht te achten is den
verzoeker daarvan bij uitdrukkelijke Regeeringsbeslisaing
mededeeling te doen geworden. Het feit dat de verzoekers
zelf van hun wensch tot intrekking van het rekest moeten
blijk geven, is trouwens waarborg dat in de gevallen, waarin
een? Regeeringsbeschikking blijkbaar bepaald wordt verlangd. deze den Staatsburger niet onthouden wordt.
..Het was de zoogenaamde hooge bezuinigingseonunissie.
die andermaal het herhaaldelijk reeds overwogen Vraagstuk
aan de orde stelde, om door eene uniforme regeling van de
werkuren op alle Gouvernementskantoren. tot een langoren.
meer bij de gewoonten uit het particuliere leven aansluiten*
den, werktijd te komen. Daarvan zou dan. naar ook zii
meende, wellichi eene geleidelijke inkrimping van de personeelformatie op sommige bureaux het gevolg kunnen zijn,
terwijl in ieder geval aan de in enkele gevallen blijkbaar
te veel opgedreven toekenning van overwerkgelden heperking zou kunnen worden aangelegd.
..Ook in de vorige bestuursperiode is deze vraag aan de
orde geweest, in dien vorm, dal overwogen werd den werktijd in een ochtend- en i dddi gkantoortijd te splitsen, die dan
te aamen van langer duur zouden zijn dan de bestaande
arbeidstijd. Van dezen maatregel is (oen na rijpe overweging
afgezien, wijl ze vooral voor de lagere ambtenaren
- die
vaat in de grootere plaatsen dikwijls op een aanmerkelijken
afstand van de kantoren wonen — verdubbeling hunner
maandeliiksche uitgaven voor transportkosten, en dus groot
financieel nadeel, zou beduiden. Bovendien weid van de doorvoering een betrekkelijk zee gering nuttig rendement verwacht, wijl hetgeen aldus aan arbeid op kantoor gewonnen
zou worden, vermoedelijk ZOU zijn opgewogen door vcrmindering van den onbetaalden arbeid in de avonduren, die in
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vele ambtenaarskringen tol een door de dienstbelangen geboden gewoonte ge wolden is.
Toch is de zaak — eenmaal voorgebracht
andermaal in
Overweging genomen, ook al wijl de publieke opinie zich
herhaaldelijk voor eene verlenging der bureaulijden verklaard had, al bleek ze ook herhaaldelijk over den bestaanden
toestand kennelijk weinig juist voorgelicht.
..Ten speciaal ingesteld onderzoek leverde sedert het weilicht ietwat verrassend resultaat, dat een eenvoudig gelijk*
maken van de gouvernementskantooruren aan die van den
handel aan het voor oog te houden doel der regeling: ,,bezuiniging". weinig bevorderlijk zou zijn.
,,Blijkens ciit verzoek zijn zij, die in den handel werken,
in twee nagenoeg even sterke groepen te verdeden, waarvan
de eerste in maximo ruim H uur, de andere ruim 36 uur per
week op het kantoor is. Een ander departementshoofd, dat
een dergelijk onderzoek had ingesteld, achtte deze cijfers nog
geflatteerd en meende het wekelijksch aantal
kantooruren
in den handel op 36 a 39 te moeten stellen. 1 ) Natuurlijk zijn
ei' personen, die in tijden van hoog-conjunctuur langer
arbeidsdagen maken, doch dat zijn zij, die voor buitengewone praestaties in buitengewone belooningen (tantièmes,
gratificaties, e.d.g.) compensatie vinden.
„Eindelijk moet hierbij nog worden opgemerkt, dat om
dit aantal kantooruren te bereiken, de handel zijn employés,
waar noodig, op velerlei wijze behulpzaam is bij woningvoorziening, vervoersgelegenheid, de Inrichting van goede
en goedkoope eet gelegenheden in de onmiddellijke nabijheid
der kantoren, enz. Van hoeveel belang deze en dergelijke vooizieningen zijn, is duidelijk voor wie bedenkt, dat althans te
Weltevreden het nog steeds onopgeloste woningvraagstuk de
meerderheid van ambtenaren en beambten dwingt op grooten
afstand van het kantoor te wonen, zoodat, nog afgezien van
hen, die in Depok of Buitenzorg hun toevlucht moesten
zoeken, verscheidenen zelfs per voertuig weinig minder dan
een uur behoeven om .van huis naar kantoor te komen.
..Daartegenover varieerde de kantoortijd bij de centrale
kantoren tusschen 42 uur per week (Staatsspoor: kantooruren
7—2 ii.m.) en 36 uur per week (7A—IA n.m.). Wat nu de
vraag betreft of eene herziening van den werktijd tot werkelijke bezuiniging zou leiden, bleek de raad van directeuren,
aan wien ze was voorgelegd, algemeen van oordeel, dat ten
deze onderscheid diende gemaakt tusschen het hoogere leidende en het lagere, meer mechanisch werkend personeel.
En mocht al voor het lager personeel de herziening eenig nut
brengen, ten aanzien van het hoogere zou naar het algemeen gevoelen eer het tegenovergestelde bereikt worden,
wijl het - op alle departementen en vrijwel overbelast —
als regel in de avonduren thuis werkte. Aanmerkelijke verlenging van den kantoortijd zou voor deze groep dus slechts
verplaatsing van arbeid beduiden van den koelen avond
thuis naar den warmen middag en het daarvoor kwalijk
ingerichte gouvernementskantoor, met als gevolg aanzienlijken achteruitgang in arbeidsprestatie. De ervaring van
vóór 1909, toen van 8 tot 3 gewerkt werd. achtte men uitermate leerzaam. Destijds werd algemeen om 1 uur op kantoor
gegeten, waarna dan doorgaans als gevolg van de hitte
weinig meer van werken kwam. Zij die toen de verandering
hebben meegemaakt, getuigen, dat vroeger beginnen en
vroeger eindigen aan de werkprestatie ten goede kwam. Ook
bij de Staatsspoorwegen heeft men op het punt van kantoordienst in den namiddag ervaring opgedaan, die verder de
voorkeur deed geven aan een onafgebroken kantoortijd van
7 tot 2 uur.
Van het lager personeel zou echter, naar men toegaf, bij
langer arbeidstijd wellicht eenige vermeerdering van prestatie zijn te wachten. Doch waar, naar voor de hand ligt.
aan afzonderlijke uren voor de beide personeelsgroepen niet
gedacht kon worden, daar zou de maatregel over het geheel
toch een deficit opleveren. Overigens werd ook thans de
quaestie van het verdubbelde transport allesoverwegend
geacht en verzachting van de daaruit voortvloeiende bezwaren zoti voor den lande op extra-uitgaven neerkomen,
die het bczuinigingsdoel. dat dan toch aan de regeling ten
grondslag behoort te liggen, geheel en al in nevelen zou doen
verdwijnen.
1) 9 u.-12 u. en 1 tl.—4i u.; Zaterdags 9—1.
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,,Het stond op die gronden wel vast, dal eene opvoering
van het aantal kantooruren, welke splitsing: van den kantoortijd ten gevolge zou moeten hebben, van de wal in de
sloot zou doen geraken.
Wel werd eenig — zij liet gering
nut verwacht van
ecnige verlenging van de kantooruren niet behoud van de
bestaande dagindeeling. Daardoor zou het leidend, personeel
niet belet worden om in de avonduren thuis te werken, en
de arbeidsprestatie van het lagere personeel zou kunnen toenemen. Bij den dienst der Staatsspoorwegen is trouwens een
kantoortijd van zeven uur per dag (van 7—2 uur) praetisch
te handhaven gebleken. Aldus werd in Januari il. eene op
den eersten der daaropvolgende maand ingaande regeling
van den kantoortijd op de administratieve landskantoren
vastgesteld, die den werktijd op 40-J uur per week bepaalde,
met vrijheid om voor elk departement of kantoor de aanvang
en het einde daarvan, zoomede desnoodig de eontrole door
presentielijsten, afzonderlijk te regelen.
,,Mocht de stand der werkzaamheden bet noodig maken
den werktijd met meer dan één uur per werkdag te verlengen
zoo is ten aanzien van het overwerk bepaald - - dan
wordt aan het personeel van den rang van of bezoldigd als
tweeden commies en daarbeneden eene vergoeding uitgekeerd
van ten hoogste i % der maandelijksche wedde per uur.
Naar denzelfden maatstaf worden ook vergoedingen uitgekeerd voor het betrekken van wachten gedurende den tijd
dat de kantoren gesloten zijn. Voor de werkzaamheden, die
zich daartoe eigenen, kan het betrokken kantoorhoofd —
waar de belangen van den dienst daardoor bevorderd worden
•— bepalen, dat vergoeding voor overwerk niet per uur, doch
per taak wordt berekend volgens een door ben vast te stellen
tarief, dat met het uurtarief zooveel mogelijk overeenstemt.
,,l)e Begeering heeft bij de vaststelling dezer regeling
weinig geestdrift gevoeld. Wetende hoeveel werk in dienst
van den Lande dagelijks verzet wordt, had Zij de overtuiging, dat het meerendeel Harer ambtenaren, van hoog
tot laag, met plichtsgevoel arbeidt en dus zulke regelingen
niet behoeft om goed werk te leveren, terwijl degenen bij
wie het plichtsgevoel ontbreekt, daardoor niet beter zullen
worden. Toen Haar echter eenmaal een door den raad Harer
Departementshoofden ondersteund voorstel werd voorgelegd, vond Zij anderzijds geen reden daaraan Hare medewerking te onthouden, ook al omdat Zij het vertrouwen bad,
dat de geest van goede en trouwe plichtsvervulling, die
onder Hare ambtenaren heerseht door het enkele feit der
vaststelling van eens Haars inziens dus overigens vrijwel
overbodige dwangregeling niet veranderen zal.
„Intusschen is ingevolge deze regeling het meerendeel der
Gouvernementskantoren thans geopend van zeven tot twee
en des Zaterdags tot half een.
„Als rechtstreekache bezuinigingspoging werden voorts in
het belang van 's Lands financiën de oude en wellicht
eenigszins vervaagde aanschrijvingen over het beperken der j
reizen en overplaatsingen nog eens uitdrukkelijk naar voren j
gebracht. Een ieder die het aanging werd dringend verzocht i
thans strikter dan ooit de hand te houden aan het voor- ]
schrift, dat geen overplaatsing mag worden bevolen of voor- j
gesteld die niet in alle opzichten op grond van het dienslbelang wordt gevorderd, zulks wijl zelfs eene geringe beper- :
king in het aantal hier eene dadelijke bezuiniging beteekent, i
terwijl overigens 's Lands belang ook in ander opzicht door !
het vele wisselen der ambtenaren geschaad wordt.
„Bij dezelfde gelegenheid werd den Directeuren een nauw- !
lettend toezicht aanbevolen op de commissiereizen van bun
ondergeschikten en een voortdurend waken tegen het maken
van onnoodige reizen. Onafgebroken zullen zij er voor hebben *
te zorgen, dat het met de reis gemoeide dienstbelang in
juiste verhouding staat tot de daaraan voor het Land ver- ;
bonden kosten en dat alle omstandigheden, welke de reisuitgaven onnoodig verhoogen, zooals het minder oordeeb
kundig uitkiezen van de standplaats of het niet gebruik
maken van spoor of tram, dan wel bet afzonderlijk reizen
waar tamenreuen voor de band lag:, zooveel mogelijk worden
vermeden.
,,Onnoodig te zeggen, dat het kantoor Eeiswezeu met volle |
kracht in dezelfde richting werkzaam is; de uitingen vai,
onverdachte zijde in pers en vergadering wijzen wel uit, dat
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, aan dit kantoor — zoo iets — toch zeker geen gemis aan
j ijver en voortvarendheid bij het nastreveu van het bij de
I oplichting gestelde doel dei' bezuiniging kan woiden verweten.
„Belangrijke bezuinigingen zijn verder nog aangebracht
in den voor Indië zoo belangrijken post van de overtochten
van en naar het moederland.
,,Dit kon geschieden door de tot nog toe in art. 10 van
I het overtochtsreglement vastgestelde traktementsgrenzen
] aanzienlijk te verruimen; ook uit anderen hoofde was her] ziening dezer voorschriften een punt van urgentie geworden.
Teneinde te voorkomen, dat voor elke herziening in de
indeeling telkens weer eene wijziging van het overtochtsreglement noodig zou zijn, is sedert eene wijziging uitgelokt
die de klasse-indeeling der landsreizigers — behoudens het
principe der indeeling in vieren — geheel tot de coinpetentie van den Minister van Koloniën brengt, met inachtneming overigens van het oude beginsel, dat voor de militairen de rang en voor de burgerlijke landsdienaren de bezoldiging tot maatstaf der indeeling strekt.
,,In afwijking van dien algemeenen regel kunnen dan eehter, gelijk ook te voren het geval was, bepaalde landsdienaren
of groepen van landsdienaren — ongeacht het bedrag van
hunne bezoldiging — op grond van diploma's of bewijzen van
aanstelling dan wel om andere redenen in eene bepaalde
klasse gerangschikt worden.
„Met behoud van een vele bladzijden beslaande reeks van
dergelijke uitzonderingen is sedert 1 October van het vorig
jaar de traktementsgrens door den Minister op f C00
's maands gebracht voor de eerste klasse, f 250 's maands
voor de tweede klasse, behalve ten aanzien van de vrouwelijke passagiers, die ook bij lager bezoldiging in die klasse
blijven, en op f 75 's maands vóór de derde klasse. Van de
militairen reizen alle officieren eerste, onderluitenants en
sergeant-majoors tweede, de overige onderofficieren derde,
de soldaten vierde klasse.
„Op zichzelf beteekent dit inderdaad reeds eene krach tig e
bezuiniging, die echter onvoldoende tot haar recht komt door
«ie vele uitzonderingen, waarvan hiervóór reeds melding is
gemaakt en die. hoe goed op zich zelf ook bedoeld, juist door
haar onvermijdelijk karakter van bevoorrechting tot vele
klachten en bezwaren aanleiding hebben gegeven.
„ I n overweging is om aan deze voor een groot deel geenszin's ongegronde bezwaren tegemoet te komen door eene algemeene herziening van de overtochtsindeeling. waarbij met
intrekking van alle uitzonderingen de traktementsgrenzen,
die dan wellicht nog wat zouden kunnen worden opgevoerd,
het eenig criterium vormen van de klasse-indeeling.
„Voorts is beperking gebracht in bet — gedurende beter
fiiïancieele jaren dan thans voor den boeg liggen, bijna tot
gebruik geworden — verleenen van dikwijls vrij zwaar gerenumereerde reis-, studie- of dienstopdrachten aan ambtenaren die met verlof naar Europa gingen.
„De voordeelen, die aan zulke persoonlijke opdrachten
verbonden kunnen zijn, worden door de Eegeering allerminst
voorbij gezien, doch het is een feit. dat het uit den dienst
"aan er in zekeren zin mee bevorderd wordt en dat de voordoelen dikwijls in hoofdzaak aan den persoon van den uityoerder der opdracht ten goede kwamen en aan den dienst
eigenlijk slechts zeer indirect.
Vaak zijn trouwens dergelijke opdrachten voor den dienst
heèlemaal niet noodig, wijl toch alle gegevens schriftelijk
van den Minister van Koloniën kunnen worden gevraagd
terwijl een ambtenaar, die een opdracht krijgt, meestal wel
niet veel meer dan diezelfde gegevens zal verzamelen en
dat dikwijls ten koste van meer moeite en tijd en in ieder
o:eval op eene voor den Lande onevenredig dure manier.
Deze overwegingen deden de Eegeering er toe besluiten
om'voor den vervolge geen studie- of reisopdrachten meer
aan Indische ambtenaren te verleenen. tenzij de absolute
noodzakelijkheid daarvan is aangetoond. Dit bleek wel
uiterst zelden het geval te zijn.
„(Jok al weer naar aanleiding van eene opmerking der zoogenaamde hoog-e bezuinigingscommissie is verder m het
"beo-in van dit jaar nog een rondschrijven uitgegaan aan
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alle kantoren, die dienstbrieven mogen verzenden, om ze
tot spaarzaamheid bii het gebruik van den portvrijdom aan
te sporen.
..Als algemeen beginsel is den betrokkenen daarbij voorgehouden, dat zij zich steeds op het standpunt van den
particulier hebben te stellen en aldus enkele onnoodige
zending achterwege laten.
„Verder werd gewezen op de noodzakelijklieid van eene
werkelijk oordeelkundige administratie in dezen, waardoor
dus steeds gezorgd wordt dat de verschillende stukken, die
met dezelfde post aan denzelfden geadresseerde verzonden
worden, in een omslag gesloten worden. Kiet zoozeer voor
de groote centra met eenige postverbindingen per dag. maar
vooral voor plaatsen die geen dagelijksche postverbinding
hebben — alle overzeeposlen dus — kan dit eene groote \ereenvoudiging geven. Overigens zal met de kosten en het
belang van den betrokken dienst als maatstaf, eene schifting in de plaatselijke dienstbrieven moeten worden gebracht, en alleen die over de post mogen worden verzonden,
waarvan de bezorging door eigen personeel op grond van
een dezer beide overwegingen ongewenscht blijkt.
,,Ten slotte is nog beperking gelast van het adviseeren
der stukken tot die welke niet of bezwaarlijk te vervangen
bewijsstukken inhouden dan wel stoffen, welke gevaar voor
besmetting kunnen opleveren of geld of geldswaardig papier.
,,In de moeilijke jaren, welke de ambtenaren kort geleden
hebben doorgemaakt doordat de snelle duurtestijging van
dien tijd niet dadelijk — gelijk in het particuliere geschiedde — dooi\correspondeerende positieverbeteringen kon
worden gevolgd, is het gewoonte geworden om aan de weddeherzieningen. waarmee op de begrooting rekening was gehouden en die in verband met de immer verlate vaststelling
der begrootingswet veelal eerst diep in het jaar konden
worden ingevoerd, terugwerkende kracht tot hei begin van
het dienstjaar te verleenen.
..Toen echter voor de ambtenaren beter en voor het Land
slechter tijden waren gekomen, diende met deze gedragslijn
te worden gebroken.
..Zulks kon echter, naar in verschillende gevallen bleek,
niet te plotseling geschieden, wijl de betrokken landsdienaren
er op gerekend hadden, dat het oorlogsgebruik zou worden
gecontinueerd en bijvoorbeeld bij het aangaan van geldelijke
verplichtingen, het regelen van de betaling van belastingen.
het gaan met verlof of pensioen, enz. hun zaken daarnaar
geregeld hadden.
„De Regeering heeft daarom na voorafgaande waarschuw^ng de grens getrokken bij den overgang van de begrootingsjaren 1921 en 1922. Aan alle positieverbeteringen,
waarvoor op de begrooting voor het eerste dier jaren fondsen
zijn uitgetrokken, is daarom nog terugwerkende krach! verleend tot aan het tijdstip, dat als ingangsdatum in de
bggrooting genoemd is.
,,Voor 1922 en volgende jaren zal echter, tenzij teer
bijzondere omstandigheden aanleiding tot het tegendeel
geven, aan bezoldigingsregelingen geen terugwerkende
kracht meer worden verleend, hetgeen tevens inhoudt dat
— gelijk ook nog eens uitdrukkelijk aan de betrokken autoriteiten is voorgeh ouden — op het feit, dat op een begroot ing
gelden voor een vol jaar of voor een zekeren termijn zijn
uitgetrokken, nooit meer verwachtingen gegrond zullen
mogen worden omtrent de invoering van weddeverbeteringen
gerekend van ten tijdstip voorafgaande aan den datum van
vaststelling.
„Tereinde voorts in het algemeen de verschillende personeele posten nog verder te drukken, zijn bij een ander
administratief voorschrift de meest strenge orders uitgegeven dat niet langer, gelijk tot nu toe herhaaldelijk bleek
te zijn gebeurd, aan personen, die voor 's Lands dienst werden aangeworven buiten de Regeering om voorspiegelingen
zouden worden gedaan over hun speciaal toe te kennen
bijzondere voordeelen.
..Meermalen kwam de Regeering daardoor voor het geval
te staan, dat zii dergelijke toezeggingen, hoewel die feitelijk
geenerlei behoorlijken grond hadden, toch — som« ten koste
van veel extra uitgaven — moest honoreeren. al ware het
alleen reeds op grond van overwegingen van billijkheid
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tegenover de betrokken personen, die herhaaldelijk om in
's Lands dienst te treden, vaste positie moesten prijsgeven.
„Daartegen is thans een zeer uitdrukkelijk verbod uitgevaardigd, onder toevoeging, dat autoriteiten die zonder
verkregen machtiging zulke toezeggingen doen, voor de gevolgen daarvan aansprakelijk zullen worden gesteld.
„ H e t hetzelfde doel is het vraagstuk der toekenning van
voortijdige weddeverhoogingen nader bezien.
,,In verschillende traktementsregelingen komt de bepaling
voor, dat na verkregen machtiging van den GouverneurGeneraal, bij buitengewone geschiktheid en uitmuntende
plichtsbetrachting de aan eene betrekking verbonden regelmatige weddeverhoogingen voor het verstrijken van den daarvoor gestelden termijn kunnen worden toegekend.
,,In de moeilijke oorlogsjaren moest herhaaldelijk worden
toegelaten, dat van dit voorschrift min of meer in afwijking
van de oorspronkelijke bedoeling gebruik gemaakt werd om
vooral de lager bezoldigde ambtenaren, die soms in een
inderdaad wanhopige positie kwamen te verkeeren. den nood
eenigszins te verlichten. De rekbaarheid der begrippen
..buitengewone geschiktheid" en ..uitmuntende plichtsbetrachting" opende de mogelijkheid daartoe.
,,De Regeering heeft zich wel bereid verklaard het oude
voorschrift te handhaven, doch onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat het dan weer strikt volgens de bedoeling zal
worden toegepast, in dier voege dat' alleen in werkelijk
sprekende gevallen ter beoordeeling van de Regeering en
dus bij hooge uitzondering voortijdige verhoogingen zullen
worden toegekend. Toezeggingen inzake de toekenning van
zulke voortijdige verhooging heeft de Eegeering daarbij, eens
en voor goed verboden.
..Eene dergelijke strikte toepassing van personeele bepalingen is trouwens in algemeenen zin den betrokken autoriteiten eens en vooral op het hart gedrukt bij een aan het
einde van het verslagjaar uitgegaan rondschrijven. De
Eegeermg deed daarin vooropstellen, dat zij niet dan * p
grond van zeer bijzondere redenen aan afwijkingen van de
algemeen geldende regelingen wenschte mede te werken: zij
deed daaraan tevens het dringend verzoek toevoegen om gevallen, die aan dien eisch niet voldeden, zelfs niet voor te
brengen, ten einde aldus de taak der administratie niet
onnoodig te verzwaren en nutteloos papier, tijd en arbeidskracht te verbruiken.
..Tevens werd het in dezelfde lijn van inkrimping der personeele uitgaven bij herhaling uitgesproken, dat de uitkeering van buitengewone geldelijke belooningen lot gevallen van inderdaad hooge uitzondering moest worden
beperkt.
„Eenigszins op ditzelfde gebied ligt de gewijzigde gedragalijn inzake het toekennen van schadeloosstellingen aan
ambtenaren die tot een hooger bezoldigd ambt benoemd zijn,
doch in het belang van 's Lands dienst zoolang in hunne
oude lui rekking worden aangehouden, dat zij de nieuwe
hoogere bezoldiging eens of meermalen derven. Het is thans
de bedoeling deze gevallen inderdaad tot uitzonderingsgevallen te maken, waartoe den betrokken autoriteiten opgedragen is zirh bij bevorderingen zooveel mogelijk telkens
zekerheid te verschaffen of de betrokkene zijne bestemming
wel dadelijk zal kunnen volgen en. indien dit wegens werkelijk urgente redenen niet het geval blijkt, te overwegen of de
benoeming dan niet moet worden uitgesteld.
..Eenige maanden later werd deze lijn doorgetrokken tot de
nieuwbenoemde ambtenaren, die niet in de gelegenheid zijn
hunne betrekking nog in de maand van benoeming te aanvaarden, en dus ingevolge de bekende nitbetalinsregeling van
1827, welke voor de eerste maal traktement toekent op den
eersten der maand volgende op die waarin het ambt aanvaard en de betrokkene beëedigd is, eerst twee maanden na
benoeming de hoogere bezoldiging ontvangen.
„Ook hier wenschte de Rogeering in het algemeen geen
schadeloosstellingen te verleenen, terwijl om reclames zoovee! mogelijk te voorkomen, de benoemende autoriteiten
\vei(!"n aangeschreven om zich voor het nemen van het
besluit ook ten aanzien van dit. punt zekerheid te schaffen.
„Wel is sedert juist dezer dagen ingevolge een voorstel
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van de Bestuursverkavelingscomniissie de bevoegdheid tot
het toekennen van dergelijke schadeloosstellingen aan de
Departementschefs overgedragen, doch uitdrukkelijk is hun
daarbij op het hart gebonden bij de toepassing hunner
nieuwe bevoegdheid van de uitgestippelde gedragslijn niet
af te wijken.
„Gelijk in de vorige Mededeelingen reeds is uiteengezet,
werd in 1920, met vervanging van die van 1918 eene geheel
nieuwe duurtetoeslagregeling ingevoerd, die vooral voor de
lagere traktementen een zeer aanzienlijke toename beteekende.
„ N a de inderdaad zeer moeilijke jaren, welke de ambtenaien hier te lande doorgemaakt badden, kwam deze regeling bij menigeen nog maar juist op tijd om het gezin van
financieelen ondergang te redden en de zware eischen, die
daarmee aan 's Lands schatkist gesteld werden, waren in
die dagen dan ook meer dan gerechtvaardigd.
„Sedert zijn ook ten aanzien van dit vraagstuk de tijdsonistandigheden van invloed geweest. Voor 's Lands financiën vormt de duurtetoeslag een in verband met de huidige
geldelijke vooruitzichten op den duur bezwaarlijk te verautwoorden uitgave, terwijl eene althans beginnende prijsdaling
den toestand in de ambtenaarswereld minder nijpend gemaakt,
heeft dan te voren het geval was. In het bijzonder voor de
lagere inlandsche beambten is naar algemeene erkenning de
bezoldiging met de daarop vallende 60 % aan duurtetoeslag feitelijk te hoog na de aanmerkelijke prijsdaling van
rijst en van andere zaken die in deze kringen als eerste
levensbehoeften zijn te beschouwen.
„Trouwens de eisch om zoodra dat mogelijk zou blijken tot
vermindering of afschaffing van den duurtetoeslag over te
gaan. is in de overwegingen der Begeering nimmer uit het
oog verloren.
„Bepaald aan (Ie orde kwam dit punt in de tweede helft
van het vorig jaar, toen de Bezuinigingscommissie 1920 in
haar verslag de aandacht vestigde op de ongerijmdheid die
er in school, dat ook de ambtenaren, voor wie op de begrootin»en voor 1920 en 1921 positieverbeteringen waren opgebracht, dei/zelfden duurtetoeslag zouden behouden als de
ambtenarengroepen wier wedde sinds jaar en dag onveranderd gebleven was.
..Met de erkenning in beginsel, dat in zulke gevallen aan
den toeslag een zekere beperking behoorde te worden aangelegd, stond echter nog geenszins vast hoe in de jj-egeven
omstandigheden dit principe tot praktische uitvoering te
brengen.
,.Te moeilijker was dit vraagstuk omdat niet al de pas
ingevoerde en voorgebrachte weddeverbeteringen in dit verband als gelijkwaardig zijn te beschouwen. Wel bedoelden
sommige dier herzieningen inderdaad de inkomsten der betrokkenen op nieuw peil te brengen, waardoor dus de duurtetoeslag overbodig zou zijn, maar daartegenover mocht in
verschillende andere gevallen eigenlijk slechts van bet
inhalen van een ook voor de bekende prijsstijging op dit
gebied bestaanden achterstand worden gesproken, zoodat
boven het peil dier groep van traktementsverbeteringen de
duurtetoeslag in dezelfde mate nondig werd geacht als voor
alle andere ambtenaren.
„ H i e r eene, ook met alle tnsschenvormen rekening houdende, oplossing te vinden, bleek welhaast ondoenlijk zoolang althans niet de in die dagen juist in behandeling zijnde
algemeene nivelleering vaste vormen zou hebben aanganomen en aldus een min of meer vast peil zou zijn verkregen, waarnaar alles kon worden afgemeten.
„ I n afwachting van de verwezenlijking dier nivelleeringsvoorstellen bleef daarom op dat oogenblik de zaak rusten,
terwijl het denkbeeld in petto werd gehouden om zoodra die
voorstellen meer gecondenseerd zouden zijn. den duurtetoeslag voor allen gelijkelijk'zooveel te verminderen, da* aan
wedde en toeslag niet meer zou worden genoten dan de
genivelleerde bezoldiging zou bedragen. Ook dit denkbeeld
bleek echter al spoedig op groote praktische bezwaren te
stuiten.
,.Daarnaast werd als algemeen consigne uitgegeven, duf
bij het voorbrengen van voorstellen voor nieuwe positieverbeteringen en tot bet instellen van nieuwe ambten
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voortaan uitdrukkelijk zou worden vernield in hoeverre
daarbij met den toeslag rekening was gehouden.
„Verder werd in dit stadium der'zaak door de Regeering
overgegaan tot invoering van de positieverbeteringen, die tot
nu toe juist met het oog daarop nog waren aangehouden.
Uitdrukkelijk werd echter in elk afzonderlijk geval bepaald,
dat de aan de nieuwe bezoldiging te verbinden duurtetoeslag niet blijvend zou worden gehandhaafd, doch dat nader
zou worden uitgemaakt op welke wijze die toeslag zou worden verminderd of ingetrokken, in het bijzonder voor hen,
die weddeverbeteringen hebben verkregen. Natuurlijk bleef
vooropstaan, dat in geen geval zou worden teruggevorderd
wat aan duurtetoeslag eenmaal genoten is.
„ L a n g kon echter de zaak niet blijven rusten. Door de
toenemende financieele moeilijkheden was het langzamerhand kwalijk langer te verantwoorden om den duurtetoeslag,
waarvan buitendien — bij de ramingen vergeleken — de
kosten in hooge mate bleken tegen ite vallen, langer dan
absoluut noodig te laten bestaan.
„De voorloopige begrootingsramingen voor 1923 wezen
uit, dat alleen-zeer radicale bezuinigingen de financiën van
het Land althans eenigermate in evenwicht zouden kunnen
houden. De Begeering zal daarom gedwongen zijn op het
punt van den duurtetoeslag tot eene krachtige hanteering
vau bet snoeimes over te gaan. In beginsel is voorloopig riet
denkbeeld aanvaard om het er op aan te sturen, dat met
ingang van 1 Januari van het volgend jaar de toeslag tot op
de helft wordt verminderd en niet 1 Juli daaraanvolgend ge-

heel i ngetrokken.

„Gelijk uit het vorenstaande duidelijk geworden zal zijn,
gold het in al de daarin behandelde gevallen wel vrij algemeen en krachtig werkende, doch — naar haar wordingSproces beoordeeld — toch bepaald iucidenteele bezuinigingen.
,„\Vant wel hebben — zooals uitvoerig is verhaald — be*
halve de Regeering zelf, verschillende bezuinigingscommissies en trouwens ook aile departementshoofden en dezer
ondergeschikte organen het bezuinigingsvraagstuk min ot
meer systematisch bezien, doch wat nog niet heeft plaats
gehad, ook omdat de middelen en gegevens daartoe nog ontbraken, is eene nauwgezette stelselmatige ontleding van de
uitgavenzijden der begrooting post voor post, van de begrootingsrekemngen, de verslagen van diensten en bedrijven met
bijbehoorende cominercieele rekeningen.
„ E n toch zal alleen zulk een allesomvattend en sy.-»tematisch doorgevoerd onderzoek, te samen niet de wenken en
mededeelingen van belangstellenden in vak- en dagbladpers
het materiaal voor eene algemeen doorgevoerde bezuiniging
kunnen opleveren.
„Alleen toch dooi een dergelijke stelselmatig opgezette
analyse zullen, nadat het begrootjngsonderzoek door zoo
noodig plaatselijk verkregen inlichtingen en verklaringen zal
zijn aangevuld, de oorzaken kunnen worden opgespoord van
onevenredig hooge kosten voor bepaalde onderdeden van
Overheidszorg en van abnormaal sterke schommelingen van
sommige groepen van uitgaven. En alleen een volledig overzicht van deze factoren zal de grondslag kunnen zijn voor een
inderdaad algemeen doorwerkende bezuiniging, hetzij dan
dat, gelijk ook de laatste bezuinigingscommissie reeds onderscheidde, alleen de werkwijze vereenvoudigd wordt, hetzij
dat het terrein der Overheidsbemoeienis ingekrompen dient
te worden.
„ E n dat — ondanks de dikwijls ingrijpende iucidenteele
hervormingen, waarvan er in het vorenstaande verschillende
geschetst werden
toch bij meer systematisch aanvatten
van hot vraagstuk ook in de werkwijze zelf nog veel te vereenvoudigen valt, is duidelijk, voor wie beseft hoe in de
snelle ontwikkeling der laatste decenniën de Oyerheidsorganisatie hier te lande vergroeid is. De onvermijdelijk steeds
verder gaande specialiseering in de Overheidstaak toch ging.
doordat in de groote zaken eene onverminderde oentraliseering van het bewind betracht werd, gepaard niet een merkbare afname van den invloed der plaatselijke bestuursorganen
oj) het behoud van een locaal verband tusschea de dirigeerende diensten. Werd aldus in vele gevallen de qualiteit van
het werk gediend, het feit dat het door verschillende diensten
zonder ouderling verband verricht werd, deed veelal demogelijkheid over het hoofd zien om door combinatie van in wezen
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verwante of althans onderling verband houdende werkzaam»
heden, tot besparing te komen. Daarnaast leidde de, in het
maatschappelijk leven dezer landen vanzelf scherper afgeteekende scheiding tusschen de verschillende bevolkingsgroepen,
tot een voor het oogenblik nog te aanvaarden dualisme in
verschillende personeelsorganisaties, waaruit echter — door
de suggestie van dat stelsel zelf — gevaar voortvloeit voor
eene zekere verwaarloozing van financieele eischen.
„Bovendien werkt ook hier te lande het overal elders geconstateeid verschijnsel, dat bij de organisatie van die steeds
groeiende onderdeeien der Overheid, welke op sociaal, economisch of paedagogisch terrein liggen, financieele overwegingen hun die hier opbouwenden arbeid verrichten gemeenlijk
dermate onbelangrijk voorkomen, dat het de grootste moeite
kost om hier eeuigen waarborg te verkrijgen, dat met zou
weinig mogelijk geld een maximum aan nuttig effect bereikt
wordt.
„Kan de bezuiniging door versobering of betere organisatie der werkwijze veelal door de betrokken autoriteiten zelf
tot stand gebracht worden, zoodra het werkelijk zal gaan om
inkrimping van de taak der Overheid, spreekt het wel van
zelf', dat niet buiten de Itegeering of zelfs buiten den begrootingswetgever om zal mogen worden gehandeld.
„Voor het voorbereiden en verrichten van een dergelijk
systematisch financieel onderzoek is juist in de dagen van
het sluiten dezer Mededeelingen in beginsel besloten tot de
instelling van een onder den directeur van Financiën ressorteerenden specialen bezuinigingsdienst, die vooral langs den
weg van voortdurend mondeling en plaatselijk contact en
daarop gebaseerde onderlinge samenwerking en vertrouwen,
in die richting zal hebben te arbeiden.

„Een reeks van maatregelen is ontworpen om in dezen
toestand te voorzien.
„Zoo werden sinds 1Q1G aan onderwijzers met hulpakte in
Nederland, die zich voor den Indischen dienst willen verbinden, toelagen gegeven voor de hoofdactesüidie.
„Voorts werd in 1917 begonnen met de opleiding van
Chineesche onderwijzers, terwijl een tweede hoogere kweekschool voor inlandsche onderwijzers werd opgericht, welke
heide voorzieningen strekken lot uitsparing van Europeesche
onderwijzers voor bet Hollandsch-Chineesch en Hoilandscliinlandscii onderwijs.
„Dan werd de uitzending mogelijk gemaakt van hoofdonderwijzers onder kort dienstverband, terwijl ook het middel der detacheering overwogen werd. De opleiding van volledig; bevoegde onderwijzers voor den Indischen dienst werd
in iSederland ter hand genomen, terwijl belangrijke positieverbeteringen tot stand kwamen.
„Desondanks werd de moeilijkheid om in de steeds toenemende beboette aan leerkrachten voor het Europeesch
lager onderwijs te voorzien, in de laatste jaren steeds grooter,
zoodat in het einde van 1920 de Haagsche commissie van
voorlichting in zake de opleiding en uitzending van onderwijzers en de uitzending van onderwijzeressen voor den
Indischen dienst, het treffen van noodvoorzieningen meende
te moeten aanbevelen.
„ H e t aantal mannelijke sollicitanten toch bleef gering,
ondanks alle wervingsmaatregel en, en dat der vrouwelijke
gegadigden met eenige ervaring en geschiktheid voor haar
taak was al niet veel grooter; trouwens het aantal onderwij zeressen was bij het Europeesch onderwijs hier te lande
reeds zeer hoog opgevoerd.
Selectie onder hen, die zich in Holland aanmeldden,
bestond door het tekort practisch bijna niet meer, hetgeen
„Onderwijs. Het tekort aan leerkrachten.
Vele waren gelijk vanzelf wel spreekt, zoo op de deugdelijkheid van het
in da laatste jaren de klachten over de personeelvoorziening Tndisch onderwijs als op de animo, om daarbij dienst te
bij liet gouvernements Europeesch lager onderwijs. AYcl was, TiPinen weer van ongunstigen invloed moet zijn. Daarbij
gelijk in den Volksraad reeds bleek, peroentsgewijze het \\;iven de onderwijzerstraktemonten in Holland beduidend
tekort niet zoo heel groot — tussei-aa C on T ',,', —, de^L de verbeterd en stond daar '.ene aanmerkelijke uitbreiding van
uitbreiding van het zuiver Europeesch en vooral van het het onderwijzerscorps op het programma.
Hollandsch-Chineesch onderwijs kon allerminst met de be„ I n de overtuiging, dat nadere opvoeriiig van de Indische
hoefte tred houden.
onderwijzersbezoldiging voor het oogenblik hier geen ver„Bovendien demonstreert zich een algemeen tekort van betering zou kunnen brengen, omdat naar zij meende de
G %, bij andere diensttakken welhaast onopgemerkt, bij den grondoorzaak der moeilijkheden eenvoudig in het feit lag,
onderwijsdienst onmiddellijk in alle scherpte aan het publiek, dat in Nederland in die dagen geen aan de tegenwoordige
ook al omdat uiteraard elke samenloop van ziektegevallen of Indische behoefte beantwoordend aantal ook tot Indisch ververlof aanvragen, waarvoor niet aanstonds aanvulling van band genegen onderwijzers te vinden was, stelde de oomelders beschikbaar is, plaatselijk het tekort in veel ongun- missie voor de benoodigde krachten in het buitenland te
stiger verhoudingen tot de beschikbare krachten doet at- zoeken.
steken.
Alleen het besef van de volstrekte onafwendbaarheid van
„De onvermijdelijke overplaatsingen, welke steeds een zulk een noodmiddel gaf de commissie den moed met een
fractie der bestaande sterkte reikende houden, accentueereu voorstel als dit te komen. Doch voor de vraag gesteld of de
tegen haar voorstel bestaande bedenkingen zwaarder moesten
deze plaatselijke tekorten.
„Ongetwijfeld is in den verminderden per.soneeltoevoer in wegen dan het doen voortduren van den bestaanden en nog
de jaren 1917 en 1918, toen de scheepvaart wegens het duik- ernstiger toestand, meende zij die ontkennend te moeten
bootengevaar sterk verminderde en zelfs een tijdlang geheel beantwoorden. De commissie gaf mitsdien in overweging de
werd stopgezet, een, en wel eene zeer voorname, der ooizaken mogelijkheid te openen om voor den Indischen onaerwijste zien van het beschreven tekort, docli men mag onder de dienst buitenlandsche onderwijzers uit te zenden, in het
suggestie hiervan niet uit bet oog verliezen, dat ook andere bezit van onderwijsdiploma's van minstens gelijke waarde
factoren hebben medegewerkt. De uitzendingscijfers van na als de Nederlandsche noofdonderwijzersacte en van een wetden oorlog wijzen dit in zoover uit, dat in 1919 nog 145 en in teliik bewijs van geoefendheid in de Nederlandsche taal, de
1920, toen de scheepvaartmoeilijkheden reeds lang tot het geschiedenis en de aardrijkskunde van Nederland en Xederverleden behoorden, slechts 71 onderwijzers door den Minister landsch-Indië en de methodiek der Europeesche scholen in
Nederlandsch-Indië.
ter beschikking van de Indische Begeering werden gesteld.
„De Indische Begeering zou dan moeten bepalen aan
„Buitendien hebben de oorlogsjaren niet uitsluitend in
ongnnstigen zin op de personeeïvoorziening gewerkt. Zoo welke buitenlandsche diploma's deze Indische onderwijshebben n e k , naar bekend, tijdens de mobilisatie verscheidene bevoegdheid te verbinden ware, behoudens dan het bewijs van
onderwijlen voor Indië aangemeld, die zonder dien maat- geoefendheid, dat door den Minister van Koloniën zou zijn
regel niet of yoorloopig niet aan een loopbaan bij het Indisch te verleenen.
onderwijs gouden hebben gedacht. Bovendien stond tegen„De maatregel zou overigens een tijdelijk karakter moeten
over een kleineren aanvoer een verminderde uittocht, wijl bij diagen en niet langer functionneeren dan tot het tijdstip dat
menigeen in die jaren de pensioenplannen vrijwillig en de Indië en Nederland zelve in de behoeften kunnen voorzien.
verlofplannen meestal gedwongen werden opgeschort.
Onder de in die dagen in Europa bestaande omstandig..Er zijn dus onmiskenbaar ook meer algemeene factoren heden zou dit voorstel practiscb neerkomen on bet uitzenden
van invloed geweest, wortelende in de uiterst snelle uit- van een vrij groot aantal Duitsche onderwijzers met volbreiding van het onderwijs in deze gewesten, de groote waardige lager-onderwij s-bevoegdh ei d, die hoofdzakelijk uit
behoeften aan onderwijskrachten ook in het moederland en Noord-West-Duitscbland zouden zijn te recruteeren, omdat
tevens de positieregeling der leerkrachten en de daarmede de bevolking daar het meest met de Nederlandsche verwant
verband houdende uitingen van het vakvereenigingsleven. is en de bewoners van Noord-Westfalen, Hannover, Oostnandelincren der Staten-Generaal. Bijlagen. 1922—1923.
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Friesland en verder, tot Holstein en Sleeswijk toe, het
Nederlandsen gemakkelijk en snel aanleeren. Uit die streken meende de commissie wel eenige honderden geselecteerde
onderwijzers te kunnen betrekken, die dan vooraf' naar
Nederland zouden moeten worden gehaald om daar door eene
geëigende opleiding op Rijkskosten zoo snel en volledig
mogelijk te worden „vernedeilandscht". Zij zouden daartoe,
naar de commissie meende, elk afzonderlijk moeten worden
gehuisvest bij eene beschaafde familie, bij voorkeur bij
leeraren en onderwijzers in bepaalde centra van het land,
waar zij dan tevens liet noodige aanvullin»soiiderwijs zouden
genieten, en voorts bijvoorbeeld onder goede leiding l'ietstochten ondernemen door Nederland, typen van steden en
dorpen zien, historische plaatsen en monumenten bezoeken,
enz.
,,De Commissie stelt zich voor dat de gouvernementsalumni met het grootste assimilatievermogen en de soepelste
spraakorganen na zes maanden zouden kunnen vertrekken en
dat dan geleidelij k verder tot uitzending zou kunnen worden
overgedaan, zoodat de opleidingstijd van 6 tot 12 maanden
zou duren. De kosten dier aanvullende opleiding zouden, per
hoofd berekend, weinig afwijken van die voor de opleiding
voor de hoofdakte van hen, die zich voor Indië verbinden,
en gedurende 2 of 0 jaar f 1000 's jaars ontvangen.
„Dat er onder deze buitenlanders meerdere zouden zijn,
die zelfs nog jaren na hun aankomst in Indië, ondanks liet
door hen opzettelijk genoten onderwijs in de Nederlandsen»
taal (dat andere Duitschers die naar Indië gaan, nooit genieten), deze taal niet eenig dialect zullen blijven spreken,
is een bezwaar dat de commissie meende te eerder te mogen
aanvaarden omdat het eenerzijds eene noodvoorzicning gold
en anderzijds ook menig Hollander in het onderwijscorps
zijn locaal dialect maar niet kan afleggen. En als dan in
Indië nog zorg zou worden gedragen alleen op scholen met
drie of meer leerkrachten een buitenlander te plaatsen, en
niet meer dan één, dan zou er naar de commissie meende
geen gevaar zijn, dat de leerlingen dialectisch, onzuiver
Nederlandseh zullen leeren. De ervaring op scholen in Nederland en in Indië. waar een Hollandseh dialect-spreker onderwijs geeft, heeft zulks geleerd.
,,De omstandigheid, dat de buitenlandsehe aeten niet
identiek zijn met de Nederlandsche hoofdacte, achtte de
Commissie (afgezien van de genoemde aanvullingsstudie) op
zich zelf geen bezwaar. Zij acht het zelfs niet onmogelijk,
dat de aanwezigheid op een grootere school van één bezitter
eener niet gelijke, maar wel gelijkwaardige acte, een voordeel zal blijken te zijn, en denkt daarbij bijv. aan het
grootere aandeel dat muziek en bijbelkennis in de Duitsche
onderwijsopleiding genieten. Bij het oefenen van critiek op
de Hollandsehe onderwijzersopleiding is in de Nederlandsche
schoolpers trouwens de Duitsche regeling steeds als navolgenswaardig voorbeeld gesteld.
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Ook in de pers en in vergaderingen • van belanghebbenden
ging maar bij uitzondering een enkele stem op, die zich voor'
de doorvoering van het plan der Hollandsehe voorlichtinpsconiniissie verklaarde.
„ W a s alzoo van de zijde van het belanghebbend Europeesch publiek het verzet welhaast algemeen, ook van vakkundige zijde rezen veelvuldige bedenkingen, die van een
onvoorwaardelijk afkeuren liepen tot een noode gegeven
instemming, uitdrukkelijk beperkt tot het geval dat inderdaad geen andere middelen gevonden zouden kunnen worden
om in den nood te voorzien.
„Alleen in inlandsche kringen vond het plan veel instemniing.
„ W a a r het hier echter in de eerste en voornaamste plaats
de belangen van het Europeesch onderwijs gold en overigens
gelijk vanzelf spreekt voor het Hollandsch-inlandsch en
nollandscli-Chineesch onderwijs ten deze geen voorziening
kan worden getroffen, die voor het Europeesch onderwijs zou
wolden afgekeurd, is ten slotte van het denkbeeld, in zooverre afgezien, dat voor het lager en het voortgezet en uitgebreid lager onderwijs de indiensttreding van Duitschers
bepaald ongewenscht werd geacht, doch dat die voor het
middelbaar en technisch onderwijs, zij het onder zeker voorbehoud, gaarne werd aanvaard.
,,Dit voorbehoud hield in dat vreemdelingen — want
principieel viel ten dezen geen onderscheid te maken tusecben Duitschers en anderen — alleen worden \iitgezonden
indien zij bevoegdheid hebben voor vakken als de vreemde
talen, wiskunde of de natuurwetenschappelijke en technische
vakken, waarbij de kennis van het Nederlandseh van securtdair belang is, hetgeen evenwel niet wegneemt, dat van de
betrokkenen desnoods na het volgen van een specialen cursus
een zekere proef zal zijn te eischen van voldoende vaardig»
heid in het spreken, verstaan en lezen van het Nederlandseh.
„Voorts zullen de onderwij «bevoegdheden, waarop de
gegadigden bogen, waarborg moeten geven voor goed onderwijs, hetgeen dan nog in eik geval aan de betrokken faculteit
eener Nederlandsche universiteit ter beoordeeling zal kunnen
worden voorgelegd.
,,Daarnaast zal nog worden overwogen in hoeverre het
beter zal blijken de betrokkenen door aanvullende opleiding
in Nederland in de gelegenheid te stellen een Nederlandschen
academischen graad of diploma te behalen, waaraan de
middelbaar onderwijs-bevoegdheid verbonden is.
„Behalve de uitzending van Duitsche onderwijzers is nog
speciaal het denkbeeld aan de orde gesteld om Vlaamsche
leerkrachten ook voor het Indisch lager onderwijs aan te
werven. Het behoeft geen nader uitleg dat de gevoelsbezwaren, welke liet groote publiek tegen de aanstelling van Duitschers bij het lager onderwijs koesterde, niet of in veel
minder mate slechts, voor de stamverwante Vlamingen konden gelden. Wel zou er natuurlijk ook hier in het bijzonder
op moeten worden gelet dat geen menschen worden uitgezon,,He! was intusschen wel een zeer ongewone zaak die den, die het Nederlandseh niet zuiver spreken en in het
aldus bij de Begeering aanhangig was gemaakt. En wijl het algemeen dat de opleiding aan behoorlijke eischen beanthier een bij uitstek openbaar belang gold, terwijl het overi- woordt. In Holland zou daarvoor wellicht een speciale
gens van den aanvang af zeer wel mogelijk was dat, ook al aanvullingsopleidiug, bij voorkeur voor hoofdactebekwaamzou eene strenge selectie het mogelijk maken slechts de heid, kunnen worden gegeven. Intusschen bleek het gebe.ste onder de buitenlanders uit te zoeken, toch de openbare wensebt de overweging dezer zaak nog wat aan te houden.
meening zich zeer vijandig tegenover hei denkbeeld van deze Hel onderzoek eener deskundige commissie, die in het eind
soort werving zou stellen, besloot de Begeering in de eerste van liet vorig jaar gpeciaal daartoe naar België gereisd is.wees
plaats de publieke opinie in de gelegenheid te stellen de zaak namelijk' uit (lat de Vlaamsche onderwijzers niet gelijkgesteld
in vollen omvang te overwegen en haar stem duidelijk te konden worden met degenen die zich in Holland de boofddoen hooren. Daarom i- aan. het denkbeeld zooveel mogelijk acte verwerven en dat eene aanvullende opleiding tot het
bekendheid gegeven en werd de schoolcommissies verzocht hoofdactepeil in Nederland niet wel uitvoerbaar was. Men
zich. daarover uit te spreken na zich zooveel doenlijk op de zou de Vlamingen dus moeten uitzenden als hulponderwijzer
hoogte' te hebben gesteld van de stemming der ouders van of volgens eene bijzondere traktementsregeling, liggende
schoolgaande kinderen. Tevens werd het oordeel gevraagd boven die voor het hul ponderwij s en onder die voor de bezitvan de inspecteurs van bet lager onderwijs, van de betrokken ters der hoofdacte.
„ D i t laatste is om voor de hand liggende praktische
vakorganisaties, en van eenige vooraanstaande onderwijs» [
redenen een ook in zijn gevolgen weinig doelmatig middel.
mannen in de inlandsche maatschappij.
„Het op deze wijze gebonden onderzoek wees uit dat de De uitzending van hulponderwijzers — en zulks geldt niet
openbare meening onder het Europeesche deel der bevolking alleen die van vreemde, maar ook voor die van Hollandsehe
vrij algemeen iepen het denkbeeld gekant was, eenend]ds nationaliteit — zal, hoezeer ook deze maatregel in den zeer
omdat het nationaal sentiment zich er tegen verzette, ander- bedenkel ijken toestand der personeelvoorziening verlichting
zij ds onidat men de zuiverheid van het onderwijs in de zou kunnen brengen, toch nog moeten wachten op invoering
Nederlandsche taal niet gewaarborgd achtte. Slechts van eener algemeene nieuwe traktementsregeling, welke aan dezo
enkele plaatsen werd een geluid van instemming vernomen. soort onderwijskrachten — ook de meest ervarene met lang-
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durige voorpraktijk — de positie en belooniug zal schenken,
welke hun in billijkheid toekomt.
„Overigens wierp het in zoo ruimen kring gepleegd overleg over de uitzending van vreemdelingen het groote voordeel
af, dat van verschillende zijden andere maatregelen zijn aanbevolen, die te voren wegens de ook daaraan verbonden bezwaren terzijde gesteld, thans van de zijde van het publiek
naar voren werden gebracht om in den nood te voorzien.
Naast sommige, die — gelijk de tewerkstelling van kweekelingen — ten slotte praktisch niet wel uitvoerbaar bleken,
zijn er verschillende van die voorzieningen sedert tot stand
gekomen.

B.
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zijner tijd als toelatingseisch voor de kweekscholen alleen
het met viucht doorloopeu van de Tde klasse der Hollnndsch-inhindsehe'school zou kunnen worden gesteld, eene
nadere inkrimping tot vierjarigen leergang zou kunnen volgen. Ten slotte valt in dit verband nog melding te maken van
de invoering eener meer economische werkverdeeling op die
kweekscholen, waarbij ook van het personeel der leerscholen
partij getrokken wordt.
„ H e t streven zal moeten zijn 0111 zoo eenigszins mogelijk
:.! die lichting verder te gaan.
„Zoo wordt thans ernstig overwogen en door proefnemingen
onderzocht in hoeverre door beperking van de formatie en
door wijziging in de indeeling tot inkrimping van het aantal
,,Zoo werd tegen den aanvang van het schooljaar 1921— dei hij de inspecties te werk gestelde leerkrachten zal kunnen
1922 machtiging verleend om bij wijze van proef aan Euro- worden gekomen. Vooral op de Hollandseh-inlandsche inspecpeesche lagere, Hollandseh-inlandsche,
Hollandsch-Chi- tie blijft hierbij de aandacht gevestigd.
neesche en zoogenaamde speciale scholen, waar het onderwijs
„Voorts zal misschien nog besparing kunnen worden verdoor personeelgebrek schade lijdt of dreigt te lijden, tijde- kregen door zooveel mogelijk vervanging van bevoegde leerlijk eene bijzondere, van de bestaande voorschriften ai'- krachten bij de openbare Europeesche lagere scholen door
wijkende, schooltijdregeling in te voeren.
ongediplomeerden die aan zekere algemeene waarborgen van
„Die proef regeling zou er dan op neer komen, dat een deel bruikbaarheid voldoen en mogelijk door beperking van den
van den schooltijd naar den namiddag wordt verplaatst, waai- omvang van vele Europeesche scholen door de toelating te
door met minder personeel aan hetzelfde aantal leerlingen
beperken en het Hollandsch-inlandsch en Hollandschonderwijs kan worden verstrekt. Dit kan natuurlijk niet Chineescn onderwijs daartegenover meer naar voren te brenoveral omdat de onderwijskrachten hier vrijwillig een extra ! gen. Dit laatste zou te eerder kunnen, nu door de oprichting
taak op zich zullen moeten nemen, waarvoor hun dan ook I der Algemeene Middelbare School de gelegenheid is geextra betaling wordt gegeven, berekend naar den maatstaf
sehapen om anders dan via de Europeesche school toegang
van f' o per na 1 uur in den middag werkelijk gegeven les- j te krijgen tot Indisch middelbaar en hooger onderwijs.
uur. Bovendien zal steeds overwogen moeten worden of de !
.. Femeer zal ernstig zijn te overwegen of er geen middelen
ligging der school ten opzichte van de woonplaats der ouders i zijn om ter bevordering van de quantitatieve uitbreiding van
in elk speciaal geval deze regeling toelaat en in het algemeen lei Eollandsch-Indisch onderwijs tot vermindering van het
of de ouders hunnerzijds aan de proef willen medewerken.
dii elke school geplaatste aantal volledig bevoegde Europeesche Leerkrachten te komen zonder dat natuurlijk de zoo
„Daarnaast is overwogen om de herplaatsing van gepcn- j moeilijk verkregen aansluiting bij het M.TT.L.O. in gevaar
sionneerde onderwijzers aanlokkelijker te maken, door mei i komt.
behoud van een leeftijdsgrens van óó jaar, hun na geneeskun„In dit kader van voorzieningen past tevens het plan van
dige keuring, tijdelijke herplaatsing in den laatstbekleedee. > de zoogenaamde uitgebreide fröbelschool, die in den vorm
rang toe te zeggen, tenzij daardoor in verband met het voor | van eene combinatie van het fröbelonderwijs met het onderde eerste klasse-bevordering bestaande promotiesysteem het wijs der laacstc twee klassen der Europeesche lagere school
hier aanwezig personeel in zijne belangen zou worden ge- j een zelfstandige ondei wijstrap zou moeten worden, waardoor
schaad. In dat geval kan dan echter toch de geldelijke positie een flink deel der tegenwoordige taak van het hooger geMO worden gc-iegeld, dat de betrokkene, met stilstand van . diplomeerd onderwijspersoneel door fröbelkrachten zou worzijn pensioen het nieuwe activiteitsinkomen van den laatst- ! den overgenomen.
bekleeden rang zou ontvangen. Verder werden de uitrusting ..Dit laatste punt is reeds in gevorderd stadium van voorgratificatiën tijdelijk verhoogd evenals — definitief — bij bereiding.
eervolle ontheffing het pensioen; dit laatste door medetelling
„De in dii verband min of meer voor de hand liggende
van de nieuwe dienstjaren als diensttijd en de mogelijk ge- aanstelling — waar noodig — van ongediplomeerde ondernoten hoogere bezoldiging in den pensioensgrondslag.
wijskrachten verdient eveneens nauwgezette, doch uiterst
„(Jok gepensionneerde West-Indische onderwijzeis zouden I gereserveerde overweging. Een publicatie als het in 1919
hiervoor in aanmerking komen.
verschenen rapport van de Calcutta Dhiversity Comniission,
waarin het geheele Westersch onderwijs in Bengalen is be„Voorts is er aan gedacht om door eene verhooging der toe- ; handeld, sten;! ten deze tot de grootste voorzichtigheid, wijl
lagen, die van Begoeringswege aan candidaat-hoofdondet- j hel aanwijzingen te over beval, dat het juist het gebruik van
wijzers worden uitgekeerd tijdens de hoofdactestudie, de j onbevoegde leerkrachten is, dat in Britseh-Iiidië het Wesbetrokkenen in staat te stellen om zich door het nemen van | tersch onderwijs vrijwel hopeloos bedorven heeft.
omslag uit hun onderwijsbetrekking in Holland, geheel aan
de studie te wijden en aldus den studietijd aanmerkelijk te
„Handenarbeid
hij het algemeen
vormend
onderwijl.
bekorten, waardoor de aanvulling in het personeelstekort zou
Het 18 vooral in het laatste twintigtal jaren, toen de Westerkunnen worden versneld.
i sche landbouw en industrie hier te lande een ongelooflijk
„ H e t zijn echter alles op zichzelf nood voorzieningen, die snelle uitbreiding ondergingen, zoodat aan de technische
hiervóór zijn aangegeven en het is nog geenszins zeker of die j uitmonstering van openbare en particuliere diensten en
het tekort volledig zullen kunnen verhelpen, te minder omdat j bedrijven telkens hooger eischen werden gesteld, dat met
— gelijk mede in den aanvang is uiteengezet — meer alge- I steeds meer klem de klacht geuit werd. dat zoo weinigen uit
meene redenen aan de sehaarschte van leerkrachten ten I de groepen der meer-ontwikkelden onder de inhtndsche begrondslag liggen dan eene tijdelijke inzinking in de werving volking, in handenarbeid bun bestaan zochten.
..Wie onderwijs genoten heeft, veracht vaak het handalleen. De vraag is dan ook of in aansluiting aan het vele,
dat in den loop der dagen in die richting reeds geschied is, werk en kent dan ^von ander ideaal dan om achter de schrijfniet toch nog nader naar besparing van bevoegde leerkrach- j tafel geseten, geestelijken arbeid te verrichten of wat euphemistisch nis zoodanig wordt aangeduid. Set aureool van het
ten door zuinig verbruik moet worden gestreefd.
Stappen in deze richting waren do opvoering van het aan- administratieve ambt met zijn dikwijls quasi-intellectueel
tal leerlingen per klasse tot dertig, dan het achterwege laten cachet, trekt de abituriënten der inlandsche scholen onweervan de aanstelling van een extra leerkracht bij groote mulo- staanbaar aan: !'ei handwerk daarentegen lokt — ondanks
af dodingen, verder de opheffing van de tweejarige voorbe- dikwijls hooge belooning — slechts weinigen.
..Het aantal schrijvers, tikkers en klerken, dat in verband
reidende afdedingen der opleidingsscholen voor ïnlandsche
ambtenaren en ook de vermindering van het aantal jaar- met de snelle uitbreiding van handel en industrie en van
klassen der kweekscholen tot opleiding van ïnlandsche verschillende Overheidsdiensten in betrekkelijk zeer korten
onderwijzers van 6 tot 5, waarop wellicht, indien te tijd ' it deze kringen gerecruteerd moest en toen ook bleek
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te k u n n e n w o r d e n , was v e r b a z i n g w e k k e n d ; en een eindel o o n reeks van g e g a d i g d e n s t a a t op elk oogenblik nog gereed. De a a n v u l l i n g d e r l a g e r e t e c h n i s c h e k r a c h t e n d a a r e n t e g o n b a a r d e vooral in de t i j d e n d e r grootste b e d r i j v i g h e i d
— gelijk I n d i ë die oenige j a r e n geleden n o g kende — i m m e r
nijpende zorgen.
„ E e n e dergelijke b e p a a l d o v e r m a t i g e o v e r w a a r d e e r i n g v a n
den l a g e r e n i n t e l l e c t u e e l e n a r b e i d t e g e n o v e r h e t s c h e p p e n d
h a n d w e r k is -— in h e t a l g e m e e n reeds in alle o m s t a n d i g h e d e n o n g e w e n s c h t — voor een l a n d d a t gelijk I n d i ë de
economische v o l k s k r a c h t n o g geheel v a n o n d e r af moet
o p b o u w e n , een b e p a a l d g e v a a r .
„ H e t l a g m i n of m e e r voor de h a n d , en de p u b l i e k e o p i n i e
kwam er d a n ook m e e r en m e e r toe, deze o n g u n s i i g e u i t k o m sten te wijten a a n een eenzijdig g e n o e m d onderwijssysteem,
d a t , n a a r m e n w i l d e , er slechts werk v a n zou m a k e n zijn
l e e r l i n g e n de k u n s t v a n lezen en schrijven en de k e n n i s v a n
een groote massa feiten als h e t hoogste goed voor te stellen,
en v e r z u i m e n zou om h u n n a a s t de — overigens o v e r m a t i g e
— v e r e e r i n g v a n de v r u c h t e n v a n den p e n n e h o u d e r een behoorlijke w a a r d e e r i n g voor die v a n h e t vak-gereedschap bij
te brengen.
„ D e z e v o o r s t e l l i n g v a n zaken is in zooverre n i e t geheel
billijk, d a t voor h e t verschijnsel d i e p e r l i g g e n d e oorzaken
zijn aan te wijzen.
,,Alleen eene o n t l e d i n g v a n den i n h e e m s c h e n v o l k s a a r d ,
zooals die n i e t alleen door h e t W e s t e r s c h onderwijsstelsel,
m a a r door de geheele o m g e v i n g en door eene g e s c h i e d e n i s
v a n eeuwen zijn beïnvloed en g e k n e e d , zal in de o p s p o r i n g
d a a r v a n den w e g k u n n e n wijzen.
. . T r o u w e n s , w i e de g e s c h i e d e n i s heeft leeren r a a d p l e g e n
j.Is een b r o n v a n gegevens TOOT de b e o o r d e e l i n g v a n h e t
h e d e n , weet, d a t de a r b e i d s s c h u w h e i d in h e t a l g e m e e n en de
afkeer v a n h a n d e n a r b e i d i n h e t bijzonder, <xeen verschil n selen zijn v a n deze l a n d e n of deze t i j d e n a l l e e n . Ook elders
doet en deed zich — w e l l i c h t door a n d e r e f a c t o r e n b e p a a l d ,
m a a r dan toch u i t dezelfde k i e m e n gegroeid — d i t verschijnsel voor.
..Speciaal de W e s t e r s c h e m i d d e l e e u w e n m e t h u n afkeer
voor h e t r u w e w e r k der , , k e e r l e n " n a a s t de w a a r d e e r i n g voor
de meer verfijnde h a n d w e r k t e c h n i e k op sterk a e s t h e t i s c h e n
g r o n d s l a g , geven een beeld, d a t — als steeds niet de noodige
i-eserve •—'ter v e r g e l i j k i n g en g e d a e h t e n b e p a l i n g zou k u n n e n
strekken.
„ E n h e t v a l t n i e t t e o n t k e n n e n , d a t de m i n a c h t i n g voor
h e t h a n d w e r k als b r o o d w i n n i n g ' , h e t — in h e t l i c h t v a n
m o d e r n e r m a a t s c h a p p e l i j k e v e r h o u d i n g e n gezien — valsch
gevoel v a n e i g e n w a a r d e ! d a t h e n , die h i e r te l a n d e schoolo p l e i d i n g g e n o t e n , als r e g e l v a n de keuze v a n h e t w e r k m a n s beroep t e r u g h o u d t , in d e n g r o n d n o g feodale verschijnselen
zijn. V e r s c h i j n s e l e n , b e s t a a n b a a r door h e t a l g e m e e n n o g l a g e
peil der v o l k s o n t w i k k e l i n g in den meest r u i m e n z i n . en beg n n s t i g d door h e t feit, d a t de b e v o l k i n g dezer l a n d e n in een
l a n g e n " o n t w i k k e l i n g s t i j d v a n v r e e m d of eigen despotisch
b e s t u u r , eenerzijds h e t h a n d w e r k m e t de d i e n s t b a a r h e i d aan
den Vorst, en 'in de l a a t s t e eeuwen tevens p e n h o u d e r en
schrijftafel m e t d a a d w e r k e l i j k e m a c h t s o e f e n i n g heeft leeren
vereenzelvigen.
T e r e c h t zou d a n ook, n a a r m e e r e n m e e r e r k e n d w o r d t , ons
h u i d i g I n d i s c h onderwijssysteem v e r w e t e n k u n n e n w o r d e n ,
d a t het met deze Oostersch-feodale visie op h e t a r h e u l s v r a a g s t u k geen r e k e n i n g h o u d e n d e — ook n i e t toen de o n b e v r e d i g e n d e ervolgon d a a r v a n zich aan een ieder o p d r o n g e n —
zich t e v r e d e n stelde m e t in deze kolonie de e e n z i j d i g i n t e l lectuoele schoolopvoeding t e b r e n g e n , d i e , zelfs in h e t W e s t e n , met zijn door de les d e r eeuwen m e e r evenwichtig' geevolueerden volksziel reeds op d e n d u u r n i e t zonder bezwaren
b e v o n d e n , voor deze Oostersche l a n d e n feitelijk v a n den a a n v a n g af o n d o e l m a t i g was te a c h t e n .
I n d e r d a a d in h e t W e s t e n op den d u u r niet zonder bezwaren b e v o n d e n . I n t e g e n d e e l is al sinds de 17de eeuw de strijd
a a n g e b o n d e n t e g e n liet oude opvoedingssielsel, d a t w e l l i c h t
in de uitvoering' iets g e d i f f e r e n t i e e r d , toe!; als sysieem sinds
de dagen van de opleving' van het h u m a n i s m e vrijwel ongewiiaigd tot ons gekomen i s . H e t stelsel, d a t zeer eenzijdig
den n a d r u k legt op de o n t w i k k e l i n g v a n liet intellect,_ w a a r i n
w e l i s w a a r voor l i c h a a m s b e w e g i n g eenisre p l a a l s is i n g e r o i m d , docli w a a r a a n de opzettelijke o e f e n i n g d e r z i n n e n
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als zoodanig v r e e m d i s ; een o n d e r w i j s s y s t e e m , feitelijk ontw o r p e n en gegroeid n a a r de behoeften v a n toekomstige gel e e r d e n , dat — zelf een s t u d i e zijnde — ook z u i v e r en alleen
voor studie o p l e i d t .
„Sindfl twee en een h a l v e eeuw w o r d t in het W e s t e n tegen
dit schoolsysteem met meer en m i n d e r succes strijd gevoerd.
E e n onafgebroken reeks p a e d a g o g e n en o n d e r w i j s d e s k u n d i gen heeft zich d a a r m e e bezig g e h o u d e n . Allen streefden n a a r
v e r v e e l z i j d i g i n g van liet i n t e l l e c t u e e l e h u m a n i s t i s c h e stelsel, hetzij d a n dal voor en in v e r b a n d met de groote m a a t schappelijke beteekenis d a a r v a n , de v o o r b e r e i d i n g tot h e t
a m b a c h t hoofddoel was en zij d a a r o m a a n den h a n d e n a r b e i d
een b e l a n g r i j k e p l a a t s in h e t l e e r p l a n w e n s c h t e n te zien toeg e k e n d , hetzij d a t zij den h a n d e n a r b e i d — de k r i s t a l l i s e e r i n g
van de s c h e p p e n d e daad — als m i d d e l tot eene a l g e m e e n
b e v r e d i g e n d e o p v o e d i n g o n m i s b a a r a c h t t e n , en deswege h e t
g e h e e l e onderwijsstelsel d a a r o p w e n s c h t e n te doen b e r u s t e n .
,,Deze strijd is m e t afwisselend, doch in groote trekken
gezien toch geleidelijk k l i m m e n d succes gestreden en de
h a n d e n a r b e i d h e e f t , h i e r in h e t s t a d i u m d e r losse proefn o m i n g e n g e b l e v e n , d a a r tot m e e r v o l g e h o u d e n — zij h e t
n o g z u i v e r p l a a t s e l i j k — e x p e r i m e n t g e g r o e i d , elders t o t
a l g e m e e n systeem v e r h e v e n , in X e d e r l a n d n o g eerst o n l a n g s
zijne t r i o m f e n gevierd door de i n v o e r i n g als v e r p l i c h t leerv a k op het l e e r p l a n der l a g e r e school.
„ H e t gedeelte der m e m o r i e van t o e l i c h t i n g op h e t o n t w e r p l a g e r o n d e r w i j s w e t , dat voor dit p u n t v a n b e l a n g is, m o g e
hier volgen.
„ O o k m e t b e t r e k k i n g tot de vakken v a n o n d e r w i j s " — zoo
schreef de M i n i s t e r — , ,.heeft o n d e r g e t e e k e n d e gemeend de
„voorstellen der Staatscommissie te mogen aanvullen. H e t
,,is h e m n a m e l i j k wenschelijk voorgekomen h a n d e n a r b e i d
,,op te n e m e n o n d e r de v a k k e n , welke in h e t eerste lid v a n
. . a r t i k e l 2 w o r d e n opgesomd.
. . D e o n t w i k k e l i n g van ons l a g e r onderwijs heeft zich l a n g „ s s a m , m a a r toch stellig bewogen in de r i c h t i n g v a n d e

„handvaardigheid.
„ B i j d e wet v a n 1878 w e r d e n de n u t t i g e h a n d w e r k e n voor
„ m e i s j e s i n g e v o e r d a l s v e r p l i c h t leervak voor de o p e n b a r e
„ s c h o o l ; bij de w e t v a n 1889 werd d i t v a k evenzoo v e r p l i c h t
„ v o o r de bijzondere school, en w e r d e n voor beide soorten
„ v a n scholen als v e r p l i c h t e v a k k e n ingevoerd de eerste oefe„ u i n g e n v a n h e t h a n d t e e k e n e n en de v r i j e - en ordeoefenin„ g e n der g y m n a s t i e k (met b e w e g i n g s s p e l e n ) .
„ I n 1 8 9 1 , dus al zeer spoedig n a het i n v o e r e n d e r wet v a n
„ 1 8 8 9 , w e r d h a n d e n a r b e i d (slöjd) een v e r p l i c h t vak v a n
„ o n d e r w i j s a a n de Rijkskweekscholen, b e h o u d e n s tijdelijke
„ v r i j s t e l l i n g ; vervolgens werd h e t ingevoerd op de ..daaraan
„ v e r b o n d e n l e e r s c h o l e n ; ook bijzondere en g e m e e n t e l i j k e
„ o p l e i d i n g s i n r i c h t i n g e n n a m e n slöjd in h a a r l e e r p l a n o p .
„ O n d e r dien invloed is vervolgens aan eenige o p e n b a r e en
„ b i j z o n d e r e o n d e r w i j s i n r i c h t i n g e n de h o u t s l ö j d als leervak
„ o p g e n o m e n , w a t m e e r en m e e r mogelijk w e r d , doordat de
„ V e r e e n i g i n g t o t b e v o r d e r i n g van h e t o n d e r w i j s i n h a n „ „ d e n a r b e i d in X e d e r l a n d " cursussen o r g a n i s e e r d e tot h e t
„ v o r m e n v a n l e e r k r a c h t e n , e x a m e n s i n r i c h t t e en d i p l o m a ' s
„ u i t r e i k t e . L a t e r v o r m d e zich in het Noorden des l a n d s een
„ t w e e d e v e r e e n i g i n g , welke d e n h a n d e n a r b e i d op de school
„ p r o p a g e e r d e en eveneens cursussen i n s t e l d e . B e i d e vereeni, , g i n g e n zijn sedert j a r e n door de l{egeering- geldelijk ge„ s t e u n d , en de d ; i>!oiiia's door de eersibedoelde afgegeven.
„officieel e r k e n d , toen in de Regelen voor de s u b s i d i e e r i n g
„ v a n z w a k z i n n i g e n s c h o l e n b e p a a l d w e r d . d a t op die scholen
..slöjd een v e r p l i c h t onderwijsvak zou zijn en slechts onder„ w e z e n zou m o g e n worden door bezitters v a n h e t d i p l o m a .
„ O o k aan de R i j k s o p v o e d i n g s g e s t i c h t e n word h e t onderwijs
..in h a n d e n a r b e i d ingevoerd. N a a s t d i t alles o n t w i k k e l d e
..ziel: door het b e w a a r s c h o o l o n d e r w i j l een h a n d e n a r b e i d in
„ n a p i e r en klei, d i e d a a r u i t is o v e r g e b r a c h t in de l a g e r e leer„ l a r e n v a n tallooze lagere scholen, w a a r d^ze vorm v a n
„ o n d e r w i j s n i e t m e e r zou k a n n e n worden g e m i s t .
„ V a n alle zijden o r e n h a a r t zich de behoeft» a a n verlen. . g i n g v a n den leertijd op de g e w o n " l a g e r e school, de zoo, , g e n a a m d e volksschool.
„ N o de w e t g e v e r r e k e n i n g g a a t h o u d e n m e t deze stroo„ m i n g , is h e t n i e t meer mogelijk het oog te sluiten voor die
„ander* ;
ig, welke aan alle l a g e r onderwijs — ook aan
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,,dat voor hen, die middelbaar en hooger onderwijs ontvau- I achterlijk sentiment haar oorsprong eu verklaring zoomede
„gen zullen — een meer practische, dat is een meer op de ! de mogelijkheid van haar onevenredige ontwikkeling vinden.
„behoeften der praktijk lettende eu een meer alzijdige out,, wikkel ing, schenkende richting geven wil. Hoe langer
„ I n welken vorm de aantasting van het zuiver intellectueel
„voorts een kind de lagere school bezoekt, hoe grooter in- karakter van het onderwijs hier te lande zou moeten worden
„ vloed deze uitoefent op de beroepskeuze. Wordt bij de ver- ! opgezet, is bij de groote verscheidenheid van opvattingen eu
,,meerdering van het aantal leerjaren enkel gestreefd naar | methoden, die in West-Europa tot ontwikkeling gebracht
„meer kennis, en niet naar meer vaardigheid, dan zullen j zijn, op zichzelf reeds een moeilijk en rijpelijk te overwegen
„het ambachtsonderwijs, de hoogere handenarbeid en de ! kwestie.
„kunstnijverheid daarvan een schadelijken terugslag onder„Vooropstellende, dat het klakkeloos overbrengen van wat
b i n d e n en zullen te velen zich gaan verdringen op den weg, elders tot slagen kwam, teleurstelling moet baren, wijl
„die leidt naar kantoor of bureau.
' maatregelen als deze tot in de diepste diepte van het volks,,De vakken landbouwkunde, tuinbouwkuude en handels- , leven ingrijpen en daarom op hetgeen daar leeft noodwendig
,,kennis behooren thuis op scholen met uitgebreid leerplan zullen moeten aansluiten, is het duidelijk, dat Indië, partij
,,en kunnen al niet veel eerder worden onderwezen dan tegen ! trekkende van de ervaring elders, zijn eigen stelsel zal
,,den veertienjarigen leeftijd. De houtslöjd daarentegen moeten vormen: een vraagstuk dat te nauwgezetter over,,leent er zich geheel toe om aan jongens van tien jaar te ' weging eischt omdat - - zoo de teekenen niet bedriegen —
„worden onderwezen.
hier te lande niet alleen de paedagogisc.be doch ook de
„De ondergeteekende denkt zich den papier- en klei- financieel-economische zijde scherpe belichting zal vorderen.
„Dit oogenschijnlijk meer prozaisch streven, dat den han,,arbeid voor alle kinderen in de eerste twee leerjaren der
,,lagere school, daarna den aanvang van het handwerkonder- denarbeid — gelijk wij zagen — meer als deel naar voren
„wijs aan de meisjes, waarvoor de papierarbeid ten zeer zou moeten brengen, dient, om tot zuiver oordeel te komen,
,,nuttige voorbereiding i s ; en daarnaast aan de jongens (en niet afzonderlijk te worden bezien, doch moet in zijn speciaal
„eventueel ook aan de meisjes gedurende een leerjaar een verband niet de algemeen economische zijde van de Indische
,.enkel uur per week) eerst kartonarbeid en vervolgens hout- onderwijsverzorging worden beschouwd.
,,arbeid. Hiermede zal tevens verkregen worden het groote
„Het is toch een ieder, die met kennis van zaken de ont„voordeel, dat de meisjes niet meer lesuren hebben dan de wikkeling gadeslaat, duidelijk, dat de uitbouw van het
„jongens, of opgeheven het zeer groote nadeel, dat de jon- onderwijsstelsel, waarvan thans de fundamenten gelegd en
,,fieiis worden „bezig gehouden" in de uren waarin aan de verschillende deelen reeds opgetrokken zijn, uitgaven zal
„meisjes onderwijs in handwerken wordt gegeven.
vorderen, die — bij waardeering van Indië's draagkracht
„Over de opvoedkundige waarde van handenarbeid be- naar de soms ontnuchterende lessen der werkelijkheid, gelijk
,.hoeft naar de ondergeteekende meent niet te worden uit- die zich na jaren van grooten voorspoed begint af te teekenen
— in verhouding tot het geheele budget inderdaad tot de
'„gewijd : daaraan zijn tallooze geschriften gewijd.
..Maar de maatschappelijke beteekenis kan niet licht zeer zware en dan nog steeds groeiende posten zal behooren.
„En dan dient erkend te worden, dat het evenredig op„worden overschat. Handenarbeid is zeer zeker geen panacee
„tegen alle euvelen ; maar de tuchteloosheid en de vernieb loopen van deze uitgaven voor een groot deel veroorzaakt
,,zucht der jeugd, waarover thans veelvuldig word* geklaagd,, wordt door het feit, dat de Indische Overheid — mede onder
„kunnen niet beter worden bestreden dan door bevrediging de suggestie van de juiste opvatting dat de onderwij svoor„te schenken aan den scheppingsdrang, aan de bewegings- ziening in een overheerscht land onder de plichten van deji
,,behoefte, die wonen in een normaal kind, en helaas maar vreemden leidei' vooraan staat — het staatsonderwijs niet
„ a l te vaak worden onderdrukt. Houtarbeid, welke het alleen zoo ruim en vooral zoo goedkoop mogelijk beschikbaar
„gansche lichaam in beslag neemt, is een stuk lichamelijke stolde, doch bovendien om het toch vooral te doen slagen,
„opvoeding, waarbij veel, wat dien naam draagt, in waarde een geheel stelsel van toelagen en premies uitdacht.
„Toch is ook eene andere opvatting mogelijk, welke zonder
„achter staat. De handenarbeid zal niet alleen ten goede
„komen aan de opleiding voor het ambacht, maar kan ook op den plicht tot onderwijsverschaffing ook maar eenigszins
„leiden tot huisvlijt met haar rechtstreeksche gevolgen van ,: af te dingen, toch daarom nog niet aanneemt, dat die plicht
„geldelijk voordeel en haar middellijk nut van den ledigen ook zou meebrengen het onderwijs op de meest gemakkelijke
wijze onder ieders bereik te brengen zonder van de leerlfngen
„tijd te vullen.
„Afkomstig uit do Scandinavische landen met hun lange eene bijzondere inspanning als voorwaarde en tegenprestatie
„winteravonden, heeft de handenarbeidbeweging zich eerst te vergen. Ongetwijfeld erkent zij goed onderwijs als het
„over Duitschland uitgebreid, en verdei over Zwitserland, : recht van iedor kind, doch dan als een recht dat het zich
„België, Frankrijk en Engeland. Doch nergens heeft zij zulk onder goede leiding van gezin en gemeenschap waardig zal
„een vruchtbaren bodem, zulk eene algemeene instemming moeten toonen en waarvoor het tot stevigen arbeid bereid zal
„gevonden als in de Voreenigde Staten van Amerika, waar moeten z i j n .
..Do school behoort niet zonder meer te worden gegeven
..ook de sociale beteekenis zoo diep gevoeld wordt, dat
„jongens van alle standen er op gelijke wijze leeren hunne — zoo leert deze opvatting — met veelal nog geld toe voor
hem, die wel zoo vriendelijk is er gebruik van te maken; ze
..handen te gebruiken.
..De tijd schijnt rij)>, ook in ons land den handenarbeid behoort integendeel door flink werken te worden verdiend.
„En het is juist de handenarbeid ten behoeve van de school
„meer algemeen te maken, door hem als leervak op de lagere
en bijvoorbeeld het zelf aanpakken on doen van hetgeen
„scholen voor te schrijven."
anders door schoolbedienden. tuinlieden en andere speciale
„Wanneer deze woorden in het Westen instemming kon- werkkrachten zou moeten worden verricht, welke de voorstanden vinden, hoeveel te urgenter teekont zich dan de daarin ders dezer opvatting als tegenprestatie van de leerlingen
bepleite wisseling
althans nitbouwing — van onderwij s- zouden willen eischen, en waai van zij naast vergrooting van
stelsel niet af voor deze Oostersche landen. Do les, welke na de opvoedende kracht, vermindering van de kosten van het
eeuwen van schommelingen HUI een sakeren evenwichtsfeer, l onderwijs verwachten.
„Is hier te lande dit beginsel alleen voor bet zoogenaamd
de harde en onvermijdelijke praktijk der Westersehe levens
zijn kinderen bijbrengt, ontving de bevolking dezer landen • volksonderwijs in zekeren zin in toepassing gebracht, de
gelijk hiervóór reeds uiteengezet van haar Oostersche om- Amerikaansche Overheid heeft het in de Philippijnen voor
geving niet. althans niet in dien vorm, welke haar een : alle lagen van bot onderwijssysteem als stelsel gekozen; het
instinctmatig inzicht zou kunnen bijbrengen in de waarde self-supporting zijn is daar het ideaal dat school en individu
van den arbeid, als scheppende kracht, die tot macht voert. nastreven en voor duizenden leerlingen is de schooltijd er
„ E n hoo belangrijk het is voor de ongestoorde ontwikkeling dan ook een lange zware strijd om bet bestaan, vermoedelijk
^a1l dezo kolonie dat alle pogingen Br opzettelijk op gericht niet steeds even aangenaam, maar van karnktervormende'
worden om de feodale minachting van allen handenarbeid in kracht.
„Vooropstellende, dat men zich in dezen vóór alles /al
den wortel aan te tasten, bewijzen ongelukkige episodes als
do pandhuisstaking. welke — gelijk elders in deze Mede- hebben te hoeden voor overdrijving, die een goed paodagodeelingen uitvoerig is verklaard — voor een groot deel in dit gisch beginsel tot een soort industricele exploitatie zou kunHandelingen der ^taten-Generaal. Bijlagen. 1922—1923.
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neu maken, zal toch mede met het oog op de grenzen, die de
draagkracht der bevolking dezer landen aan alle mooie plannen aanlegt, ernstig overwogen moeten worden of de beginselen van het Philippijnsclie stelsel — natuurlijk in uitvoering naar omstandigheden gewijzigd — niet ook voor
Nederlandsch-Indië toepassing zullen moeten vinden.
In enkele gevallen is dit trouwens reeds geschied. Het zoogenaamde volksonderwijs hier to lande kent de dienstverrichting der leerlingen reeds in school en tuin, terwijl de zending
al veel vroeger op maer ideëele gronden de uitsluitend intellèotueele richting van het algemeen vormend onderwijs door
invoering van huisvlijt en handenarbeid vooral op haar
scholen in Ambon en de Minahasa heelt trachten te temperen. In 1887 werd aan de kweekschool voor de vorming van
inlandsche onderwijzers te Amboina en ook op enkele inlandsche scholen in Ambon en Menado van Landswege een proef
genomen niet de invoering van onderwijs in vlechtwerk en
anderen eenvoudigen handenarbeid, welke zoodanig slaagde,
dat Ambon, waar vóór dien nog nooit een hoed vervaardigd
was, zijn inwoners spoedig voor een groot deel gedekt zag
met een eigen fabrikaat, (lat ook door Europeanen gedragen
werd en in fijnheid en netheid van bewerking voor Panamavlechtsel niet behoefde onder te doen.
„Toch werd na een tweetal jaren de proef gestaakt, omdat
de ideëele doeleinden die men nastreefde, met hoedcnvleohten
alleen onvoldoende gediend waren, terwijl de pogingen op
andei gebied, vermoedelijk ook door onoordeelkundige
methoden op allerlei praktische bezwaren stuitten.
,,Na 1890 is weinig of niets meer in deze richting gedaan;
het opleven der beweging dateert dan ook van enkele jaren
geleden, toen de praktijk van een veranderd, in de richting
van industrieele bedrijvigheid opgestuwd leven de publieke
aandacht in het bijzonder vallen deed op de kleinachting van
allen eerlijken handenarbeid waaraan de inheemsche maatschappij dezer landen mank gaat.
,,Op de begiooting voor het loopend jaar is thans een post
voor de bevordering van den handenarbeid bij het algemeen
vormend onderwijs uitgetrokken, terwijl bovendien sedert
September van het vorig jaar aan dm directeur van Onderwijs en Eeredienst een speciale werkkracht is toegevoegd om
de invoering van die aanvulling
mogelijk te zijner tijd
grondige herziening — van het leerplan in voorbereiding te
nemen. In-ze werkkracht, die m de praktijk getoond heeft
deze zaak ten volle te verstaan en ook het vermogen te bezitten de theorie in degelijke resultaten om te zetten, heelt
zijne taak aanstonds aanvaard door aan verschillende inrichtingen voor de opleiding van iniandsch onderwijzend personeel, zoowel aan de onderwijskrachten als aan de leerlingen,
een inzicht te geven in strekking en beteekeriis van den handenarbeid voor de lagere school en dezen al dadelijk in te
voeren op de aan die inrichtingen verbonden leerscholen.
,,Voorts neemt ook de algemeene propagandistische arbeid
onder ouders en leerkrachten een groot deel van het werkprogram in beslag,
,,])e piincipieele vraag in welken vorm en volgens welk
systeem na de vorming van de vóór alles noodige leerkrachten, het leervak bij het algemeen vormend onderwijs zelf zal
worden ingevoerd, is thans bij den onderwijsraad in studie

,,Het was dit jaar voornamelijk weer de lesidentie Kedoe,
die het meest getroffen werd; ook Soerakarta had het te verantwoorden. De groote vermeerdering in December moet gezocht worden in de gestadige toeneming in de afdeelingen
Bojolali, Magelang en Salatiga.
,,De cijfers voor deze afdeeliagen waren:
Maanden:

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
October
November
December

.
j
j
!
!
:
1

maanden:

342
323
444
521
495
350
439
928
1110
1371
1433
1853

Magelang

Salatiga

29
40
91
115
141
85
158
391
402
370
361
503

05
44
54
101
111
72
71
193
335
535
633
788

59
59
97
til
163
129
105
248
266
318
213
206

,,In Batavia werden na de maand Mei en in Semarang
' na J u l i geen pestgevallen meer geconstateerd. I n de afdeeling
i Reinbang deed zich in de maand October een sporadisch
geval voor. Na April liep het aantal gevallen te Vouosobo
j aanzienlijk terug; in die maand en de vorige hadden zich
nog 140 en 125 gevallen — waaronder beide maanden 2 van
, longpest— voorgedaan, terwijl in J u n i 32 en in Juli slechts
i 3 gevallen werden geconstateerd. Van Juni af werden enkele
] gevallen gecon.-tateerd in de afdeeling Pekalongan, van
October af te Blitar. In de afdeeling Soerakarta teekende zich
tegen het einde van het jaar eene sterke stijging af. Hoewel
niet in zoo sterke mate, geschiedde dit eveneens in de afdeeling Slaten der residentie Soerakarta.
„ H e t aantal gerapporteerde doodelijke pestgevallen in de
havenplaatsen bedroeg 79 (te Socrabaja 66, Semarang 10 en
Tandjoeng Priok 3).

..Peütbestrijdillg. Het aantal doodelijke r.esf<>evallen i
toonde na Juli 1921 eene belangrijke stijging.
,,De totaalcijfers over dat jaar bedroegen over elk dei j
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
October
November
December

'

llojolali

i

„Gelijk in de vorige Mededeelingen reeds vermeld is, werd
ongeveer half Juni 1920 speciaal ten behoeve van de acute
woningverbetering eene regeling getroffen, waarbij de hoofden van gewestelijk bestuur bevoegd zijn verklaard om, wanneer ter bestrijding van het pestgevaar een dadelijk ingrijpen
noodzakelijk is, aan de bevolking tijdelijk buitengewone
gemeentediensten op te leggen tegen een behoorlijk loon ten
laste van den Lande. Het was toen reeds twijfelachtig of
deze in Staatsblad 1920 n°. 510 opgenomen regeling niet op
grond van principieele overwegingen zou moeten worden
ingetrokken.
„Reeds vóór do uitvaardiging dezer regeling, is overwogen
of hier de wettelijke instelling van gemeentediensten wel de
meest aangewezen weg was en of de oplossing niet veeleer
moest worden gezocht in eene toepassing van het in de
heerendienstregelingen opgenomen algemeen voorschrift,
( j a t — desvereischt aan alle werkbare mannen — heerendiensten kunnen worden opgelegd, wanneer zulks tot afwending van algemeen gevaar noodlg mocht zijn.
, ,In navolging van vroegere soortgelijke regelingen werd
echter aanvankelijk aan de invoering van gemeentediensten
voor dit doel de voorkeur gegeven. Onder de ter afwering
van algemeen gevaar gevorderde heerendiensten werden
toch vrij algemeen meer snelverloopende acute maatregelen
gerekend, gelijk bijv. het treffen van noodvoorzieningen bij
een dijkbreuk, enz! Betwijfeld werd dus of door de diensten
voor de woningverbetering daaronder te brengen, aan dit
begrip niet eene ongeoorloofde, althans principieel weinig
aanbevelenswaardige uitbreiding zou worden gegeven, waartegen geest en letter van artikel 57 van het Regeeringsreglement zich eigenlijk zouden verzetten.
, .Bij nadere overweging der zaak bleken echter verschillende overwegingen, zoo van principieel staatsrechtelijken
aard als van praetisch beleid, er toe te nopen deze oplossing
ten slotte te verkiezen.
,,In de eerste plaats toch geldt het hier niet een huishoude-
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lijk belang der gemeente, maar een bij uitstek algemeen
belang. Moeten daarvoor persoonlijke diensten worden gepresteeid, dan zal zulks niet door en onder controle van de
desa moeten geschieden, maar van Landswege, zooals trouwens de geheele dienst der pestbestrijding van Landswege
wordt georganiseerd en geleid.
„Daarnaast is een voorschrift als het voorliggende, dat,
diep ingrijpend in de regeling der huishoudelijke desabelangen, aan de gemeentediensten eene verzwaring en uitbreiding geeft welke buiten alle verhouding staat tot hetgeen tot dusver daaronder begrepen werd, feitelijk in strijd
met de nieuwere koloniale politiek, die de bevolking' tot
meer zelfstandigheid bij de behartiging van hare belangen
wenscht op te voeden en daarom de noodzakelijkheid erkent
van de herleving' der desa als autonoom zelf besturend
orgaan.
„Eene regeling, die ondanks dit alles en ongeacht het
verbod eener tot verzwaring of uitbreiding' van gemeentediensten, strekkende bestuursinmenging, de inlandsche genieente belast met een taak die ongetwijfeld tot de Regeeringszorg behoort, is dan ook in dit licht bezien eigenlijk
onverdedigbaar.
Op grond van deze overwegingen is de gemeentedienstregeling ingetrokken en vervangen door eene aanvulling van
de voor de verschillende gewesten reeds bestaande heerendieustvoorschriften in dien zin, dat onder bepaalde, waarborgen en voorwaarden de gewestelijke bestuursboofden ter
afwending van het pestgevaar, in gevallen dat dadelijk ingrijpen noodzakelijk is, van de inlandsche bevolking tij delijk heerendiensten kunnen vorderen voor de uitjoeiing van
alle maatregelen welke zonder uitstel moeten worden genomen (Ind. St. 1920 n°. 726).
,,Deze regeling geeft dus in zooverre ruimer bevoegdheid
dan de ingetrokkene, wijl deze zich bepaalde tot de vordering van diensten ten behoeve van de plaatselijk binnen de
betrokken desa noodig gebleken dadelijke woningverbeteringen en Let aanbrengen van de daarvoor vereischte materialen, terwijl de nieuwe zich, zonder verdere beperking tot
een enkele desa uitstrekt tot alle dadelijk noodlge voorzieningen ter afwending van het pestgevaar, dus bijvoorbeeld
ook de ontsmetting omvat.
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verkoop van opium op crediet in tijden van geldgebrek en
overtreding op groote schaal der bepalingen op de verboden
kringen.
„Ten einde het karakter van bestrijdingsmaatregel zooveel
mogelijk tot zijn recht te doen komen, werd in onderscheiding van de wijze van exploitatie van het opiuminiddel in
naburige landen en koloniën aanstonds als beginsel aanvaard
om bij de regie geen gebruik te maken van tusschenpersonen,
die belang hebben bij den omvang van het debiet en daarom
allicht geneigd zijn het gebruik aan te moedigen. Dit beginsel is tot der: huidigen dag onverzwakt gehandhaafd.
,,De op Madoera begonnen proef werd niet ingang van
1 Januari 1896 uitgebreid over de toenmalige residenties
Besoeki, Probolinggo eii Pasoeroean en met 1 April 1897
over eenige plaatsen in de afdeeling Lombok.
„ D e verkregen uitkomsten waren van dien aard, dat de
Koninklijke machtiging verleend werd tot invoering van de
opiumregie op Java en Madoera en in de afdeeling Lombok.
Dientengevolge werd zij in Februari 1898 definitief ingevoerd
in de streken, waar zij reeds bij wijze van proef werkte, in
1899 in de residentie Soerabaja en in 1901 ook in de gewesten Madioen en Kediri. Nadat in dat jaar ook de definitieve
fabriek der opiumregie was gereedgekomen, kon in 1902
de invoering plaats hebben in Rembang en Semarang,
liatavia, eenige Chineesche wijken van Bantam en de Preanger-Regentschappen," alsmede in de residentie Lampongsche districten, welk gewest tot het pachtperctel
Batavia behoord had, en niet belangrijk genoeg was voor
eene eigen opiumpacht; in 190-i werden Soerakarta en Djokjakarta bij het regie-gebied gevoegd en op 1 Januari 1904
de residenties Cheribon, Pekalongan, Banjoemas en Kedoe,
waardoor de opiumpacht op geheel Java tot het verleden
behoorde.
„Daarna werd de regie geleidelijk verder ingevoerd in de
Buitengewesten, waar liet opiuminiddel overigens niet
zooals op Java overal buiten de verboden kringen verpacht
was. In verschillende zelfbesturende landschappen was het
zelfs geen Regeeringsmonopolie. I n sommige streken was het
recht tot verkoop van opium ia het klein door het Gouvernement verpacht, elders geschiedde dit door het zelfbestuur.
In de Karolanden werd het opium rechtstreeks door het
(iouvernement verkocht en bestond een licentiestelsel, in
andere streken werd alleen invoerrecht op opium geheven,
„Opiuinbcstrijdir.rr. De opiumpacht, zooals die. voor de terwijl elders weder die invoer verboden was en er ten slotte
negentiger jaren hier te lande als stelsel was aanvaard, is ook nog gedeelten waren waar de handel in opium geheel
in die jaren geruimen tijd voorwerp van heftige bestrijding vrij was.
geweest.
„De geleidelijke inlijving bij het regiegebied was niet
„Niet alleen hadden de pachters in dit systeem bij aan- j
alleen
afhankelijk van den datum van afloop van het bemoediging en bevordering'van het opiumgebruik rechtstreeks
belang, zoodat zij zich in die richting dan ook niet onbetuigd trokken pachtcontract en van de vraag of voor de invoering
lieten, doch bovendien bezorgde de lucratieve handel in dit de noodige krachten beschikbaar waren, doch ook van den
voor een deel der bevolking onmisbare bedwelm in gsm iddel politieken toestand in het gewest en van de bestaande
luin te veel macht en invloed; daarnaast dieven de pachters politieke contracten met zelfbesturen. De inlijving van de
nabij het schiereiland Malakka gelegen gedeelten van Nederals regel zelf een omvangrijken sluikhandel, een feit dat op Landsch-Indië
werd voor het allerlaatste bewaard vooral
zichzelf weer oorzaak werd dat zij zelfs de meest vexatoire omdat
de waarschijnlijkheid bestond, dat de Regeering van
middelen om anderen dien handel ie beletten niet schuwden. (ie Straits Settlements en de Federated Malay States er in
,,Reeds in die dagen stond dus de Overheid voor de nood- dien tusschentijd nok harerzijds toe zou overgaan de opiumzakeliikheid om voor het bestrijden van de opiumsmok- pacht door eigen beheer te vervangen, hetgeen dan ook in
kelarij naar Java speciale voorzieningen te treffen. Eenige ]910 en 1911 plaats had.
speciale schepen werden daarvoor gebruikt, terwijl ook hier
„Van 1905 tot 1920 werden achtereenvolgens alle deelen
en daar voor dit doel politieambtenaren in dienst waren
gesteld, later meer stelselmatig georganiseerd in eene bij- i.au Nederlandsch-Indië onder de regie gebracht. Het pachtsysteem behoort reeds sinds 1913 lot het verleden.
zondere opiumpolitie ter zee.
,,De bezwaren tegen de pacht leidden er in 1894 toe na
„ N a de overname van den desolaten boedel van de pacht
grondige voorbereiding in de resident!;' Madoera een proef |
te nemen met de exploitatie van het opiuminiddel in eigen | lieeft de regie door geleidelijk krachtiger ingrijpen de be~
beheer; in het daartoe aangekochte landhuis Struiswijk te : strijding van het opiumkwaad ter hand genomen.
„Op Java en Madoera werden de bestaande verhodsBatavia weid een proeffabriek ingericht.
,,Met de eventueele invoering der regie wenschte de bepalingen zooveel mogelijk gehandhaafd. Slechts daar waar
Indische Regeering te bereiken, dat alles zou worden tegen- bleek dat V.Ü een doode letter bleven en zelfs met zeer aangegaan wat het opiumverbruik onder de bevolking in de hand • zienlijke versterking der politiemiddelen niet zouden zijn te
kon werken. Niet alleen wenschte zij dus een einde te maken handhaven, namelijk in een klein gedeelte van Pasoeroean en
aan de misbruiken die, gelijk hiervóór uiteengezet, aan het iu eenige Chineesche wijken in Bantam, Batavia en de Prepachtsysteem inhaerent waren, doch ook aan verschillende Bnger-Regentschappen werden ze gedeeltelijk buiten werking
andere euvelen, welke vroeger onbekend waren, dan wel oog- gesteld, in de Buitengeweeten bleek het noodzakelijk voorluikend werden toegelaten of waar men door gebrek aan staande verbodsbepalingen gedeeltelijk op te heffen voor de
personeel machteloos tegenover stond als colportage van Aroe-eilandeu, een deel van het eiland Boeroe en een zeer
opium in de desa door handlangers van de pacht, clan- klein gedeelte der Karolanden (Oostkust van Sumatra).
Verdor moest op Lombok, waar bij de invoering der regio
destiene debietplaatsen, welke hij duizenden waren te tellen,
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Let bezit van opium slechts was geoorloofd aan de niet,,Aan die prijsverhooging is het voor een groot deel ook
inheemsehe bevolking op eenige kustplaatsen, dit later bil- toe te schrijven, dat herhaaldelijk in bepaalde gewesten
lijkheidshalve ook binnon een gedeelte van de plaats ondanks het dalen van het debiet de opbrengst der regie bleek
Tja k ra negara worden toegestaan aan van liali naar genoemd te zijn toegenomen.
eiland verbannen vorstelijke personen.
, , l n de eerste jaren bepaalde de regie zich tot eene pas„ D a t met dit alles, gelijk de registratieeijfers hebben uitsieve houding ten aanzien van de bestrijding van het gebruik gewezen, geen werkelijk beduidende beperking van het
van opium en tegenover het voorzien in de bestaande be- opiumverhruik valt te bespeuren, integendeel vooral in de
hoette aan dat genotmiddel. Men verwachtte dat door het I latere jaren eene belangrijke toename geconstateerd is, dient
gevolgde systeem van exploitatie, waarbij de verkoopers geen I aan verschillende redenen te worden toegeschreven.
belang hebben bij den omvang van het debiet, terwijl alle
„ I n de eerste plaats bestaat onder de bevolking zelve nog
aanmoediging van bet verbruik werd vermeden, de gebruiks- | geen krachtige beweging tegen het opium, geen beweging
cijfris van zelf geleidelijk zouden terugloopen. Voor 1908 althans, die boven het eenvoudig uiten van afkeuring uitwerden daarom ia het regiegebied de verboden kringen, dat gaande, zich ten koste van persoonlijken arbeid en opoffering,
zijn de streken waar bet bezit van opium of geheel verboden op daadwerkelijke bestrijding van het kwaad toelegt.
of slechts aan bepaalde categorieën van personen is toege,,In streken met eene van nature spaarzame bevolking,
staan, slechts uitgebreid met eenige streken in de residenties waar geen belangrijke toename van de welvaart te constaCheribon en Pekalongan. I n dat jaar werd echter beslist, teeren valt, zullen, indien het gebruik van opium nog niet
dat de regie ook dienstbaar moest gemaakt worden aan eene diep in de volksgewoonten doordiong, de regiemaatrogelen
meei daadwerkelijke hestrijding van het opiumgebruik, de bij redelijk politietoezicht spoedig heilzame resultaten afverboden kringen werden toen op groote schaal uitgebreid, werpen: voor streken, waar door snellen opbloei de koopwaarbij dan meestal tegelijk een licentiestelsel werd inge- kracht der bevolking' in een kort tijdsbestek aanzienlijk toevoenl. Slechts in die streken, waar het aantal schuivers zeer neemt, met gemeenlijk als gevolg het mstroomen van althans
gei ing was, werd, evenals in de oude verboden kringen, het ten deele weinig gunstige vreemde elementen, is de bestri,ibezit aan een ieder verboden.
ding van het opiumkwaad altijd hoogst bezwaarlijk, vooral
,,Aan de vorming van verboden kringen met een licentie- omdat de politiemiddelen hier te lande nu eenmaal nog verre
stelsel ligt het denkbeeld ten grondslag, dat het, naar de van volmaakt zijn.
ervaring leerde, vrijwel onbegonnen werk was een betrekke,.Wel is in de toekomst te verwachten, dat als gevolg van
lijk groot aantal schuivers plotseling te dwingen het opiuni- beter en uitgebreider onderwijs geleidelijk ook de bevolking
gebruik te staken. Het was dus beter hun, die reeds aan het zelf krachtig tot bestrijding van het euvel zal gaan rneeHeulsap gewend waren te vergunnen met het gebruik voort werken en juist met het oog daarop wordt dan ook door het
te gaan, doch het ontstaan van nieuwe schuivers te beletten. opnemen van stukjes over opium in de schoolboekjes ook de
Yooi alles diende echter, gelijk van zelf spreekt, rekening jeugd reeds op de noodlottige gevolgen van het opiumgebruik
gehouden te worden met plaatselijke omstandigheden, die gewezen, doch voor het oogenblik wordt van inlandsche
net bijvoorbeeld in verschillende streken noodig maakten om zijde nog weinig daadwerkelijke belangstelling getoond.
op den regel, dat niemand zouder licentie opium mag bezit,,Te welkomer was het de Hegeering dus, dat in 1918 het
ten, uitzonderingen toe te laten voor werklieden op aan te vraagstuk der opiumbestrijding ook in den Volksraad de
wijzen ondernemingen en bij 's Lands werken.
belangstelling bleek te hebben getrokken. Een motie werd
,,Voor verboden kringen met een licentiestelsel wordt dooi het college aangenomen, waarin gevraagd werd om de
overigens als regel bepaald, dat alleen zij, die op het tijdstip instelling van eene commis-de, die maatregelen zou hebben
van inwerkingtreding reeds in den betrokken kring gevestigd te beramen om zoo spoedig doenlijk het opiumgebruik geheel
zijn, eene licentie kunnen krijgen. Ook op dezen regel worden af te schaffen, althans het misbruik van opium met alle ten
echter dikwijls uitzonderingen gemaakt in het belang van dienste staande middelen tegen te gaan.
de oeconomische ontwikkeling der betrokken streek.
,,ln sommige gedeelten van Xederlandsch-Indië is verder
„Eind October 1918 werd aldus onder den naam van
slechts een licentiestelsel ingevoerd voor enkele categorieën Opiumbestrjjdingscommissie en onder voorzitterschap van den
der bevolking: in zulke ressorten is dan voor personen van hoofdinspecteur, hoofd van den dienst der opiumregie, een
een bepaalden landaard het bezit alleen krachtens licentie voor een groot deel uit Volksraadsleden bestaande commissie
geoorloofd, terwijl aan hen, die tot een anderen landaard be- ingesteld met opdracht de Hegeering voorstellen te doen,
hooren, het bezit zonder dergelijke vergunning blijft toe- strekkende tot bestrijding van het opiummisbruik hier te
gestaan.
lande.
,.Elders weder. b.v. in sommige gedeelten van Timor en
„De commissie is sindsdien ook door het nauwe contact,
onderhoorigheden. is liet bezit van opium aan bepaalde bevol- dat zij met de dienstleiding heeft, herhaaldelijk in de gekingsgroepen geheel verboden, voor andere alleen krachtens legenheid geweest zich over verschillende maatregelen uit te
licentie toegestaan, terwijl nog andere zulk een vergunniner spreken.
niet behoeven.
„Speciale vermelding verdient nog, dat sedert eenige
maanden in de commissie tevens een bestuurslid is opge,,Een uitgewerkt registratiesysteem verschaft sinds 1906 nomen van de in Maart van het vorig jaar te Weltevreden
de gegevens ten aanzien van den omvang van het opiumge- opgerichte Loge ,,De Nieuwe Akker" van de Neutrale Onafbruik in bepaalde streken, gegevens welke noodig zijn om te hankelijke Orde van goede Tempelieren, welke zich ten doel
beoordeelen in hoeverre de bestrijding er tot het uiterste zal stelt de openbare meening zoo te leiden, dat deze zich verklaart tegen het gebruik van alcohol, opium en andere narkunnen worden doorgevoerd.
,,Behalve dooi het scheppen van verboden kringen, werd eotiseerende genotsmiddelen. Indien de teekenen niet beook getracht het opiumgebruik te beperken door het geleide- driegen is van die zijde een actieve deelname aan den antilijk verhoogen van den verkoopprijs. Ook in dit opzicht moest opiumstrijd te verwachten.
..Tntusschen nam het debiet gestadig toe. I n 1920 was het
bij de invoering der regie aansluiting bij de pacht worden
gezocht en eerst na eenigen tijd kon dan tot prijsverhooging hooger dan ooit te voren het geval geweest wa<.
,.De voornaamste oorzaak van de toeneming van het debiet
worden overgegaan. Groote voorzichtigheid was bier geboden, omdat elke opvoering van den prijs de neiging heeft is ongetwijfeld de waardevermindering van bet geld. Deze
den sluikhandel te doen toenemen: in het bijzonder moest leidde bijna overal tot eene verhooging van loonen. Hovenvoor de nabij liet schiereiland Malakka gelegen gedeelten dien werden in vele takken van handel en nijverheid groote
van Xederlandsch-Indië met de pi ijzen van het regie-opium winsten gemaakt en steeg de prijs van verschillende landin de Straits Settlements en de Federated Malay States ieke- bouwvoórtbrengselen.
..Evenals dergelijke oorzaken elders eene toeneming van
nillg worden gehouden. Behalve in die deelen is sedert de
prijs, waarvoor in Nederlands! h-lndië het opium door de het gebruik van genotsmiddelen ten gevolge hebben gehad,
regie verkocht wordt, geleidelijk opgevoerd tot hooger peil leidden zij hier tol een sterk vermeerderd opiumgebruik.
,.De gegevens der registratie wezen uit, dat niet alleen
dan in eeniir ander land. waar dat genotmiddel op wettige
zij die reeds gewend waren te schuiven meer opium kochten
wijze gedebiteerd wordt, bereikt is.
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d a n v r o e g e r , doch ook d a t een a a n t a l p e r s o n e n , w a a r o n d e r
vele j o n g e l i e d e n , j u i s t in dezen tijd niet liet g e b r u i k v a n
h e t g e n o t m i d d e l b e g o n n e n zijn, ook a l d o o r d a t zulks in vers c h i l l e n d e h o t e l s , sociëteiten en v e r d a c h t e g e l e g e n h e d e n
s c h i j n t te w o r d e n a a n g e m o e d i g d .
, , H o e sterk h e t d e b i e t j u i s t in 1920 i n s o m m i g e g e d e e l t e n
v a n J a v a t o e g e n o m e n was, b l i j k t u i t h e t v o l g e n d e s l a a t j e :
Jaren:

1917
1918
1919
1920

Opiumdebiet gedurende
het 1ste halfjaar
in thails :

Opiumdebiet gedurendo
de maand Augustus
in thalls :

486000
-169O0O
443500
562000

88COO
87 000
88 000
103 000

.

„ T o c h was h e t n i e t mogelijk den prijs v a n h e t r e g i e - o p i u m
overal te v e r h o o g e n in e v e n r e d i g h e i d m e t de w a a r d e v e i , m i n d e r i n g v a n h e t geld, wijl die prijs reeds l a n g voor h e t geld in
w a a r d e d a a l d e , geleidelijk zeer hoog opgevoerd was en geen
v e r b a n d m e e r hield m e t den prijs v a n de grondstof en de
kosten v a n b e r e i d i n g , v e r p a k k i n g , enz. D i e prijzen zijn dan
ook, gelijk hiervóór reeds o p g e m e r k t , veel hooger d a n die
v a n de R e g e e r i n g s m o n o p o l i e s in de n a b i j N e d e r l a n d s c h I n d i ë g e l e g e n gedeelten van Oost-Azië en d a n d i e , w a a r v o o r
s m o k k e l a a r s in N e d e r l a n d t j a n d o e k u n n e n k r i j g e n . E n —
gelijk m e d e reeds eerder werd o p g e m e r k t
- m a a n t j u i s t dit
l a a t s t e t o t v o o r z i c h t i g h e i d in de p r i j z e n p o l i t i e k , wil m e n
a l t h a n s g e e n groot g e v a a r loopen d e n s l u i k h a n d e l g e w e l d i g
te zien t o e n e m e n . D a t d i t g e v a a r i n t i j d e n als t h a n s , die hoe
l a n g e r hoe m i n d e r k i e s k e u r i g h e i d k e n n e n i n de m i d d e l e n o m
geld te v e r d i e n e n , niet k l e i n e r is d a n v r o e g e r , behoeft wel
geen betoog, vooral ook o m d a t d e r e m m e n d e w e r k i n g die in
de oorlogsjaren door de b e k e n d e scheepvaartmoeili/ikheden
ook op de o p i u m s m o k k e l a r i j w e r d u i t g e o e f e n d , bij h e r s t e l
der verbindingen gemist werd.
,.l>i' moesten d u s zeer b e p a a l d a n d e r e , meer d r a s t i s c h e
b e s t r i j d i n g s m a a t r e g e l e n w o r d e n g e n o m e n , en n a u i t v o e r i g e
b e s p r e k i n g e n m e t de o p i u n i b e s t r i j d i n g s c o m m i s s i e is door de
d i e n s t l e i d i n g een p l a n o n t w o r p e n , d a t e r o p g e r i c h t was om
in b e t r e k k e l i j k korten tijd tot een t o e s t a n d te komen, w a a r b i j
n e r g e n s meer op J a v a h e t bezit v a n t j a n d o e , a n d e r s d a n
k r a c h t e n s eene g e b r u i k s v e r g u n n i n g zal zijn t o e g e s t a a n . D i t
zal d a n zijn te bereiken door in de n o g n i e t tot de verboden
k r i n g e n b e h o o r e n d e streken licentiestelsels in t e voeren, die
eenigszins v e r s c h i l l e n v a n de vroeger g e b r u i k t e . Deze t r a d e n
n a m e l i j k eerst in w e r k i n g als n a eene l a n g d u r i g e en zorgv u l d i g e voorbereiding' de o v e r t u i g i n g was v e r k r e g e n , d a t
n i e u w e s c h u i v e r s v e r d e r geweerd konden w o r d e n . De oude
bekende schuivers kregen d a n eene l i c e n t i e ; tot h e t l a t e r u i t geven v a n n i e u w e v e r g u n n i n g e n a a n a n d e r e n werd slechts

in zeldzame uitzonderingsgevallen overgegaan.
, ,Bij de nieuwe wordt, na betrekkelijk korten lijd van
v o o r b e r e i d i n g , reeds dadelijk h e t be.'dt v a n r e g i e - o p i u m verboden a a n i e d e r , die geene v e r g u n n i n g heeft, b e h o u d e n s d a t
de m o g e l i j k h e i d w o r d t o p e n g e l a t e n om v e r d e r n o g v e r g u n n i n g e n af te geven ook aan h e n , die zich Later in de bedoelde
streek v e s t i g e n en a a n doortrekkeiulen, zulks u i t o v e r w e g i n g ,
d a t h e t streven zijn moet h e t o p i u m g e b r u i k op J a v a als
geheel te beperken en t e c o n t r o l e e r e n , in welk stelsel h e t
schuifverbod a a n i e m a n d , die elders wel d a a r t o e g e r e c h t i g d is,
alleen dan n u t heeft i n d i e n in den b e t r o k k e n k r i n g het a a n t a l
l i c e n t i e h o u d e r s n o g slechts zoo klein is, d a t hij b i n n e n afz i e n b a r e n tijd geheel voor o p i u m gesloten kan w o r d e n . H e t
verschil tusschen de beide licentiestelsels zou w e l l i c h t het
beste k u n n e n worden a a n g e g e v e n door h e t oudere te n o e m e n
liet , , v o l t o o i d e " en h e t n i e u w e r e h e t . . o n v o l t o o i d e " en d e
s t r e k e n , w a a r zij w e r k e n , a a n te d u i d e n als , . g e s l o t e n " en
. . o p e n " licentiekrinsren.
. . E v e n a l s h e t i d e n t i f i c a t i e s t e l s e l , is d u s h e t onvoltooid
licentiestelsel slechts een o v e r g a n g s t o e s t a n d , doch w a a r h e t
op a a n k o m t is, d a t h e t veel v e r d e r g a a t en n i e t alleen toericht op den inkoop geeft, doch ook op bezit en vervoer. T o o r
de i n v o e r i n g en h a n d h a v i n g ' ervan is e c h t e r m e e r personeel
n o o d i g dan bij een i d e n t i f i c a t i e s t e l s e l . W e l k e m a a t r e g e l e n
in elk voorkomend geval g e n o m e n k u n n e n worden en hoe
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v l u g dit k a n g e s c h i e d e n , h a n g t af van de v r a a g over hoeveel
" e s c h i k t , e r v a r e n en b e t r o u w b a a r regie- en politiepersoneel
beschikt k a n worden en in welke m a t e h e t b i n n e n l a n d s c h
b e s t u u r h u l p zal k u n n e n g e v e n .
„ I n 1920 zijn d a n ook v e r s c h i l l e n d e stelsels t o e g e p a s t en
voorbereid.
, , D e eerste proef m e t een onvoltooid licentiestelsel w o r d t
t h a n s sedert 1 F e b r u a r i v a n h e t vorig j a a r g e n o m e n in de
t e v o r e n n i e t tot de verboden k r i n g e n behoorende g e d e e l t e n
v a n d e r e s i d e n t i e B a t a v i a . H e t geheele gewest werd d a a r t o e
( I n d . S t . 1920 n°. 847) als verboden k r i n g a a n g e w e z e n , terwijl bij de tegelijk d a a r m e d e i n w e r k i n g t r e d e n d e o r d o n n a n t i e
in I n d . St. 1920 n°. 848 voor de af d e e l i n g e n B a t a v i a en
^leester-C'ornelis en voor het gedeelte der a f d e e l i n g E r a w a n g ,
w a a r tevoren geen bijzondere verbods- of b e p e r k e n d e bepal i n g e n gelden, bezit en vervoer van r e g i e - o p i u m en d j i t j i n g
u i t s l u i t e n d w e r d e n t o e g e s t a a n i n d i e n d a a r t o e door of n a m e n s
h e t hoofd van gewestelijk b e s t u u r schriftelijk v e r g u n n i n g is
verleend.
,,Zooveel mogelijk w o r d t m e t p l a a t s e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n
r e k e n i n g g e h o u d e n , zoodat bijvoorbeeld in a f w i j k i n g v a n de
b e p a l i n g e n betreffende de gewone (voltooide) l i c e n t i e s t e l sels, i n d i t geval g e e n b i n d e n d e b e p a l i n g e n zijn gegeven voor
h e t v e r l e e n e n der v e r g u n n i n g e n of o m t r e n t de op te n e m e n
v o o r w a a r d e n . A l d u s zal het mogelijk zijn om zonder de
o r d o n n a n t i e zelf te wijzigen, door v e r a n d e r i n g of a a n v u l l i n g
v a n die v o o r w a a r d e n geleidelijk s t r e n g e r op te t r e d e n en
l a n g z a m e r h a n d tot een v o l l e d i g licentiestelsel te k o m e n .
, , T e u einde deze n i e u w e b e s t r i j d i n g s m e t h o d e m e t voorti v a r e n d l i e i d te k u n n e n d o o r v o e l e n , is n a a s t versterking' v a n
! de a l g e m e e n e p o l i t i e m i d d e l e n ook a a n den h o o f d i n s p e c t e u r ,
hoofd v a n den dienst der o p i u m r e g i e , speciaal tijdelijk personeel toegevoegd. De bedoeling was dit in h e t b i j z o n d e r op
de b e s t r i j d i n g v a n liet o p i u m g e b r u i k te specialiseeren personeel, v o o r s h a n d s twee Europeesclie a m b t e n a r e n voor de
o p i u m b e s t r i j d i n g m e t een vijftal
assistent-collecteuren,
: "ve itueel >v toe-vi g n j ran a n d e r personeel v a n den d i e n s t
j der o p i u m r e g i e , tot een of meer o p i u m b e s t r i j d i n g s b r i g a d e s
j te v o r m e n , w a a r m e e de d i e n s t l e i d i n g d a n b i n n e n e e n i g e
j j a r e n zoover hoopt te komen dat h e t bezit en vervoer v a n
| regie-opium a n d e i s d a n k r a c h t e n s eene v e r g u n n i n g op g e h e e l
; J a v a verboden zou zijn.
„ H o e deze b r i g a d e s h e t best georganiseerd zullen w o r d e n ,
is een zaak w a a r i n e r v a r i n g den weg zal dienen aan te g e v e n .
I H e t diensthoofd is d a a r i n volkomen vrij g e l a t e n .
„ P e r s o n e n v a n de meest v e l s c h i l l e n d e o p l e i d i n g en onti w i k k e l i n g zullen bij dezen b e s t r i j d i n g s d i e n s t
geplaatst
'• k u n n e n w o r d e n , juist wegens de groote v e r s c h e i d e n h e i d v a n
personen w a a r m e d e de dienst te m a k e n krijgt. A l g e m e e n vereischte is e c h t e r n a a s t ' volledige b e t r o u w b a a r h e i d groote
kennis v a n l a n d en volk en de noodige t a c t om m e t alle
k r i n g e n der Chineesche en i n l a n d s c h e wereld, zoo hoog- als
l a a g g e p l a a t s t e te kunnen o m g a a n .
De r e s u l t a t e n van deze nieuwe m e t h o d e , welke m e t
i n g a n g van 1 October v a n d a t j a a r tevens werd ingevoerd in
de nog niet tot de verboden k r i n g e n behoorende g e d e e l t e n

van de residentiën Semarang, Soerakarta en Kedoe (Ind. St.
1921 n°. 5 4 3 ) . zullen moeten worden

afgewacht.

„Overigens is ton vorigen jare aan den hoofdinspecteur,
hoofd v a n den d i e n s t de; o p i u m r e g i e . eene a l g e m e e n e
m a c h t i g i n g verleend om vooral in de B u i t e n g e w e s t e n , w a a r
dit zijns inziens zonder g e v a a r voor u i t b r e i d i n g van den
s l u i k h a n d e l kan p l a a t s h e b b e n , de prijzen v a n r e g i e - o p i u m en
d j i t j i n g geleidelijk op t e voeren tot dezelfde h e d r a g e n als
voor l a v a en Madoera zijn vastgesteld (30 c e n t p e r m a t a voor
h e t regie-opium en 10 cent p e r m a t a voor de d j i t j i n g .
. . V e r m e l d i n g v e r d i e n t in dit v e r b a n d n o g een verzoek v a n
den g e m e e n t e r a a d v a n S e m a r a n g om voor den vervolge de
al- of n i e t t o e l a t i n g v a n o p i u m v e r k o o p p l a a t s e n b u i t e n de
z o o g e n a a m d e verboden k r i n g e n , afhankelijk te stellen v a n
p l a a t s e l i j k e keuze (local o p t i o n ) .
,,Ha rijpe overweging' is v a n dit denkbeeld afgezien. I s
h e t , in den vorm w a a r i n h e t werd v o o r g e b r a c h t , al zoo
p r a k t i s c h niet a a n v a a r d b a a r o m d a t gelijk v a n zelf spreekt
o n d e r h e t b e s t a a n d e monopoliestelsel d e r e g i e o p i u m verk r i j g b a a r moet stellen op de p l a a t s e n w a a r h e t g e b r u i k d a a r v a n n i e t verboden en h e t a a n t n l g e b r u i k e r s eenigszins a a n 5.

Ned.-Indië.

11

KOLONIAAL VERSLAG 1 S * 2 2 .
83

Hoofdstuk B.

zienlijk is, ook overigens is het niet wel mogelijk de beslis-

84

schappen en fouten gedetermineerd zou zijn en aldus aan de
verdere gestie een vaste, op ervaring en practijk rustende,
gebruikt aan de bevolking over te laten, wijl een eventueel ondergrond zou zijn gegeven.
verbod van opiumgebruik voor bestaande schuivers ontzet„ W a a r bovendien in eene goed werkende coöperatie een
tend hard is en bij de bestaande internationale verhoudingen krachtige factor gezien werd in den strijd tegen de duurte,
praktisch gesproken slechts bereikt zou worden dat smokkeh die in die dagen in de publieke belangstelling vooraan stond,
opium in de plaats der regie-opium zou komen.
werd de tijd gekomen geacht om dit punt meer daadwerkelijk
„Hoogstens zou de bevolking liet recht gegeven kunnen in studie te nemer..
worden om nieuwe vestiging van schuivers te verbieden;
„Aldus werd onder den naam Coöperatiecommissie in Juni
docli voor de opiunibestrijding in het algemeen zou dat 1920 eene commissie ingesteld, die zou hebhen te onderzoeken
slechts van zeer indirect belang zijn.
welke toepassing het instituut der coöperatie, gezien als
samenwerking in den meest uitgebreiden zin, hier te lande
„ H e t zwaartepunt zal dan ook elders moeten liggen.
„Tot slot zij nog vermeld dat de uit bedrij f soogpunt gezien reeds gevonden heeft en verder welke beteekenis het voor
geheel abnormale verhouding tusschen in- en verkoopsprijs Indië zal kunnen verkrijgen en met welke middelen daaraan
van regie-opium, waarop hiervóór reeds werd gewezen, juist uitbreiding zal zijn te geven.
dezer dagen helder is belicht.
„Deze commissie, sedert October van het vorig jaar
„Aan liet begin van het loopend kalenderjaar toch ontbonden, heeft een omvangrijk en gedocumenteerd rapport
eindigde de vijfjarige overeenkomst, welke de Nederlandsch- uitgebracht, dat grondslag van verdere overweging zal
Indische Begeering indertijd met de Britseh-Indische ge- kunnen zijn.
„ H a a r scherp beredeneerd advies, hier ten aanzien van
sloten had voor de levering van Bengaalsch ruw-opium als
de voor deze bladzijden belangrijke hoofdpunten samengevat,
grondstof voor de regie.
„De onderhandelingen tot vernieuwing van het contract, bepleit voor de coöperatie eene tweeledige regeling.
„De bestaande regeling in Ind. St. 1915 n°. 431 toch
die reeds geruimen tijd tevoren door tusschenkomst van
onzen Consul-Generaal te Calcutta werden aangevangen en heeft tot voornaamste strekking de zaak zooveel mogedoor dezen overigens met veel beleid en toewijding zijn lijk buiten bemoeienis, maar dan ook buiten daadwerkelijken
gevoerd, wezen uit dat de Britseh-Indische Begeering de steun van Overheidswege te doen verloopen, en hoewel voor
levering slechts wenschte voort te zetten tegen aanmerkelijk den Europeeschen coöperator in doorslag voldoende, is voor
hooger prijs dan tevoren. In plaats van 2500 Iloepees moest de bevordering der coöperatie in inheemsche kringen deze
thans 4000 Bs. per kist Bengaalsch opium worden betaald, gedragslijn welhaast waardeloos gebleken, al ware het alleen
aan welken prijs naar duidelijk bleek, niets te veranderen reeds wijl, naar het onderzoek leerde, de niodern-westersche
viel; voorloopig is zij dan ook voor een jaar door de Neder- coöperatie als zoodanig aan de inlandsche maatschappij in
wezen vreemd is.
landsch-Indiscne Begeering geaccepteerd.
„De neiging tot onderlinge aaneensluiting voor gemeen„Deze gebeurtenis deed vauzelf de vraag rijzen of de
hoogere inkoopskosten van den grondstof niet door ver- schappelijken arbeid of ter bereiking van een gemeenschaphooging van den detailprijs op de verbruikers behoorde te pelijk doel, moge — zoo schreef toch de commissie — algeworden afgewenteld, een vraag, die niet anders dan ontken- meen menschehjk zijn, de vorm waarin dit bij de coöperaneude beantwoording kon vinden, wijl het verband tusschen tieve vereeniging geschiedt is betrekkelijk nieuw en, voor
inkoopS" en verkoopsprijs gelijk hiervóór reeds bleek al zoover in de inlandsche maatschappij toegepast, vaak eene
nabootsing — en dan nog zeer gebrekkig — van Westersche
lang verbroken is.
„ U i t een oogpunt van bestrijding wordt toch, gelijk hier- voorbeelden. Wat zich in de inlandsche wereld als ceöpevóór uiteengezet, de verkoopsprijs der regie-opium zoo hoog ratie aanduidt, heeft daarmee gewoonlijk slechts den naam
gehouden als in verband met den opiumprijs in de naburige gemeen. En juist wat het meest wettelijke regeling behoeft
landen en met de ter plaatse beschikbare poiitiemiddelen om — het bestaan in rechte, de verhouding tot derden en de
verzekering van het democratisch karakter — vindt geen
de smokkelarij te keeren, slechts mogelijk schijnt.
„Het duurder worden van den grondstof mocht dus geen aansluiting aan inheemsche rechtsvormen.
„Naast de oude voor de Europeesche maatschappij te beaanleiding zijn om den prijs van regie-tjandoe te verhoogen
nu daartoe uit anderen hoofde geen reden was en vooral voor houden regeling, denkt de commissie zich eene nieuwe, bruikJava wordt opvoering van den thans reeds f 30 per thail baar voor den kleinen man en aansluitend op hetgeen bij
bedragenden prijs van regie-opium voorshands niet uitvoer- hem zelf aan beginselen leeft, en die tevens een instituut
geeft meer in het kader van het inlandsen recht passend en
baar geacht.
voor den inlandschen rechter zonder bezwaar justieiabel te
„Economische maatregelen.
Bemoeienissen
van de maken. Eene regeling, tevens een propagandistische en opRegeering met de coöperatie. Herhaaldelijk reeds is betoogd voedende werking, welke de Overheid in staat zal stellen om
dat als grondslag voor eene gezonde verderf ontwikkeling in aansluiting aan hare bemoeienissen met het volkscredietdezer landen, in de eerste plaats noodzakelijk zal :'.;]•>. dat de wezen op het stnk der coöperatie, aan de wenschen der bevolinheemsche bevolking zien uit hare economische oniua?ht king steun en leiding te geven, maar dan ook een ten aanzien van sommige punten bepaald dwingend toezicht uit te
verheft.
„De vraag is daaraan vastgeknoopl of hetgeen langs indi- oefenen.
„Het is in dezen gedachtengang alzoo de kredietcoöperatie,
vidueelen weg, naar <le ervaring' loert, bij het grootste deel
van de bevolking nog door velerlei beletselen wordt geremd, welke in de eerste plaats tot stand zal zijn te brengen.
,,Wel was de verhi uiksroöperatie de eerste vorm, waarin
niet door onderling samengaan zou kunnen worden verkregen.
„Te meer is dit pun< van behing, omdat de drang tot ver- de inheemsche bevolking zich coöperatief organiseerde, doch
eeniging en samenwerking sedert een tiental jaren onder de deze steil aanstonds aan alle betrokkenen zooveel meer en
bevolking onmiskenbaar is en dat bij haar meer en meer het hooger eischen, zoo op het stuk van kapitaalverstrekking als
besef levendig wordt van de belangrijke resultaten, die zij aan ervaring, kunde en handelsgeest, «lat deze organisatievorm — wil de Begeering geen mislukking riskeeren —ook alleen langs dezen weg voelt te kunnen bereiken.
„Waar ze in het inheemsche recht niet te encadreeren slechts een ver doel op den at te leggen weg en zeker geen
bleken, en daarom moeizaam gewrongen werden in niet- veilig uitgangspunt zal kunnen zijn.
„ I n zooverre zou dus de conclusie zijn te trekken, dat voor
doorvoelde en in den grond ook weinig passende westersche
vormen, is liet geen wonde!' dat deze eerste tastende asso- de duurtebestrijding in meer engeren zin, de coöperatie onder
ciatiepogingen, als alle begin moeilijk, en ook uit anderen de inheemsche bevolking, in tegenstelling met die in Eurohoofde tol een einde van mislukking welhaast voorbestemd, peesche kringen, vooreerst zoo goed als zonder werkelijk
belang zal zijn.
veelal een chaos van onbeholpenheid en erger bleken.
„Het verslag der commissie ia overigens nog in studie.
„Het werd meer en meer duidelijk, dat hier voor do
Begeering een taak was weggelegd, een taak die zou moeten
,,Ts het hierboven gegeven schema voor de bevordering
bestaan uil het geven van steun en vooral leiding aan de
aanwezige neiging tot coöperatie, nadat die als resultaat van der coöperatie meer in het bijzonder voor de inheemsche
een speciaal onderzoek in haren aard, hare goede eigen- bevolking ontworpen, ook ten aanzien van de Europeesche

ling of in een bepaalde streek ui of niet opium mag worden
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binnen zekere grenzen de credietwaardigheid der vercoöperatie, indien die term gebruikt mag worden, heeft de ven
Begeering zich niet onbetuigd gelaten, hoewel ten slotte ook eeniging te garandeeren. Met een garantie van bijvoorbeeld
deze plannen nog niet tot verwezenlijking konden komen. drie jaren tot het dubbele van het bedrijfskapitaal, voor
Het waren hier de tijdsomstandigheden, die daaraan in den zoover dat uit eigen vermogen en aandeelen van leden bestaat,
zou de Coöperator tot het volle bedrag van de door haar geweg stonden.
„ U i t het om practische redenen na rijpe overweging ver- importeerde goedereu crediet kunnen verkrijgen en aldus
worpen denkbeeld om ter verlichting van de ia die dagen ten haar kapitaal steeds zoo vlottend mogelijk kunnen houden.
top gestegen duurte door eene van landswege begunstigde De kosten der garantie, die uit praktische overwegingen het
combinatie van coöperatieve verbruiksvereenigingen — des- karakter zou moeten dragen van eene borgstelling tegenover
nooda met gebruikmaking van 's lands krediet en van den een bepaalde bank-credietgeefster zouden op den duur geheel
lagen sterling-koers — gezamenlijk goederen uit Engeland door de centrale inkoopinrichting moeien worden gedragen.
te doen bestellen, had zich het meer algenieene plan ont- Deze zou overigens de verplichting moeten aanvaarden om
wikkeld om door versterking van de bestaande organisaties administratie en beheer minstens eenmaal 's jaars door een
der Indische verbruiken, den strijd aan te hinden tegen de deskundige te doen controleeren.
„Hoewel voor het steunen van den Coöperator in dezen
te ongebreidelde opzetting van de prijzen der dugelijksche
tweelodigen zin een memoriepost op de suppletoire begrooverbrui lesgoederen.
„Daarbij werd gedacht aan het steunen door kapitaalver- ting voor 1921 werd gebracht, bleek de zaak ten slotte niet
strekking dan wei door eenvoudige garantie van een groote bestemd om ten volle in het stadium van verwezenlijking te
inkooporganisatie. Eenerzijds door het aanknoopen van de komen.
noodige betrekkingen in het buitenland met particulieren of
„ W e l werd in het begin van het vorig jaar voorloopig voor
met instellingen van gelijk coöperatief beginsel, en ander- den tijd van een jaar aan den Coöperator eene geldelijke
zijds door de hier te lande aanwezige verbruiksyereenigiiigen
tegemoetkoming in de beheerskosten gegeven van f 10U0
als leden-afnemera in zich te vereenigen, zou die organisatie 's maande, doch deze maatregel is voor 11)22 niet verlengd
dan een centrum van goedkooper import voor den georgani- omdat ten aanzien van de garantiestelling allerlei — ook met
seerden verbruiker moeten worden. Te recht werd daaibij de tijdsomstandigheden samenhangende — moeilijkheden
oveiwogen, dat alleen een dergelijke concentratie van den rezen.
inkoop de prijzen der verbruiksartikelen merkbaar zou kun,,Wel was de zaak na verschillende onderhandelingen in
nen beïnvloeden en dat het steunen van de op zich zelf uiterst, dien zin volledig voorbereid, dat de Javasche Bank bereid
zwakke afzonderlijke verbiuiksvereenigingen, uit dat oog- was voor den Coöperator een disconto-crediet te openen, waarpunt gezien, verloren geld mocht heeten.
tegen deze bij haar promessen zou mogen disconteeren, uit„Dit plan sloot te beter op de gegeven omstandigheden geschreven aan (ie order van het Gouvernement van Nederaan, omdat ongeveer een half jaar te voren te Batavia onder landsc h-1 ndié en door den directeur van Financiën aan de
den naam van ,,de Coöperator" eene coöperatieve groothan- Bank te endosseeren. Doch toen de verschillende voorwaarden
delsvereeniging was opgericht, die zich blijkens hare statuten der regeling concreet zouden worden vastgelegd, rezen er
ten doel stelde in de eerste plaats ten behoeve van hare leden moeilijkheden in zake de waarborgen, welke de Begeering
.— waaronder voornamelijk bedoeld hier te lande bestaande zudi ook ten aanzien van liet inwendig vereenigingslevcn
coööperatieve verbruiksvereenigingen — verbruiksartikelen moest verschaffen om te voorkomen, dat de credietverleening
te verhandelen, te produceeren of te doen produceeren; deze voor haar te veel risico zou meebrengen. In het bijzonder
vereeniging was als centraal orgaan van inkoop als het ware goh! het daarbij de vraag of de binnen liet bedrijf aangewende
aangewezen.
reserve mee zou mogen tellen als grondslag voor de berekc„ W e l is waar was ze in den korten tijd van haar bestaan ning van bet maximum crediet en verder de regeling van de
er bij de verbruiksvereenigingen hier te lande nog onvoï- aansprakelijkheid der leden voor de schulden der verdoende ingekomen, maar juist het verleenen van steun van eenigmg.
Overheidswege zou er vermoedelijk toe leiden, dat deze af„Xog vóór deze punten definitief tot oplossing waren gezonderlijke coöperaties zich voor wat het betrekken harer bracht, bleken echter de financieele vooruitzichten van den
goederen betreft, onder den Coöperator zouden scharen.
Coöperator, mede door den geldel ij ken toestand van eenige
„ H e t feit der landssubsidie op zich zelf reeds zou aldus, der toegetreden vereenigingen, weinig belovend. Bovendien
binnen hoe bescheiden grenzen ook beperkt, de zaak dienen; maakte de. toen ingetreden malaise liet oogenblik voor uitde beteekenis ligt dan niet in het bedrag doch in het feit, dat breiding der zaken en het beginnen van een groot-importde Begeering openlijk de verbruikscoöperatie als sociaal be- handel al zeer weinig gunstig.
lang en de Coöperator als het voor de verwezenlijking van
„Mede met het oog op den algemeenen toestand van
dat belang onmisbaar centraal orgaan erkent.
's hands financiën was het, alles saamgenomen, de aange„Overigen* dachten de voorstellers zich dien steun in wezen weg om de eredietveistrekking aan den Coöperator
tweeërlei vorm.
voorloopig tot beter dagen uit te stellen en in verband daar„ I n de eerste plaats als eene bijdrage ten behoeve van den mede ook de subsidie, die juist met het oog op de bedrijfsuiiopzet der organisatie. De leiding toch is voor een dergelijk setting was gegeven, stop te zetten.
groot-inkoop-bedrijf van alles overwegend belang; bepaald
onmisbaar is daarvoor een degelijk en bekwaam zakenman,
,,Volktcredietwezen.
Een ruim tienjarige ondervinding
technisch-coöperatief geschoold en met betrouwbare relaties
met coöperatieve lichamen in het buitenland, zoo ter verzor- met de organisatie welke, in 1912 definitief ineengezet, tot
ging van den import hier te lande als voor den afzet naar nu toe der Begeering bij de vervulling Harer taak op het
Europa van de tropenproducten dezer kolonie. En het is juist gebied van het volkscredietwesen ten dienste stond, heeft op
in den tbd van aanvang; en voorbereidende organisatie, waarin meerdere onvolkomenheden daarin het licht doen vallen en
dus in financieel opzicht de minste bewegingsruimte bestaat den wensch naar herziening levendig doen worden.
„Hoewel de vorm waarin deze herzieningen tenslotte gewijl het bedrijf nog in wording is, dat de inderdaad zeer hooge
uitgaven, met het engageeren en tewerkstellen van zulk een kleed zullen worden, in zeer groote mate afhankelijk is van
de wijze waarop tenslotte bij de algemeene bestuurshervoreeraterangskracht gemoeid, het meest uoodig zijn.
„ I n navolging, naar omstandigheden gewijzigd, van het- ming het provinciaal zelfbestuur zal worden geregeld, zoogeen in den wordingstijd ten aanzien van de volkscredietin- dat een afgerond en gedetailleerd hervormingsplan eerst in
stellingon is geschied, zou dus juist voor dezen eersten moei- de toekomst gegeven en beoordeeld zal kunnen worden, zijn
lijken tijd
voorloopig bijvoorbeeld voor een jaar — aan toch de gebreken die verholpen en de leemten die aangevuld
den Coöperator eene maandelijksche tegemoetkoming van stel: dienen te worden, herhaaldelijk zoo scherp geteekend, naar
f 11)00, moeten worden toegekend om in de technische leiding voren gekomen, dat de uitstippeling der lijnen, waarlangs
verbetering thans gezocht wordt, ruimschoots de belangstelnaar den eisch te kunnen voorzien.
„Daarnaast zou dan van Overheidswege het gebrek aan ling verdient.
werkkapitaal zooveel doenlijk moeten worden verzacht door
„Het zijn vooral de in dit ontwikkelend land telkens
zonder directe kapitaalverstrekking —- want die moet, wil binnen korten tijd in groote verscheidenheid opkomende
de organisatie niet topzwaar worden, de taak der leden blij- nieuwe eischen en toestanden, en de noodzakelijkheid om
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daaraan zooveel mogelijk aan te passen, welke de hervormingen telkens weer naar voren bracht.
,,En boezeer de oorspronkelijke organisatie ook ,,op den
groei" gemaakt is, reeds in 1919 moest eene herziening
worden tot stand gebracht, die verhooging van het peil en
uitbreiding van de beteekenis der Europeesche coutroleerende en inspecteerende ambtenaren bracht, zoomede vergrooting van de bevoegdheden van den adviseur.
,,De verschuiving in de toestanden en omstandigheden
Vuuu'om het hier in de eerste plaats gaat, laat zich liet eenvoudigst omschrijven als de snel opgekomen ontwikkeling
van het niet bestuurshulp omgeven Volksbankbedrijf in een
van eigen bewerktuiging voorzien en meer zelfstandig
arbeidend grootbankbedrijf, van boven gesteund en afgesloten door den dienst der centrale kas en aan de onderzijde
begrensd door het opkomend kleiner-formaat-bankbedrijf
der desabanken.
,,Vooropstellende dat bij ontleding van dit proces steeds de
aanwezigheid van eene voortdurende onderlinge wisselwerking in het oog dient gehouden te worden, mogen enkele
factoren uit dien ontwikkelingsgang afzonderlijke beliehting vinden.
,,l)e langzame ontgroeiing van het bedrijf der volksoredietbanken aan de in den aanvang zoo ruim verleende
hulp van het Binnenlandsco Bestuur is een normaal verschijnsel, van den aanvang af trouwens als zoodanig voorzien. Het Bestuur vertegenwoordigde in het bedrijf — althans tegenover den debiteur •— vóór alles het niachtseleinent, dat door zijne aanwezigheid in dit principieel op
zuiver privaatrechtelijke basis gevestigd bankbedrijf, op
zichzelf wijst op innerlijke zwakheid der organisatie.
..Als machtselement werd liet in de eerste dagen van bet
Volkscredietwezen ook aanvaard en gewaardeerd, doch.
inderdaad van den aanvang af in de onderstelling, dat, na
krachtiger uitgroei der pas ontkiemde plant, deze abnormale
steun gemist zou kunnen worden.
..Deze ontwikkeling voltrok zich spoediger don wellicht
verwacht was. ook al omdat bet Binnenlandse!) Bestuur —
met anderen arbeid overladen — zich bier gaarne terugtrok
zoodia het daartoe mogelijkheid zag.
..Wel bleef liet als «•ezag'splem'mt voor de volkscredietinstellingen nog immer van belang, maar zulks buiten de
geregelde bedrijfsvoering, waarvoor de verantwoordelijkheid
in toenemende mate overging op bet bezoldigd personeel van
de bankinstellingen en op de technisch deskundige ambtenaren van volkscredietwezen en centrale kas.
..Ts dus deze ontvoogding der banken op zichzelf normaal
en als zoodanig toe te juichen, ook al wijl de coöperatieve
praktijk, die dan toch in de toekomst ingang zal moeten
vinden, zich in dit afdeolinnsbankbedrijf slechts zal laten
verwezenlijken indien de bank als gelijke en niet met Overheidsmacht bekleed tegenover bare leeners treedt, de ontwikkeling naar het grootbankbedrijf — niet de gevolgen van
dien — weid er door geaccentueerd.
,,T)e banken, verstoken van bestuurshulp in de gewone
bedrijfsvoering en mede door den groei van het bedrijf niet
langer bet persoonlijke contact kennend tusschen bekeerder
en leener, zagen zich genoodzaakt ter dekking van bet risico
der eredietverleening meer en meer de zakelijke zekerheid in
de plaats te stellen van de persoonlijke credietwaardigheid
der credietbehoeftigen ; meer en meer verloren zij bierdoor
echter het aanvankelijk bedoeld karakter van volksbank.
..Zich dekkende, waar mogelijk door het credietverband
en in het algemeen door de vorifieoring van bet grondbezit,
welen de banken meer en meer af van den haar als volkscredietorgaan te stellen principieelen oiseh. dat alleen het
bewezen feit der bestaansmiddelen en van de goede persoonlijke eigenschappen van i\^.\ debiteur (eerlijkheid, energie.
bekwaamheid) criterium zal zijn voor credietverstrekking.
dan echtnr ir hoofdzaak beperkt tot te voi'en door den leener
nauwkeurig bekend te stellen productieve doeleinden en
onder voo] nraarde van toezicht op de bedrijfsvoering.
..Tn plaats van volkscredietinstellingen, weiden de afdeelingsbankcn grootbanken voor credietbevoegde inlandsche
grondbezitters.
,3ren heeft, wat ook aanvankelijk de bedoeling geweesl
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moge zijn, dezen gang van zaken te aanvaarden, en kan dat
overigens ook doen omdat — blijkens de krachtige outplooiing — ook aan dit zakelijk crediet in de Indische maatschappij behoefte bestond; doch men dient daarnaast een
open oog te hebben voor het feit, dat voor het werkelijk
volkscreuiet de afdeelingsbank aldus rechtstreeks niet meer
van belang is.
,,Ook al onder den drang der behoefte, die liet steeds
I dieper ingrijpen van de geldhuishouding in de inlandsche
I samenleving deed ontstaan, groeiden als vanzelf in de beI staan.Ie leemte de organen ter verzorging van het dorpsgeldcredietwezen thans nog slechts in den vorm van gemeentei lijke instellingen, wellicht in een toekomst, waarin eene p;;s: semlc coöperatie-wetgeving tot stand gebracht zal zijn, in
j den vorm van coöperatieve bankjes.
„Dit meer werkelijk volkscredietwezen staat van het afI deelingsbankbedrijf als regel geheel los. Er is samenwerking
i noch arbeidsverdeeling, nevengeschikt noch hiërarchisch
j verband, waardoor eene tot de laagste kringen doorwerkende
gesloten credietorganisatie zou kunnen ontstaan.
„Dat deze amorphe toestand aan eene werkelijk krachtige
I ontwikkeling der credietverstrekking aan de armste bevolking in den weg moet staan, is duidelijk.
„Boven deze verscheidenheid van credietinstellingen staat
i de centrale kas, bij bare instelling onmiskenbaar tusschen
een deel der organisatie een band leggende, anderzijds echter
I de verl rokkeling vergrootende omdat in de jaren der eerste
i oprichting en organisatie een groot deel van de bemoeienis
: met het volkscredietwezen van den dienst van dien naam
| naar de nieuwe instelling overging.
,,Aanvankelijk toch waren de ambtenaren voor het Volks; credietwezen feitelijk de organisator! van de volkscrediet*
organisatie en als zoodanig zoowel verificateur der afdee'. lingsbanken als plaatselijk raadsman van de bankbesturen,
van controleurs en van leiders van dorpscredietinstellingen.'
; Na de oprichting der centrale kas, in welker taakomschrij• ving- blijkens hare statuten behalve bet verstrekken van
; bedrijfsmiddelen en het in belegging nemen van gelden,
i tevens het geven van raad en hulp in het beheer der volks! credietinstellingen was opgenomen, werd de eenheid verbro; ken en kwam er zelfs verbrokkeling langs verschillende
| lijnen.
,,In de eerste plaats beperkte de centrale kas, die vrij was
in bare opvatting van wat zij als volkscredietinstelling
i wenschte te beschouwen, zelve haar taak tot de afdeelingsbanken, die zich daartoe vrij willig bij baar zouden aanmel*
1
den. De controle door de centrale kas werd aan de afdeeling8banken niet verplicht opgelegd en buitendien door de
Regeering beperkt tot de zuiver zakelijke controle op de
;
boelen en bescheiden, waarin het beheer der banken wordt
vastgelegd en tot het geven van adviezen naar aanleiding van
de uitkomsten daarvan.
..Onderzoek en beoordeeling van de uitwerking van hef
bedrijf op de debiteuren, waar noodig samen met kritiek op
i de organisatie, kwam aldus buiten bet arbeidsveld der kas te
liggen; zij miste (hunvoor trouwens de deskundige ambtenaren en de autoriteit,
„Daarnaast werkten de ambtenaren van het volk«credietwezen, wien in hunne instructie nog. steeds voorgeschreven
was de besturen der afdeelingsbanken in bun taak te steunen,
bun desverlangd van raad en daad te dienen in liet belang
van eene doelmatige werking dier instellingen, en hun die
voorstellen te doen welke bui, geraden voorkomen.
,,Niet alleen hadden zij nu voor den vervolge rekening te
boude'! met hetgeen ten deze voor de centrale kas gereserveerd was, doen juist door die reserve was feitelijk het
geregeld contact met de banken voor den dienst van het
Volkscredietwezen onderbroken; de administratie was vrijwel afgesloten terrein geworden, dus de grondslag voor
systematische bedrrji controle ontbrak.
,.ln aantal bovendien ie gering om alles te omvatten,
beperkten de ambtenaren van dezen diens! zich voornamelijk
tot de desacredietinstellingen.
..In 1920 is de organisatii eenigszins doelmatiger opgezet,
doordat eenerzijda als zekerheid voor do goede werking der
afdeelingsbanken een uitgebreidi
!ji - o] senreven controle werd g<r
bt doch ander: i - die controle in vollen
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omvang aan de banken zelf ter verzorging werd toevertrouwd. Niet alleen de verificatie van boekhouding en kasbeheer, die in 1914 reeds van het regeeringstoezicht waren
uitgeschakeld, doch ook de controle op het financieel beleid,
op de rechtmatigheid van bestuurs- en beheersvoering en op
de doelmatigheid der bedrijfsinrichting ging aan de banken
over.
„ H e t Uegeeriiigstoezicht werd daartegenover een toezicht
in tweede instantie, dienende om waarborgen te erlangen dat
vanwege de banken inderdaad voldoende controle wordt
uitgeoefend en dat niet de uitkomsten daarvan naar behooren
rekening wordt gehouden.
,,Sedert deze partieele herziening is de centrale kas verplicht de volledige accountancy van de bij haar aangesloten
banken voor haar rekening te nemen.
„De toestand heeft sindsdien uit een oogpunt van stelselmatigheid aanmerkelijk gewonnen.
„Doch tevens komt scherper dan te voren nog uit, dat de
dienst van het volkscredietwezen en de centrale kas feitelijk
geheel zonder verband op hetzelfde gebied werken.
,,En nu moge dit bezwaar tijdelijk ondervangen zijn door
de samenvoeging van het adviseurschap en de leiding deicentrale kas in één hand, waardoor het mogelijk werd bij
wijze van voorloopige voorziening door toevoeging van kaspersoneel aan inspectie-ambtenaren van het volkscredietwezen, meer eenheid in de organisatie te brengen, eene
werkelijk duurzaam bruikbare oplossing zal ongetwijfeld
eerst dan worden verkregen, wanneer de centrale kas met den
inspectiedienst van het volkscredietwezen in een hiërarchisch
verband wordt ondergebracht, waarmede dan tevens de thans
kunstmatig tusschen het klein-credietwezen en de afdeelingsbanken getrokken scheidingslijn, uit»ewischt zal worden.
„Dit zou vermoedelijk het doelmatigst kunnen gebeuren
door de centrale kas niet verstrekking van de noodige personeele middelen, te belasten met de volledige controle over
alle volkscredietwezen van welken aard ook. Voor de van den
aanvang af in zelfstandigen vereenigin.gsvorm gegoten
afdeelingsbanken, zou dan het sinds 1920 in vollen omvang
toegepaste stelsel der controle in tweede instantie moeten
worden behouden; de banken zelf zullen dus daarvoor in de
eerste plaats de verantwoordelijkheid moeten blijven dragen.
„Voor de dorpscredietinstellingen zal dan eene — desnoods
met gebruikmaking der bepalingen op het gemeentewezen —
wettelijk te regelen en bij wijze van gezonde decentralisatie
vermoedelijk voor een groot deel op de afdeelingsbanken
over te duigen verplichte directe controle zijn in te stellen,
wijl van haar nog niet het inzicht kan worden verwacht dat
liet eigen belang alleen reeds controle onmisbaar maakt.
„Zou daarmede de ineensehakeling van de tot nu toe
gescheiden sferen van afdeelings- en desa-crc liet bereikt
zijn, daarnaast zal de van den aanvang af in principe we!
aanvaarde, doch mede door de gebrekkige organisatie niet
steeds voldoende in het oog gehouden, stelregel moeten \vovden doorgevoerd, dat cvv goed georganiseerd volkscrediet
zich zelf zal hebben te onderhouden.
,,Xiet alleen zouden dus de dorpscredietinstellingen en
andere kleine credietbanken verplicht moeten worden zich
volledig te doen controleeren, doch de kosten voor personeel,

enz., die daarmee gemoeid zijn, souden door de belanghebbenden zelf motie:: worden betaald.
•.Daarnaast zal dan echter niet mogen worden voorbijgezien
dat in de taak van de centrale kas, zooais die hierboven voor
de toekomst geschetst is, een sociaal element van bettvkems

opgesloten ligt; ecu element dat, vroeger Bpeciaal behoorend
tot' den arbeidsfeer van het volkscredietwezen, als zoodanig
ten rechte gehee! door den Staal bekostigd werd. Dit geheel
juiste principe aanhoudende, zou dan de aangewezen oplossing zijn, dat de kas commercieel georganiseerd blijft, doe):
dal" de kosten van hare meer iot do staatstaak te rekenen
bemoeienissen met de bevordering der economische en sociale
belangen der bevolking, haar door het Land bij wijze van
tegemoetkoming worden gerestitueerd.
„Als laatsten schakel in den keten, die de volkscredietorganisatie als één harmonisch geheel bijeen zal houden, zou
dan nog liet verband aangebracht moeten worden van de
centrale kas met den adviseur, het tegenwoordig hoofd van
den dienst van het volkscredietwezen. Daarbij zal zijn voorop
te stellen, dat hij zal moeten blijven de man, wiens taak m
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den ruimsten zin des woords de kennisneming en de bevordering omvat van al hetgeen door middel van het credieten eoóperatiewezen in het belang dei' volkswelvaart kan
worden verricht. Daarvoor zal hij eenerzij ds zooveel mogelijk van de beslommeringen eener dagolijksche administratie
moeten worden ontlast, doch anderzijds zijn invloed ook in
het geheele samenstel van organen ter bevordering van het
volkscrediet moeten kunnen doen gelden. Eene constructie,
die aan deze eisclien voldoet, zou zijn te vinden door den
adviseur een belangrijke plaats in te ruimen in de over de
directie der centrale (<as gestelde commissie van toezicht en
bijstand, en mogelijk tevens den directeur der kas in hiërarchische ondergeschiktheid aan den adviseur te brengen.
„De directeur der kas dus technisch leider van den dienst
van het volksgeldcredietwezen in engen zin genomen: de
adviseur daar boven gesteld met bevoegdheid van opperste
leiding en toezicht, ter vervulling van een taak, die het
ruimer veld der algemeene credieibehoefte in verband met
den sociaal-economischen opbouw der inheemsche maatschappij omvat.
„Het bovenstaande geeft naast eene opsomming der pro! blemen, die zie!? in den loop der jaren bij het lianteeren van
I de bestaande volkscredietorganisatie voordeden, een slechts
j ruwe schets van de wijze waarop hierin naar oplossing zou
] kunnen worden gestreefd.
„Gelijk gezegd zal eerst na de uitwerking van de aanhangige bestuurshervorming en van de eveneens in behandeling genomen herverkaveling der departementen van alge! meen bestuur geheel helder worden in hoeverre, met behoud
van de hoofdlijnen dezei schets, een meer scherp omlijnd
! herzieningsplan ter uitvoering kan worden aanvaard.

,,De Mohaiiimedaaiische bedevaart.

Invloed

van den

I1 toestand in /iet heili'jv huid. Van de algemeene verwarring
in de jaren pedurende en vlak na den Europeeschen oorlog
heeft ook de Mohammedaansche bedevaart de gevolgen onder; vonden. Eenerznds bet deelnemen van Tu'kije en anderzijds
i liet algemeen gebrek aan scheepsruimte maakten gedurende
cenigen tijd den hadji zelfs practisch ondoenlijk.
I n de eerste helft van 1915 zag de Indische Begeering zich
dan ook genoopt baren onderdanen den toestand onverbloemd
i voor oogen te stellen.
,.In de eerste plaats bracht zij daartoe in herinnering dat,
•jelijk trouwens uit de verhalen C\ev teruggekeerden reeds
hekend was, de hadji's van den bedevaart van 1914 veel
moeilijkheden badden ondervonden. Niet a l l e n was de prijs
'. der levensmiddelen gestegen en de waarde van liet geld
belangrijk gedaald, doch men moest na afloop zonder voldoende scheepsgelegenheid te kunnen afwachten, in propvolle booten overhaast uit het Heilige Land vertrekken. Een
'i groot aantal der in het heilig gebied verblijvende Neder*
landsch-Indische onderdanen kon zelfs eerst later met hulp
van het Nederhuidsche consulaat te Djeddah naar Indië
I terugkeeren. Sedert — zoo luidde de publicatie verder
was
I de toestand volgens de berichten niet verbeterd, zoodat verwacht mocht worden, dat ook de aanstaande bedevaart groote
j moeilijkheden voor de deelnemers zou opleveren.
„Bovendien waren alle tonnen en lichten, die het binnen! komen ter roede van Djeddah mogelijk maakten, weggenomen : de vaart was dientengevolge wegens de klippen en
: riffen bij de kust zoo gevaarlijk geworden, dat de vaste
| stoomvaartlijnen (Nederland, Rotterdamsche Lloyd, Ocean)
| weigerden dat jaar schepen voor hadji's te laten loopen. De
I +Ifekkagangers zouden dus alleen kunnen vertrekken met
oevallige schepen, waarvan /.V\ niet zeker wisten of die op
tijd weer in Djeddah zullen zijn om ben terug te halen.
„Daarbij was het niet te voorzien hoe de gebeurtenissen
: zich verder zouden ontwikkelen, terwijl er ook geen zekerI heid bestond, dat de bijstand en bescherming van bet Holi lahdsehe consulaat als gewoonlijk zou kunnen worden veri leend, omdat Turkije de capitulaties, ook met neutrale
mogendheden, had opgezegd.
,,Op grond van een en ander werd aan allen, die voor*
! nemens mochten zijn zich ter bedevaart te begeven, krachtig:
I aangeraden daarmede liever te wachten, tot de vrede hersteld
zou zijn en ook overigens we.er normale toestanden zouden
:
zijn inaretreden.
„De Regeering wilde — gelijk zij uitdrukkelijk deed mt5.

Xed.-Indië.
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komen — den hadji niet verbieden, doch zij meende eene over de veiligheid in den Hedjaz en eveneens over de vraag
ernstige vermaning niet achterwege te mogen laten, opdat of daar eene geregelde voedselvoorziening verzekerd is. Een
hare onderdanen zich niet onwetend in gevaar en moeilijk- ieder, die desondanks den tocht naar Mekka ondernam zou
heden zouden begeven.
dus de mogelijke kwade kansen geheel voor eigen rekening
,,Ook zonder ingrijpen der Regeering kwam echter in die hebben te aanvaarden.
dagen van oorlog en verwarring door het gebrek aan recht„ I n het begin van het volgend jaar konden op grond van
streeksche scheepvaartverbinding, de bedevaart uit deze ge- verkregen berichten de inlichtingen positiever en gunstiger
westen welhaast automatisch tot stilstand.
luiden. De veiligheidstoestand binnen het heilig gebied was
„Minder gemakkelijk en rustig verliep echter, gelijk in niet slechter gebleken dan vóór den oorlog, terwijl ook de
de bekendmaking reeds aangestipt, de terugkeer van degenen voedselvoorziening ten vorigen jare niet te veel reden tot
die vóór het ontstaan der moeilijkheden reeds ter bedevaart klagen had opgeleverd.
gingen en van de eveneens talrijken, die in vroeger jaren
„De voornaamste levensmiddelen waren er echter nog zeei
voor studie-doeleinden of in een of andere betrekking in duur en dat de Nederlandsoh-Indische pelgrims, die sedert
Mekka achterbleven en daar thans door de veranderde om- ter bedevaart gingen met hunne reispenningen hadden kunstandigheden niet blijven konden. Omvangrijke en dure maat- nen toekomen, vond grootelijks zijne verklaring in de hierna
regelen moesten door de Indische Regeering, met medewer- te vermelden, speciaal voor onze Mekkagangers getroffen
king van het Comité Darnia Hadji, getroffen worden om van vrijgevige bepalingen in zake den gouduitvoer uit NederDjeddah en van Bombay, waar de meest energieken reeds lancTsch-lndië, waardoor tevens bereikt werd, dat te Djeddah
aangekomen doch gestrand waren, de Indische onderdanen de goudprijs in den loop van het seizoen naar beneden ging.
naar Nederlandseh-Indië terug te voeren.
„Toen namen de scheepvaartmaatschappijen de zaak weder
,,De speciaal met dit doel door den toenmaals met verlor ernstig ter hand.
in Europa vertoevenden Oost-Indischen hoofdambtenaar,
„Verschillende moeilijkheden deden zich echter al aandr. D. A. R I N K E S , ondernomen reis naar Djeddah, verdient in
stonds
voor.
dit verband vermelding. In totaal werden aldus een vier a vijf„
I
n
de eerste plaats was daar het algemeen uitvoerverbod
duizend geheel berooide lieden door de Indische Regeering
van rijst, dat den pelgrims verhinderde om, gelijk gewoonte
in staat gesteld naar deze kolonie terug te keeren.
,,In de eerstvolgende jaren bleef de scheepvaart gestremd was, hun leeftocht in dien vorm van hier naar het Heilige
en de gelegenheid om ter bedevaart te gaan, dus praktisch Land mee te nemen. In verband met den algemeenen voedseltoestand mocht de Regeering er niet aan meewerken om deze
gesloten.
gewoonte ook thans weer ingang te doen vinden. Voor
„Ook elders was dit trouwens het geval; zoo kan all oude
de
bootreis
met Hollandsche lijnen was dat trouwens onnoosprekend voorbeeld melding worden gemaakt van een in Mei dig wijl door
de maatschappijen voeding wordt verstrekt; in
1916 verschenen publicatie van het Hadji-comité in Boniba\. het
Heilige
Land
zouden de pelgrims dan ter plaatse hun
Daarin werd er op gewezen dat, hoewel ten vorigen jare in
plaats van zooals gewoonlijk + 15 000 slechts 2400 pelgrims voedsel moeten koopen.
„Voor de buitenlandsche lijnen, die geen voeding geven,
ter bedevaart togen en ondanks de speciale voedselverscheping
werd
door de Regeering eene bijzondere voorziening getrofvan Britsch-Indië naar Djeddah, de betrokkenen zeer ernstige
ontberingen hadden geleden. Bij het teruggaan hadden zij fen, welke aan Indische onderdanen toestond om bij het rijstdoor gebrek aan scheepsruimte en het daaruit voortvloeiend depot van het Xederlandsch-Indisch Gouvernement, dat in
oponthoud vrijwel alles van de hand moeten doen om maar verband met de algemeene rijstvoorziening van den archipel
in leven te kunnen blijven en velen kwamen dan ook volledig te Singapore was opgericht, tegen vertoon van het passageberooid in Bombay terug. Ook in die bekendmaking werd biljet naar Djeddah en een door het Nederlandsch Consulaatmelding gemaakt van de ontzaglijke prijsstijgingen en van Generaal in Singapore geviseerden Mekka-pas, tegen kostprijs
het feit, dat menigeen, die zich vroeger te Mekka had geves- voldoende rijst voor den overtocht in te koopen naar den
tigd, door voedselsckaarschte genoopt was naar zijn geboorte- maatstaf van een kati per persoon daags.
„Een andere moeilijkheid was van financieelen aard.
land terug te keeren; evenals in de Nederlandsch-Indische
„De
kosten van de bedevaart waren, vergeleken met vóór
regeeringspublicatie werd ook in dit geschrift gewezen op de
moeilijkheden, die het gevolg waren van de ontstentenis van den oorlog, globaal berekend minstens verdubbeld, niet
een Britschen Consul in Djeddah. Ook voor Britsch-Indië alleen door de algemeene verhooging van levensmiddelen en
luidde ten slotte de conclusie, dat den pelgrims werd afge- passageprijzen, maar ook door het zeer belangrijk koersverlies bij de inwisseling van het Hollandsch geld. Ook hierraden in die moeilijke tijden ter bedevaart te gaan.
„ I n de Straits Settlements en de Federated Mala3r State* over werd een waarschuwend woord tot de aanstaande pelwas trouwens reeds in begin 1915 aan de bevolking medege- ! grims gericht.
deeld, dat de Regeering zich wel is waar niet tegen het onder„Om hen ook hierin zooveel mogelijk tegemoet te komen
nemen van de pelgrimstocht zou verzetten, doch dat zij overi- I is in overleg met de Javasche Bank aan de bedevaartgangers
gens niet kon instaan voor de veiligheid der Mekkagangers, I in zooverre eene uitzondering op het algemeen uitvoerverbod
terwijl daarbij gewezen werd op het gebrek aan stoomschepen. van goud en zilver toegestaan, dat zij elk tot een maximum
„Aldus bleef het gedurende het verder verloop van den bedrag van f 300 in die metalen mee naar Djeddah zouden
oorlog; alleen achtte de Indische Regeering het in 1917 nog mogen nemen, terwijl de bankdirectie, zonder eene onvoorgewenscht om hen, die ondanks alle te verwachten moeilijk- waardelijke toezegging daarover te kunnen doen, zich toch
heden toch de reis naar Djeddah zouden willen ondernemen, bereid verklaarde om tot zoover haar dat in verband met den
er nog eens uitdrukkelijk op te wijzen, dat, naar berichten stand van den metaalvoorraad verantwoord zou voorkomen,
uit Britsch-Indië uitwezen, de schaarsche scheepsruimte Amerikaansch goud uit hare reserve aan pelgrims te verkooaldaar zeer vermoedelijk niet in den overvoer van andere dan pen. I n vele gevallen zou dit trouwens niet noodig zijn,
Britsch-Indische pelgrims van Bombay naar Djeddah zou omdat door hen die zich voornemen ter bedevaart te gaan,
kunnen voorzien. Gewezen werd dus op de mogelijkheid, dac gemeenlijk tevoren reeds jaren achtereen gouden munt bijde ondernemende bedevaartgangers zich, te Bombay aange- eengegaard wordt. Eene beperkte uitvoervergunning was in
komen, voor de groote teleurstelling geplaatst zouden zien vele gevallen dus het eenige wat de betrokkenen behoefden.
geen passage naar Djeddah te kunnen bekomen.
Als gevolg van deze voorzieningen was spoedig daarna te
„ I n 1019 begon men in scheepvaartkringen over hervatting Djeddah eenige verbetering in den koers van het Hollandsche
van de rechtstreeksche scheepsverbinding te denken. Dat jaar geld te bespeuren.
is er echter, vooral in verband met de eischen van den produc- j
„ I n verder strekkende maatregelen tot beperking van het
tenafscheep, niet veel van gekomen; daarvoor moest alle koersverlies kon de Regeering zich overigens niet begeven;
ruimte beschikbaar blijven.
de hulp die op dit punt verder door het Nederlandsch Con„De politieke toestand in den Hedjaz was trouwens op dat sulaat in Djeddah aan de Mekkagangers wordt verleend,
oogenbhk nog uiterst onzeker; voor het geval de scheepvaart- bepaalt zich dan ook tot het geven van inlichtingen en aanwijzingen hoe en waar men voor de inwisseling van zijn geld
maatschappijen het pelgrimvervoer weer wenschten te begin
nen, kon de Indische Regeering mogelijke adspirant-pel- het best terecht kan.
„ H e t consulaat beijvert zich trouwens om overal waar dat
grims niet anders voorhouden dan dat zij alle gegevens miste
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pas geeft den Nederlandsch-Indischen pelgrim in moeilijklieden bij te staan.
,,Zoo hield de aan het consulaat verbonden Indische arts
te Mekka eene ook door pelgrims goed bezochte kliniek, terwijl ook zieken onder hen door hem bij de sjeichs aan huis
zijn behandeld. De animo hiertoe was trouwens dit jaar
boven het normale, naar het wel schijnt door den invloed
van een der commissarissen der vereeniging Mohammadiah
en van den adjunct-hoofdpenghoeloe van Bandoeng, die zich
te Mekka bevonden en hunne omgeving van het nut eener
goede medische verzorging wisten te overtuigen.
,,Overigens heeft de algemeene politieke toestand het voor
alle vreemde consulaten onmogelijk gemaakt om in voorkomende gevallen ten behoeve van de pelgrims bij de Regeering van den Hedjaz te aboucheeren. Voor den Nederlandschen consulairen vertegenwoordiger is in dezen geert uitzondering gemaakt.
„Koning Hoesein toch, die de volkomen zelfstandigheid,
waarop hij na de zoogenaamde Arabische beweging voor
alles aanspraak maakt, thans van verschillende zijden, zoo
in Syrië en Mesopotamië, als in Arabië zelf direct of indirect
bedreigd acht, heeft voorloopig als regel aangenomen om
eiken buitenlandschen invloed tot het. uiterste te weren.
Ondanks de erkenning van de te Djeddah gevestigde consulaten is daardoor de Mekkaansche Regeering ontoegankelijk
voor alle verzoeken, pelgrims betreffende, welke van die
consulaten uitgaan.
,,Door deze afwerende houding kan tegenwoordig niet
meer. gelijk dat in vroegere jaren gewoonte was, het overlijden van pelgrims door het consulaat aan de nabestaanden
worden bericht, noch de nalatenschap door tusschenkomst
van dat consulaat worden verzorgd.
„De hulp van den Nederlandsch-Indischen drogman te
Mekka werd door de Arabische Regeering afgeslagen en de
later door deze Regeering zelf verstrekte opgaven bleken
practisch onbruikbaar.
,,Komt deze omstandigheid den pelgrims niet ten goede,
daartegenover stond aanvankelijk, dat de Mekkaansche Regeering, in moeilijkheden gewikkeld, en tevens ook van
Mohammedaansche zijde geenszins onverdeeld gesteund, wijl
de opstand tegen het Turksche chalifaat haar door velen
zwaar wordt aangerekend, vrij spoedig na den aanvang van
zijn zelfstandig bewind — zij het ook niet steeds met evenveel nuttig effect — allerlei maatregelen publiceerde om
het den pelgrim in het Heilige Land zoo aangenaam mogelijk
te maken.
,,Tot voor kort bleven dan ook de inkomende berichten
vrij gunstig luiden.
,,Vergeleken bij de jaren vóór den oorlog, was onder het
nieuwe regime de veiligheidstoestand in het Heilige Land
bepaald verbeterd, zoodat er zelfs een eind gekomen was aan
de vroeger gebruikelijke, oogluikend toegelaten afzetterijen.
Alleen de heffingen die door Bedouinen-stammen aan de
doortrekkende karavanen worden opgelegd, duurden blijkbaar nog voort. Ten vorigen jare kwam zulks althans nog
voor, overigens zonder geweldpleging, tot een bedrag tusschen f 12 en f 30 per hoofd. Terugbetaling geschiedde een
enkel maal, doch zeer zelden en zeer gedeeltelijk.
„Sinds eenigen tijd is die betrekkelijk gunstige toestand
echter absoluut gewijzigd.
„De financieele toestand van het rijk van koning Hoesein
is mede door het uitblijven van de ondersteuningen uit het
buitenland, waarop in vroeger jaren gerekend kon worden,
zeer zorgelijk geworden. Het opvoeren der middelen werd
voor dezen monarch blijkbaar een punt van allesoverwegend
belang, zoozeer zelfs, dat het streven om door consequente
bescherming van de vreemdelingen tegen willekeur, de
erkentelijkheid der pelgrims en daarmee de sympathie der
uitheemsche Mohammedanen te winnen, onder den drang
der nijpende omstandigheden geheel prijs gegeven werd.
„Speciaal de Nederlandsch-Indische bedevaartgangers,
die overigens het meerendeel der pelgrims vormen en tot de
meest welgestelde der tegenwoordige bezoekers van het
Heilige Land behooren, worden sinds den aanvang van het
loopend bedevaartseizoen door exhorbitante heffingen op
elk gebied getroffen.
„ U i t verschillende landen, die vroeger een geregeld con-
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tingent aan den hadji leverden, blijven trouwens tegenwoord ig de pelgrims weg, in afwachting van beter dagen.
„ H e t zijn vooral ook de invoerrechten die aan dit doel
dienstbaar gemaakt worden. Heffingen van f 12 en meer
voor een hoofddoek of een naaimachine zijn als gewoon te
beschouwen. De gevallen waarin voor eenige bagage en wat
leeftocht tot twintig pond sterling en meer aan invoerrechten moest worden betaald zijn geenszins zeldzaam.
„Buitendien is mede door het onklaar zijn van de indertijd daarvoor aangebrachte inrichtingen, die vermoedelijk
mede door den geldnood niet hersteld worden groot gebrek
aan behoorlijk drinkwater te wachten, terwijl overigens de
teekenen er op wijzen, dat de Mekkaansche Regeering niet
langer in staat is den pelgrims op den Medinah-weg tegen
overvallen en afpersingen te beschermen; niet alleen ontbreken de noodige sommen om als gewoonlijk van de
Bedouinen den veiligen doortocht voor de pelgrims af te
koopen, maar bovendien worden berichten ontvangen, dat
althans één der aan dien weg gelegen plaatsen in vollen
opstand was.
„ I n verband met dezen ommekeer van zaken heeft de
Indische Regeering zich genoopt gezien om in aansluiting
aan hare vroegere bekendmakingen, een ieder die thans ter
bedevaart wil gaan, te doen voorhouden dat hij, behalve aan
buitensporige heffingen op elk gebied, bloot zal staan aan
allerlei gevaren op den Medinah-weg en aan watergebrek in
Djeddah.
Organisatie van het bedevaart-vervoer
hier te lande.
Ondanks de verschillende voorzieningen bleek het nieuw
georganiseerde bedevaartvervoer nog niet geheel vlot te verloopen.
„De oorzaak ligt voor de hand. Xiet alleen moest na de
onderbreking, die de oorlog bracht, de geheele organisatie
eigenlijk opnieuw worden opgezet, maar buitendien bleek
spoedig, dat al wie door den oorlogstijd weerhouden was van
de vervulling van zijn godsdienstplicht, zich zette om zich
zoo spoedig doenlijk daarvan te kwijten; het aantal bedevaartgangers was daardoor verre boven het normale.
„Zoo kwam het dat in de eerste helft des jaars, zoo van de
zijde van ons consulaat te Djeddah als van belanghebbenden
hier te lande zelf', sprekende bij monde der vereenigingen
Mohammadiah en Sarekat Islam, de Regeering klachten
bereikten, loopende over alle stadia van het vervoer.
„ I n onderling overleg van alle betrokken maatschappijen
en diensten zijn toen een aantal voorzieningen getroffen, die
naar aangenomen mag worden, de bezwaren volledig ondervangen.
„ I n de eerste plaats zijn de noodige maatregelen genomen
om de formaliteiten, welke nu eenmaal noodzakelijk voor
het vertrek uit deze landen moeten worden vervuld, den
betrokkenen zoo min mogelijk hinderlijk te doen zijn.
„Het onvermijdelijk wachten aan den wal wordt zooveel
doenlijk beperkt, terwijl voor tegen zon en regen beschutte
ruimten gezorgd wordt. In Padang, waar de controle aan
den wal tot inderdaad gerechte klachten had geleid, zal
zulks voortaan aan boord geschieden.
„De organisatie der inenting, noodzakelijk in der lieden
eigen belang, om ziekten aan boord en tijdens de bedevaart
zooveel mogelijk te voorkomen, is aanmerkelijk verbeterd.
Behalve door den havenarts, geschiedt zij thans tevens door
het medisch overheidsorgaan, hetzij gezondheidsdienst dan
wel gouvernementsarts of civiel geneesheer ter woonplaats
van den pelgrim. Heeft aldus de vaccinatie tegen pokken,
cholera en typhus plaats gehad, dan is daarmee de zaak ook
afgeloopen en is verdere inenting, vroeger blijkbaar wel
voorgekomen, verboden.
„Om de noodzaak van verdere controle te voorkomen zal
het dan den pelgrim, tenzij met bijzondere vergunning van
havenarts en havenmeester, in het algemeen verboden zijn
het schip op tusschenhavens te verlaten. Getracht zal worden
om het vaartuig, eenmaal pelgrimsschip geworden, daartoe
ook uitsluitend te bestemmen en aldus het oponthoud op
havenplaatsen zooveel doenlijk te verkorten.
„De veelgehoorde klachten over het gebrek aan ruimte
op de schepen zijn nog een punt van nader onderzoek. Vaststaat dat de zoogenaamde pelgrimsordonnantie, die met de
internationale sanitaire conferentie van Parijs tot grond-

KOLONIAAL VERSLAG 1 9 2 2 .
95

Hoofdstukken B en C.

slag, de noodige voorschriften tot verzorging van den gezondheidstoestand aan boord inhoudt, den pelgrims een dekoppervlak van anderlialven vierkanten nieter elk waarborgt, lietgeen belangrijk meer is dan in andere landen den bedevaartganger is toegestaan. Doch de ervaring leert, dat de reizigers
maar al te dikwijls overdreven veel bagage bij zich houden,
zoodat de toegestane ruimte voor het grootste deel door kisten
en koffers wordt ingenomen, die in liet ruim geborgen hadden kunnen worden. Intusschen is het niet geheel onmogelijk
gebleken, dat een enkel maal door vergissing in de meting,
die zoowel in Holland als in Indië kan geschieden, hel dekoppervlak van enkele schepen niet geheel juist berekend is.
(Jok ten aanzien van dit punt zijn de noodige voorzieningen
in overweging.
,,Dan is nog gezorgd voor het verkorten van de quaran*
taine bij terugkomst hier te lande, wijl hel vroeger voorkwam dat hel schip daarop niet wachten kon en zijne pas.>agiers eenvoudig achterliet. Waar deze dan met afzonderlijke
gelegenheid naar den wal gebracht werden is het duidelijk,
dat moeilijkheden en verwarring met de afzonderlijk gedebar*
queerde bagage niet uit konden blijven.
,,ATopen geen bijzondere redenen tot het tegendeel, dun
zal thans op Onrust de quarantaine eenmaal, hoogstens tweemaal vier en twintig uur in beslag nemen: de schepen
•wachten dan en ieder houdt zijn'bagage bij zich.
„ E n , wat door de betrokkenen steeds als een zeer belangrijk
punt naar voren is gebracht, tevens zal door den burgerlijken
geneeskundigen dienst, voor zooveel met de bestaande personeelssterkte maar eenigszins doenlijk, bet quarantaineeiland Onrust en ook het station Poeloe Eoebiah te Sabang
gedurende de maanden dat de pelgrims worden teruggevoerd,
steeds van vrouwelijk medisch en verplegend personeel worden voorzien speciaal voor het onderzoek en de verdere
behandeling van vrouwelijke pelgrims.
„Ten slotte wordt nog de invoering van een nieuw en
vereenvoudigd model Mekka-pas overwogen.
„Daarmee zijn nog alle gerechte grieven niet verdwenen,
doch voor zoover ze niet verholpen werden had men zich
daartoe ten onrechte tot de Indische Begeering gewend. Het
spreekt toch wel van zelve dat deze zich met het vervoer niet
rechtstreeks in kan laten, evenmin trouwens als met het
optreden van de zoogenaamde hadji-sjechs, de gidsen die
naar oude — blijkbaar door de jaren van stilstand niet gewijzigde — traditie, zich gaarne en gretig verrijken ten
koste van hen die zich aan hunne leiding toevertroiiwen.
„Indien iemand, dan zou de Overheid in het Heilige Land
hier desnoodig hebben op te treden. Doch bet zij hier aan-
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I stonds opgemerkt, dat ondanks de strengste regeling van
hoogerhand, een dergelijk geknoei toch moeilijk algeheel is
j te voorkomen. Het zullen hier de pelgrims zelf moeten zijn,
| die in groeiend zelfbewustzijn tegen de welhaast tot gewoonte
i geworden hehandeling als minderwaardige, in verzet komen
;
en te vermoeden valt dat een organisatie der bedevaartj gangers zelve, die zich onder vrijmoedige en degelijke
| leiding van meer ontwikkelde landgenoofen, van de tot nu
I toe geleden uitbuiting wenscht te vrijwaren, ten deze wer' keiijk succes zot; kunnen boeken. De ambtenaren van het
! Nederlandache Consulaat te Djeddah zullen, zich van rechtstreeksche bemoeienis onthoudende, uiteraard
terzake
indirect gaarne steeds van steun en voorlichting dienen.
„De vervulling van den godsdienstplicht, vervat in het
voorschrift, dat elk Moslim gebiedt zoo eenigszins mogelijk
minstens eenmaal in zijn leven naar de heilige plaatsen ter
bedevaart te gaan, neemt in het inheemsche leven hier te
lande een buitengewoon belangrijke plaats in.
„ I n de twee afgeloopen bedevaai tseizoenen en in het thans
loopende, hebben onderscheidenlijk ongeveer 15 000, 30 000
en 20 000 pelgrims de reis naar liet Heilige Land ondernomen, hetgeen, rekening houdende met het feit, dat door
de onderbreking tijdens den oorlog, de animo die jaren boven
liet normale ging, doch dat anderzijds de algeineene malaise
haar invloed geducht begint te doen gevoelen, toch grond
geeft een gemiddelde voor de naaste toekomstvan 15 000
' s j a a r s aan te nemen.
„De economische gevolgen daarvan zijn niet gering te
schatten.
„Aannemende dat elk der pelgrims met f 1000 in den
buidel de reis aanvaardt, berekent men een som van
f 65 000 000, die in de jaren 1030, 1921 en 1922 te zamen aan
moeizaam opgespaarden rijkdom dit land is uitgevoerd, terwi.il
naar schatting ongeveer f 15 000 000 in elk der eerstvolgende
jaren dienselfden weg zal gaan.
„Voor een land. arm vooral aan inheemsen kapitaal, gelijk
Nederlandsch-Indië is, vormt dit uiteraard een geweldig
jaarlijksch offer.
„Intusschen spreekt het wel vanzelf, dat deze overweging
voor de Êegeering geen reden mag zijn om de bevolking
terug te houden van wat zij welhaast den hoogsten harer
godsdienstplichten acht, doch daarnaast blijft ruimte voor
de vraag of de ontwikkeling der eigen economische volkskracht niet aanmerkelijk versneld zou worden, indien zich
de bevolking met denzelfden spaarzin, welke zij zich voor
het verrichten van de bedevaart getroost, op kapitaalvorming
zou toelen-o-en voor den cconomischen opbouw dezer l a n d e n . "

c.
MEDEDEELINGEN VAN STAATKUNDIGEN EN ALGEMEENEN AARD.
Bij Gouv. Bt. 2 Dec. 1921 n°. 52 (Bijbl. Ind. n°. 9909)
zijn algemeene regelen vastgesteld voor het beheer en deverantwoording van de geldmiddelen en eigendommen van
de zelfbesturende landschappen buiten Java en Madoera. oedoeld in de «elfbestuursregelen 1919 (Ind. St. n°. 822). Voor
de toelichting op die algemeene regelen zie men Bijbl. Ind.
St. n°. 9994.
.
Ingevolge lid 2 van art. 20 dier zelfbestuursregelen 1919
zijn bij Gouv. Bt. 30 Aug. 1921 n°. 61 (Tnd. St. n°. 503) de
plaatsen aangewezen als havens in de zelfbesturende landschappen in de residentie Timor en onderhoorigheden.
De gelegenheid tot uitvoer van kinabast (Ind. St. 1921
n°. 269) is'bij Ord. van 12 Sept. 1921 (Ind. St. n°. 539) uitgebreid tot de havens van Pekalongan, Pasoeroean en Probolinggo.

Het tijdelijk verbod op den uitvoer van kippen (Ind. St.
1919 n°. 39) en op den uitvoer van djatihout (Ind. St. 1920
n°. 792), zoomede de beperkende bepalingen op den uitvoer
van steenkolen (Ind. St. 1914 n°. 553, zooals het sedert is
gewijzigd) zijn bij Ordn. van 25 Mei 1921 (Ind. St. n°. 326).
12 Sept! 192i (Ind. St. n°. 537) en 25 Maart 1922 (Ind. St.
n°. 171) ingetrokken.
Het uitvoerverbod van rijst uit Xederlandseh-Indië (Ind.
St. 1914 ii°. 536) is bij Ord. van 4 Juni 1921 (Ind. St. n°.
345) ingetrokken; met het oog op de belangrijke mislukkingen van den rijstoogst in verschillende streken is die
uitvoer opnieuw tijdelijk verboden (Ord n . van 1 Nov. 1921
en 4 J a n . 1922: [nd. St. 1921 n°. 646 en 1922 n°. 4), welk
verbod wederom i-. ingetrokken bij Ord. van 10 Mei 1922
(Ind. St. n*. 304).
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IIKTKKKKINHKN MET H E T BUITENLAND.

Het K. H. 21 Mei 198] n°. 59 ( N e d . S t . n°. 733), houdende bekendmakiii£- van het op 30 J u n i 1920 te Bern geteekend internationaal verdrag, betreffende het l>ehoud of liet
herstel van de> door den wereld oorlog; getroffen industrieel»
eigendomsrechten, is in Indië afgekondigd bij Ind. St, 1921
n". 497.
Het K. 13. G Sept. 1921 n°. 47 (Ned. St. n°. 1049), houdeiule bekendmaking' van het te Genève geteekend protocol,
opgemaakt overeenkomstig het besluit van de vergadering van
den Volkenbond van 13 December 1920, betreffende liet
statuut van het permanente hof van internationale justitie,
is in Indië afgekondigd bij Ind. St. 1921 n°. 728.
Het K. B. 27 Aug. 1920 n". 84 (Ned ; St. n°. 729), houdende bekendmaking van het op 13 April 1920 gesloten uitleveringsverdrag met Groot-Britannië, betreffende de Gefedereerde Maleische Staten, is in Indië bekend gemaakt bij
Ind. St. 1921 n°. 670.
2.

Het op 30 November 1920 te Madrid tnMchen Neder*
landsch-Indië en verschillende landen gesloten algemeen
postverdrag, de oj) dien datum aldaar tusschen Nederlandschlndië en verschillende landen gesloten overeenkomst betreffende de uitwisseling van brieven en doosjes met aangegeven
waarde, de op dien datum aldaar tusschen Nederlandsch-Indië
en verschillende landen gesloten overeenkomst betreffen Ie
den dienst der postwissels, de op dien datum aldaar tusschen
Nederlandsch-Indië en verschillende landen gesloten overeenkomst betreffende den dienst der invordering van gelden op
auitantiën en handelspapier, zoomede liet op dien datum ai*
daar tusschen Nederlandsch-Indië en verschillende landen
gesloten verdrag betreffende de uitwisseling van postpakketten, zijn in Indië afgekondigd bij Ind. St. 1021 nos. 77-3, 774,
775, 776 en 777.
Omtrent onze aanrakingen met Bcrtugeeseh Timor zie men
§ 20 van dit hoofdstuk.

JAVA EN MADOEBA.

Voor bijzonderheden nopens de strooiningen onder de
inlandsche bevolking, omtrent de vak-acties 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 lï opgenomen Mededeelingen omtrent eenige onderwerpen van algemeen belang.
In het verslagjaar nam de bedevaart naar Mekka belangrijk toe, voornamelijk als gevolg van de betere spheeps*
gelegenheid. Daarheen vertrokken 22 006 personen, tegen
6775 in 1920, terwijl 13 101 personen van de bedevaart
terugkeerden. Het godsdienstig leven onder de Islamitische
bevolking vertoonde groote opgewektheid. Het aantal aanhangers van de Samin-leer in de residentiën Semarang en
Renibang aam wederom af. In de afdeeling Suekaboeini
(Preanger-Regentschappen) werd eene vereeniging ontdekt, welke zich, onder den schijn van eene godsdienstige
vereeniging te zijn, ten doel stelde hare leden onderling op
alle mogelijke wijze bij te staan als zij in moeilijkheden
zouden verkeeren. De leden werden verplicht nieuwe leden
desnoods door dwang aan te werven, met de bedoeling deu
nieuwelingen entrée-geld afhandig te maken. De vijanden
der vereeniging werden bedreigd niet kapmes of nachtelijke
inbraak. De leden moesten zich onvoorwaardelijk aan de
bevelen van zekeren Hadji Padil onderwerpen, zelfs wanneer zij opdracht kregen om te stelen of te verwonden. Verscheidene belhamels werden gearresteerd, terwijl de hoofdleiders tot gevangenisstraf wei-den veroordeeld, waarna niets,
meer van het bestaan der vereeniging gemerkt werd. Het
aantal Mohammedaansche godsdienstscholen nam in BeBoeki eenigermate af, hoofdzakelijk door overlijden van goeroe's. De' ter hoofdplaats Djokjakarta door de vereeniging
..Mohanimadiah" gestichte scholen mochten zich verheugen
van beiderlei
m een onvernmiiderd bezoek van leerlint
kunne.
De verhouding tot de Vorstenlandsche zelfbesturen liet
niets te wonschen over. Een overzicht van de in 1921 getroff< n maatregelen ter hervorming van de agrarisch* en maat*
schappelijke toestanden in de Vorstenlanden is opgenomen
in bijlage B. Bij de verdere doorvoering van de hervorming op oeconomisch en maatschappelijk gebied in de
Vorstenlanden werd ook van den nieuw opgetreden sultan
van Djokjakarta welwillende medewerking ondervonden.
Op den 29sten December 1921 beeft de dood een einde gemaakt aan het welbesteed leven van den ouden sultan: het
stoffelijk overschot is bijgezet op de vorstelijke begraafplaats te Imogiri.
Ter gelegenheid van den verjaardag van Hare Majesteit
de Koningin werd het Hoofd van het Bakoe Alamsche Huis
begiftigd met het ridderkruis der orde van den Nederland*
schen Leeuw, terwijl hij, ter gelegenheid van zijn 40sten
verjaardag als een blijk van waai deering der door hem bewezen diensten, den eerenaam van Bakoe Alam en den rang
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van kolonel ontving, met vergunning mitsdien om zich
voortaan te noemen en te schrijven Pangeran Adipati Ario
Bakoe Alam.
Met de vorming van kaloerahans in de residentie Soerakarta werd voortgegaan, terwijl in het Pakoe Alamsch gebied in Djokjakarta daarmede een aanvang werd gemaakt.
De nieuwe landrente-regeling, op de basis van die in Ind.
St. 1907 n°. 277, werd in het district Soga (regentschap
Adikarto, Bakoe Alamsch gebied) ingevoerd.
De ontvoogding van het inlandsen bestuur (zie K. V.
1921, kol. 62) werd sedert nog ingevoerd in de regentschappen Eoeningan en Madjalengka (Cheribon) (Ind. St. 1921
u". 4T6), zoodat die maatregel thans in alle gewesten werkt.
Ofschoon omtrent de werking der ontvoogding nog ixeen
definitief oordeel kan worden gevestigd, wijzen de meeste
rapporten op welslagen.
Do vacatures, ontstaan door het overlijden in April en
December 1921 van de regenten van Pekaiongan, Pangeran
Ario Notodirdjo, en van Madjalengka, Baden Adipati Ario
Sasraningrat, zijn nog niet vervuld. Bij Gouv. Btn. 2 en
8 Maart 1922 nos. l x en l x zijn de regenten van Pamekasan (Madoera), Baden Adipati Ario Mangkoe Adiningrat, en van Temanggoeng (Kedoe), Baden Mas Adipati Ario
Tjokro Adi Koesoemo, o;> verzoek eervol uit 's lands dienst
ontslagen. Laatstgenoemde is nog niet vervangen, terwijl in
de plaats van eerstgenoemde werd benoemd de regent van
Sampang, Baden Adipati Eerto Amiprodjo, die vervangen
werd di
Ario Sosrowinoto, tevoren weaana van
Badi
Tordjoen (Madoera).
Evenals in bet vorig verslagjaar, liet de veiligheid van
personen en goederen ook in 1921 nog te wensohen over, hetgeen in sommige gewesten hoofdzakelijk moet worden toegeschreven aan de malaise op de cultuurondernemingen,
waardoor velen werkeloos werden. Be loons- en arbeidsvoor*
waarden, die m 1920 verbeterd waren, kwamen daardoor
eveneens in eene ongunstige verhouding.
Aangezien in de residentie Soerakarta ernstig gevaar
dreigde voor verstoring de;' openbare orde, werd de uitoeiening van het vergaderrecht tijdelijk beperkt (Ord. van 20
Mei 1920 in Ind. St. n°. 378), welke beperking ook gedurende
1921 gehandhaafd bleef; om dezelfde reden werd. deze tijde*
üjke maatregel genomen met betrekking tot de residentie
Djokjakarta (Ord. van 8 Febr. 1922 in Ind. St. n*. 71).
De Djowodipo-beweging (Toenggal Boedi) in Wonogiri
(Soerakarta) weid beteugeld, terwijl de vereering van een
uit de Oostkust van Sumatra afkomstigen gewezen contractkoelie, die zich in de afdeeling Goenoengkidoel (Djokjakarta) als Ratoe Adil opwierp, ophield na zijne arrestatie.
Het aantal gevallen van moord en doodslag verminderde
in de gewesten Batavia, Preanger-Regentscbappen, Pekalongan, Rembang, Madoera, Basoeroean. Djokjakarta en
Kediri van 68, 29, 38, 85, 158, 178, 17 en 135 in 1920 tot
5.
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50, 17, 29, 57, 131, 157, 5 en 101 in 1921. Daarentegen vermeerderden deze misdrijven in de residentiën Bantam,
Cheribon, Semarang, Soerabaja, Besoeki, Banjoemas, Kedoe en Madioen van 8, 11, 5G, 49, 55, 13, 52 en 17 in 1920
lot 21, 16, 75, GG, 74, 16, 57 en 22 in 1921.
Het aantal ketjoe (kampak-, rampok-, krojok-) partijen
bedroeg 226, tegen 418 in 1920. Deze misdrijven verminderden in Bantam, Batavia, Rembang, Soerabaja, Djokjakarta
en Madioen van onderscheidenlijk 20, 162, 16G, 3, 14 en 23
in 1920 tot 8, 28, 140, 1, 31 en 19 in 1921. In de overige
gewesten viel eene stijging van liet getal dier misdrijven
waai te nemen ; voor Semarang, Madoera, Banjoemas en
Kedoe bedroegen de cijfers 30, 5, 2 en 15, tegen 22, 3, 1 en
8 in 1920. Ook thans weid de actie tegen de voornamelijk
in de afdeeling Meester-Cornelis (res. Batavia) optredende
rampokbenden krachtig voortgezet door de veldpolitie, gesteund door eene afdeeling' marechaussee.
Enkele gevallen van bega] (roof op den openbaren weg)
kwamen nog voor in de gewesten Madioen en Soerakarta.
Slechts in de residentiën Batavia, Madoera en Kedoe had
zee- en strandroof plaats (te zamen 31 gevallen).
Het aantal veediefstallen nam beduidend af en bedroeg
voor de residentiën Bantam, Batavia, Cheribon, Pekalongan, Semarang, Rembang, Madoera, Pasoeroean, Besoeki.
Kedoe, Djokjakarta, Madioen en Kediri 196, 32, 39, 102.
40, 90, 552. 72. 75, 235, 135, 103 en 122, tegen 167. 80. 73,
218, 81, 147, 568, 172, 168, 408. 454, 415 en 141 in 1920.
Alleen in de residentiën Banjoemas en de Preanger-Regentschappen steeg het aantal (van 91 en 51 in 1920 tot 204 en
62 in 1921). In de residentiën Batavia en Pekalongan bedroeg het aantal diefstallen van klein vee 171 en 53, tegen
132 en 111 in 1920.
Het aantal gevallen van brandstichting nam sterk toe in
de residentiën Bantam, Batavia, Preanger-Regentschappen,
Cheribon, Pekalongan, Semarang, Soerabaja. Pasoeroean,
Banjoemas, Kedoe, Djokjakarta en Kediri (15. 10. 12, 236,
217 73. 93. 239. 1016, 1033, 872 en 243 cevallen. tegen 14,
8, 8, 247, 124, 62, 50, 230, 224, 418, 552 en 113 in 1920).
Alleen in de gewesten Besoeki en Madioen verminderde het
aantal dier misdrijven van 90 en 9 in 1920 tot 82 en 6 in
1921.
De> gezondheidstoestand liet ook in 1921 nog veel te
wensohen over, hoewel alleen de malaria epidemisch optrad (in Rembang, Kedoe en Semarang). Overigens had,
evenals in vorige jaren, vooral de bevolking der kuststreken
Teel van koortsen te lijden ; met de verstrekking van chinine
werd op ruime schaal voortgegaan.
De pest maakte ook i;> 1921 vele slachtoffers en breidde
zich verder uit. Het meest kwam deze gevreesde ziekte voor
in Zuid-West-Semarang, Xoord-Kedoe en Xoord-Soerakarta,
terwijl zicli ook gevallen voordeden in de bergstreken van
Pasoeroean. De besmetverklaring van Batavia wegens pest
werd gehandhaafd, hoewel in 1921 nog slechts 2 gevallen
met doodelijken afloop voorkwamen, tegen 14 in 1920. Yoor
uitvoerige gegevens omtrent liet aantal voorgekomen pestgevallen, n e men hoofdstuk K, afd. V.
Met de toediening van inspuitingen met neo-salversan
aan framboosia-lijdors werd op groote schaal voortgedaan,
vooral in de gewesten Bantam, Madioen, Banjoemas, Kedoe
en Djokjakarta.
Het aantal meningitis-gevallen verminderde in de residentie Batavia van 116 iii 1920 lot 61 in 1921.
Evenals in vorige jaren, had ook dit jaar de veestapel in
vrijwel alle gewesten te lijden van mond- en klauwzeer en
kwaden droes. Over het algemeen viel echter eene verbetering in den gezondheidstoestand van bet vee waar te nemen.
In Soemedang (Preanger-Regentschappen) maakte de surra
vele slachtoffers; overigens kwam deze ziekte slechts sporadisch voor. Verder deden zich nog gevallen voor van saccharomycose (in Bantam, Batavia en Soerabaja), malleus (in
Bantam, Batavia, Djokjakarta en Besoeki), septichaemia
epizootica haemorrhagica (in Bantam, Batavia en Soerakarta), hondsdolheid (in Batavia en Besoeki), boutvuur (in
Djokjakarta en Kedoe) en miltvuur (in Batavia).

;
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De uitkomsten van den rijstoogst waren over het algemeen niet onbevredigend, ondanks het feit, dat vele aanplantingen van plagen en Kiekten te lijden hadden en in ver< schillende gewesten bandjirsehade werd aangericht. De
rijstprijzen bewogen zich in dalende lijn; eene verlevendlging van den rijst handel viel te ronstateeren tengevolge
van de intrekking' van het uitvoerverbod. In vele gewesten
(Preauger-Regentsehappen, Cheribon, Semarang, Pasoeroean, Banjoemas, Kedoe, Djokjakarta, Madioen en Kediri)
badden OOgstmislukkingen plaats door plagen en bandjirs.
i In de residentiën Cheribon, Semarang, Soerabaja, Kedoe en
Kediri mislukten 66 299, 49 702, 4000, 737 en 49 014 bouws
i rijstaanplant. In Pasoeroean moest tot een bedrag van
| f 115 113 ontheffing van landrente worden verleend (f 559
j in 1920), terwijl in Cheribon 30 G15 bouws grond voor de
, landrente moesten worden afgeschreven.
De uitvoer naar het buitenland (Liverpool en Antwerpen)
van kapok, kapokpitten, boengkils en coprakoeken vermin| derde in de tweede helft van het verslagjaar.
;
I n de residentie Rembang was de maïsoogst zeer ruim.
Over bet algemeen waren de uitkomsten van den koffieoogst
j bevredigend. In de afdeeling Bojolali (res. Soerakarta) en in
de residentie Kediri had de aanplant veel overlast van de
'. boeboekplaag.
i De suikercultuur gaf goede resultaten wat de hoeveelheid
| riet en het suikergehalte aangaat. In de suikerprijzen had
> echter eene sterke daling plaats als gevolg van de slapte in
j den h a r d e l . In de residentiën Besoeki, en Kediri waren de
I baten van den suikeroogst zeer bevredigend. Uitbreiding
! van het plantareaal bad plaats in de residentie Madioen.
De tabaksoogst was gunstig in de gewesten Preangeri Regentschappen, Pekalongan, Semarang, Rembang, Soera! baja en Pasoeroean, terwijl in de residentie Kedoe zelfs zeer
; goede uitkomsten werden verkregen. I n de tweede helft van
i het jaar liepen echter de prijzen overal terug. In Soerakarta
! bleet' de oogst beneden de verwachting tengevolge van
stormschade, terwijl ook in Kediri de resultaten van de
| tabakscultuur niet zoo goed waren als in 1920.
Voor de theecultuur was het afgeloopen jaar door de
sterke prijsdaling van het product niet gunstig.
De koeliewerving was in het verslagjaar van minder bei teekenis dan in 1920 door den stilstand in de cultures, de
'- daling der prijzen van voedingsmiddelen en de verbeterde
' arbeidsvoorwaarden on l a v a . Behalve de emigratie naar de
; buitengewesten (zie hoofdstuk J, afd. I, § 5) kwam ook in
1921 als gewoonlijk belangrijke transmigratie voor van
lieden uit Madoera naar Oost-Java. waar zij als helpers bij
\ den oogst (koffiepluk) en als koelie (te Soerabaja) goede
diensten verrichten. In Loemadjang en Malang (Pasoeroean) vestigden zich vele Madoereezen en Javanen op de
erfpachtsperceelen. Het r*etal naar Besoeki geëmigreerden
I uit Oost- en Midden-Java (voornamelijk uit Madioen.
Kediri en Pasoeroean) bedroeg + 6000. De emigratie naar
Badjoelmati (Besoeki) verliep geheel. De werving in Djokja:
karta ten behoeve van de kolonisatie-terreinen in de LamI pongsche districten werd voortgezet. Ook gingen weder vele
j Bantammers naar de Lampongsche distrieten en Batavia
om daar als koelie werkzaam te zijn.
De jaarlijks voorkomende overstroomingen richtten in de
! residentiën Preanger-Regentschappen
(nabij
Bandjar),
Semarang, Soerakarta, Rembang en Kediri vrij belangrijke
! schade aan. Ook het lahargebied van den Kloet bad nog
I steeds last van na-bandjirs. In Madoera en Kedoe hadden
' tengevolge van zware regenbuien eveneens overstroomingen
j plaats, di<» der bevolking belangrijke schade toebrachten,
Tn verband niet de voortdurende verhoogde werking' van de
: Merapi werd de bewakingspost naar het gehucht Sisir
| 'Kedoe) verplaatst, terwijl de hevige werking van den
j Raoeng (res. Besoeki) en de hooge waterstand in het IdjenI meer de opstelling van een dergelijken post noodig maakten
! met het oog op eene eventueele overstrooming van de Banj joepoetih-rivior.
j
Over geheel Java werden in mindere of meerdere mate
I aardschokken waargenomen.
;
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§ -'5. ATJEH EU (JXDERHOORICHKBEX.
De politieke toestand bleef over liet algemeen gunstig.
Het vereenigingsleven was in het eerste kwartaal van het
verslagjaar zeer opgewekt en ontaardde in de onderafdeeling I;!K>' Seumawe der afdeeling Xoordkust van Atjeh zelfs
in eene tegen het gezag gerichte beweging, waaraan de zelfbestuurders van Nisam en Tjoenda, Teukoe Rhi Boedjang
en Teukoe Tjhi Mohamad Said, leiding garen. In het begin
van het jaar werden die hoofden daarom te Meulaboh
en Sabang onder ervaren bestuursambtenaren werkzaam gesteld, doch aangezien — ondanks deze tijdelijke werkzaamstelling buiten de onderatdeeling, welke gepaard ging met
eene laatste ernstige waarschuwing — hun gedrag geen verbetering ten goede onderging, en zij integendeel uit genoemde plaatsen hunne actie voortzetten en met behulp van
een tweetal Maleischo persorganen voortgingen de bevolking
in de afdeeling Xoordkust van Atjeh tegen het gezag op te
zetten, werden zij in Februari 1922 van hunne waardigheid
ontheven en onderscheidenlijk naar Merauke (Zuid-Nieuw*
Gruinea) on Atamboea (Timer) verbannen.
Tot tweemalen toe werd in de onderatdeeling Lho' Soekon
der afdeeling Xoordkust van Atjeh eene geheime vereeniging van boosdoeners ontmaskerd, welker leden door zware
eeden aan elkaar gebonden waren. Deze eertijds in Atjeh
zeer populaire vereenigingen werden thans door de hoofden
aangegeven. Een Alasser, die op 29 Januari 1921 een moordaanslag pleegde op oen adjudant-kv.artiermeestcr en dezen
tot in het bivak te Eoeta Tjane achtervolgde, werd aldaar
gedood. Dit geschiedde eveneens met een jongen Batakker,
die 7 Mei 1921 met een scherpe parang dat bivak trachtte
binnen te dringen. Op 10 October 1921 werd de controleur
fan Lbo' Soekon, M. VAN BHIJM tijdens -ene terechtzitting
door eene Atjehsche vrouw met een slagwapen liebt gewond.
Ingevolge Gouv. Bt. 15 J u n i 1921 n°. 1 werd Teukoe Tjoet
Xja Areh met ingang van 17 J u n i d. a. v. ontheven van de
voogdij zijns vaders, Teukoe Xja Banta Seri Imeum Moeda,
en bevestigd als Panglima 8agi der VI Moekims (afd. GrootAtjeh). Op 27 December. 1921 overleed het energieke districtshoofd (oeleëbalang) van de V I Moekims (Lho' Nga),
Teukoe Radja Hitam.
De door Teukoe Ali als bestuurder van het landschap Beutong (onderafd. Meulabob, afd. Westkust van Atjeh) op 14
Februari 1921 afgelegde korte verklaring werd goedgekeurd
en bekrachtigd bij Gouv. Bt. 19 Xov. d.a.v. n°. 32. Ook de
bestuurder van het landschap Boebon (onderafd. Meulaboh,
afd. Westkust van Atjeh) teekende als zoodanig de korte
verklaring (op 12 Maart 1921). Bij Gouv. Bt. 19 Dec. 1921
n°. 19 is machtiging verleend om Teukoe Xanggroeë als bestuurder van het landschap Sama Doea (onderafd. Tapa
Toean, afd. Westkust van Atjeh) de korte verklaring te doen
afleggen en beeëdigen.
Den 29sten Juni 1921 overleed de waarnemende bestuurder van I'idië (onderafd. Sigli, afd. Xoordkust van Atjeh),
Teukoe Dalam; bij wijze van proef werd Teukoe Maehmoed
voorloopig met het bestuur over dat landschap belast. Voorts
overleed op 18 November 1921 de bestuurder van het landscbap Samakoero (onderafd. Lho' Seumawe, afd. Xoordkust
van Atjeh). Teukoe Hakim Xja' Xeungroeë.
Sedert eenige jaren wordt er voornamelijk naar gestreefd
de zoons en andere mannelijke afstammelingen uit de hoofdengeslachten te ontwikkelen en deze jongemannen zooveel
doenlijk voor te bereiden voor hun toekomstige taak. Het
gehalte der zelfbestuurders en hoofden is dan ook vooruitgaande. Eene stijgende belangstelling van hoofden en zelfbestuurders voor de opvoeding van hunne kinderen en naaste
verwanten kon met voldoening worden opgemerkt. De opleiding dier hoofdenkinderen heeft in hoofdzaak plaats op de
in de nabijheid gelegen Hollandsch-inlandsche en Europeesche lagere scholen; kinderen uit aanzienlijke geslachten .
worden vaak in de gelegenheid gesteld om het Europeesch
onderwijs te volgen. De Mulo-school te Koeta Radja is mede
een belangrijk hulpmiddel tot de hoogere vorming van de
daartoe het meest in aanmerking komende adellijke afstammelingen. Eén der telgen uit het voormalige Atjehsche sultansgeslacht heeft de bestuursschool te Batavia doorloopen

en is thans bij het Departement van Binnenlandsch Bestuur
in het belang zijner verdere ontwikkeling te werk gesteld.
Tot toehoorder aan de bestuursschool te Weltevreden werd
toegelaten een zoon van den bestuurder van Gloempang

Paioeng (Sigli).

In de afdeeling Xbordkust breidde het aantal leden der
Rarekat Islam-groepen zich nog wel uit, doch over het geheele gewest verminderde de actie en de invloed dier vereeniging.
Ondanks de van bestuurszijde verstrekte raadgevingen
inzake den toestand in Arabië, was de badji-beweging in dit
gewest weder toenemende. In het verslagjaar vertrokken 1G7
personen ter bedevaart, tegen .'M)3 in 1920, doch het is zeer
waarschijnlijk, dat verscheidene niet-geregistreerde bedevaartgangers over de Straits-havens zich naar Djeddah begeven hebben zonder Nederlandscben Mekka-pas.
De veiligheid van personen en goederen was bevredigend,
behalve in de afdeeling Oostkust, waar de malaise zich in
de omgeving van de cultuurcentra het meest deed gevoelen.
De aanwezigheid van vele zwervers maakte steeds voor deze
streek een bijzonder politietoezicht noodzakelijk; de zonder
bestaansmiddelen en identiteitsbewijzen aangetroffen personen, van buiten Xederlandsch-Indië geboortig, werden
verwijderd.
De immigratie beperkte zich voor het grootste gedeelte tot
de cultuurcentra, doch in verband met de heerschende
malaise is deze sterk verminderd. Van verschillende ondernemingen werden de contractanten naar de streek van herkomst teruggezonden. Contractanten-aanvoeren
hadden
plaats voor de terreinen van de Vereenigde Bosch-exploitatie-maatschappij op Simeuloe (Westkust van Atjeh) t n
ten behoeve van de Sabang-maatschappij.
De gezondheidstoestand was over het geheel bevredigend.
Tegen hei einde van het jaar vertoonde zich hier en daar een
lichte soort van influenza met een eenigszins epidemisch
karakter. G( constateerd werden enkele gevallen van typhus
(te Langsar, Lho Seumawe, Takengon en Sigli) en van
bacillaire dysenterie (te Koeta Radja, Langsar, Lho Seumawe
en Sigli). Malaria kwam nog steeds veel voor te Tjalang,
Sinabang en Singkel en sporadisch in het overig gedeelte van
het gewest: te eerstgenoemder plaatse werpt de bestrijding
der ziekte door assaineering reeds gunstige resultaten af,
terwijl overal wordt voortgegaan met de verstrekking van
Icinine. De bestrijding van het framboesia-kwaad werd onvermoeid voortgezet; de uitkomsten kunnen alleszins gunstig
worden genoemd. Venerische ziekten zijn in dit gewest zeer
verbreid; door hunne werkzaamheden in het belang van de
framboesiabestrijding komen de artsen met talrijke uiteenloopende gevallen van geslachtsziekten in aanraking, zoodat
het mogelijk wordt verschillende lijders onder medisch bereik
te brengen. De werking dor leprozerieèn en de afzonderingsmethode in s.g. leproaen-kampongs leverden alleszins bevredigende uitkomsten.
Tn de afdeelingen Groot-Atjoh en Oostkust van Atjeh en
in Meureudoe (afd. Xoordkust van Atjeh) deden zich eenige
gevallen van surra onder het vee voor. waaronder met doodelijken afloop. Tn eerstgenoemde afdeeling werd hier en daar
piroplasmose, septichaemia en miltvuur geconstateerd.
De importhandel ondervond den zwaren druk van de algemeene malaise, doch nadat de oude voorraden waren opgeruinid, ontstond eenige opleving. De centra van de eigen»
lijke landbouwende bevolking hadden onder de malaise
slechts weinig te lijden: in de bekende rijststreken <W
afdeelingen Xoordkust van Atjeb en Groot-Atjeh nam,
door de stijgende tendenz der rijstprijzen, de welvaart
en daarmede de koopkracht toe, zoodat de pasars in die
streken in het algemeen in alleszins bevredigender) staat
verkeerden. De prijzen van de eerste levensbehoeften
waren, vergeleken bij 1920, vooral tegen het einde van het
verslagjaar aanmerkelijk gedaald. Hoog in prijs bleven de
importartikelen bestemd voor niet-inlandsche vraag, doch
ook hierin kon op het einde van het jaar eenige daling worden waargenomen. De uitvoer van peper en pinang nam —ondanks den weinig bevredigenden marktstand — toe, om-
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flat meu er toe overging de oude voorraden peper van de
hand te doen en wegens den bijzonder grooten oogst van
pinang. De copra-uitvoer was alleen nog maar van beteekenis
ter Westkust van Atjeh (Singkel en Sinieuloe), van waai
ondanks den minder gunstigcn markt belangrijke hoeveelbeden naar de Straks werden uitgevoerd. Dank zij de grootere
productie, nam de uitvoer van nilam uit Tapa Toean (afd.
Westkust van Atjeh) toe. Te genoemder plaatse werd op

coöperatieven grondslag, met steun van het landschap, een
patchoulyfabriek opgericht, omtrent welke goede hoop voor
de toekomst wordt gekoesterd.
De particuliere landbouwindustrie beleefde een moeilijken

tijd; inkrimping van personeel en bedrij fsexploitatie was
algemeen, terwijl verschillende ondernemingen
hoewel
niet geheel stop gezet — tot het peil van eenvoudige bewaking zijn teruggebracht. De toestand van de rubbermarkt
was zorgwekkend. De uitkomsten van den rijstoogst waren
over het geheel zeer bevredigend. Het cultuur-areaal werd
vooral ter Westkust nog uitgebreid, waartoe hoofdzakelijk
de gunstige stand van de binnenlandsche rijstmarkt heeft

§ 4.
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medegewerkt. In plaatselijke rijst-tekorten werd meest door
aanvoer uit de meer-begunstigde streken van het gewest
voorzien. Hier en daar bleven ziekten en plagen in het gewas
niet uit, doch bijzondere misoogsten vielen niet te vermelden.
Tweede gewassen worden in het geheele gewest in voldoende
hoeveelheid aangeplant, voornamelijk in streken, waar ehronisch rijstschaarschte voorkomt. De klapjiercultuur boette
door de weinig zekere markten in dit product veel van de
belangstelling in. De pinang-teelt leverde een zeer overvloedigen oogst op, hetgeen den weinig bevredigenden prijs
eenigszins goed maakte. De pepercultuur ging sterk achteruit, doordat de aanplantingen, wegens de lage peperprijzen,
slecht werden onderhouden en (in de afdeeling Oostkust van
Atjeh) tengevolge van de bodemuitputting; in de afdeeling
Groot-Atjeh trad eene ziekte in het gewas op, welke in Seulinieum groote verwoestingen aanrichtte. De bevolkingsrubberteelt raakte geheel op den aehtererond, tengevolge van
den slechten stand van de rubbermarkt.
De uitkomsten van de leeviscbvangat waren gunstig; uit
Singkel en Langsar had uitvoer van gedroogde visch plaats.

SUtfATRA'S W E S T K U S T .

In de negari Bajoer (onderafd. Manindjau) bleven geschillen bestaan tusschen de aanhangers van de oude en did
van de nieuwe richting in de Sarekat Islam-beweging (zie
X. V. 1921, kol. GT). Aanvankelijk was een huwelijk tussehen echtgenooten van verschillende geloofsrichting onmogelijk, terwijl bestaande huwelijken op grond van dar
verschil werden ontbonden. Wijl ook de kadli nikah web
geide zijn tusschcnkomst te verleen en in geval van verschil
in godsdienstige richting van één der huwelijkspartijen,
werd door elk der beide richtingen een afzonderlijke geestelijke (huwelijksvoltrekker) aangesteld. De twee partijen hebben thans elk een eigen moskee; om de gemoederen tot Ledaren te brengen worden echter de godsdienstoefeningen om
den anderen Vrijdag in de masdjid (moskee1) van de teg'en"
partij gebonden. De geschillen gaven nergens aanleiding
tot rustverstoringen.
De veiligheid van personen en goederen gaf over het algemeen geen reden tot klagen. Het aantal veediefstallen en
andere groote misdrijven bleef stationnair.
Behoudens eenige gevallen van griep en influenza, welke
echter weinig slachtoffers eischten, liet de gezondheidstoestand niet te wenschen over.

§

In het geheele gewest bleef de surra heerschen, waaronder
vooral de runder- en karbouwenstapel te lijden had.
Zoowel de in- als uitvoerhandel was van weinig beteekenis. Het jaar 1921 is een der ongunstigste jaren voor den
Padangschen handel geweest.
De uitkomsten van den rijstoogst waren bevredigend.
De tabakscultuur heeft voornamelijk in de afdeelingen
Tanahdatar en L Koto de toenemende belangstelling van de
bevolking, terwijl ook de klappercultuur gestadig wordt uitgebreid.
De uitkomsten van den oogst der andere voornaamste
landbouwproducten waren gunstig. In verband niet eene
mindere viaag naar cassia, rubber en kaneel, vond de verhandeling dezer artikelen slechts op bescheiden schaal
plaats.
De zeevischvangst bleef voor een groot gedeelte van de
langs de kust wonende bevolking een belangrijk middel van
bestaan.
Verschillende streken van het gewest werden weer geteisterd door overstroomingen, welke min of meer groote mate'
rieele schade ten gevolge hadden en een enkele maal ook
eenige menscheiilevens eischten.

TAPANOELL

De politieke toestand bleef over het algemeen bevredigend. Bataklanden, doch tot dusver ging weinig actie van dien
De vereeniging Hatopan Kristen Batak hield zich rustig, bond uit.
terwijl ook de Sarekat Islam niet veel propaganda maakte.
Het kamponghoofd van Hoeta na Mora (onderafd. HoogDe Nationaal Indische Partij deed meer van zich hooien. vlakte van Toba, afd. Bataklanden) veroorzaakte in SepDe veroordeel ing van Abdoel Manap, hoofdredacteur van de I tomber 1921 eenige onrust wegens het niet opvolgen van het
„Hindia Sepakat", tot drie maanden gevangenisstraf, ter- van bestuurswege uitgevaardigd verbod om 's nachts te
sake van een voor den afgetreden resident beleedigend hoofd- dobbelen. Toen de overtreders weigerden aan het bevel van het
artikel, gaf in dii gewest aanleiding tot meer concentratie districtshoofd van SiborongboTOng te voldoen om niet spelen
van de volksleiden dier partij. Die concentratie uitte zich op te houden en zich hij bonderden in de hoeta verzamelden
door het houden van verschillende vergaderingen, namelijk en niet naar hunne dorpen wilden terugkeeren. vertrok de
eene openbare volksvergadering te Sibolga op 1(> October controleur met politiedienaren naar Hoeta na Mora. Daar
1921, bedoeld als een protest tegen die verooi deeling, eene j de lieden nog steeds niet geneigd waren hunne woonplaatsen
vergadering ter bevordering van het onderwijs in het ge- op te zoeken, werden zij door de gewapende politie uiteen*
west en ter bespreking van de mogelijkheid tot oprichting ! gejaagd. Het kamponghoofd en de andere hoofdschuldigen
eener particuliere Hollandscb-inlandsche school ter hoofd- werden enkele dagen daarna door de groote rapat te Siboplaats en eene vergadering te Sibolga (20 November rongborong gestraft.
1921), ton (bel hebbende de verschillende vereenigingen
Begin September 1921 kwamen in de ondcrafdeeling Hoogin Tapanoeli, ongeacht het verschil in godsdienst, tot vlakte van Toba eenige ongeregeldheden voor in verband
1
gemeenschappelijke actie op te wekken, zoo mogelijk in met het plan van het kamponghoofd van de hoeta Siboeal
samenwerking met andere op Sumatra ageerende partijen in het district Siborongboiong, om zijn kampong te ver(,,Pei satoean S u m a t r a " ) . Te Balige (onderafd. Toba, afd. plaatsen boven de bron Siboeal. Volgens de adat werd V001Bataklanden) weid een ..Radjabond" opgericht, waar- toopig een loods opgezet ten teeken dal men er een kampong
schijnlijk in navolging van den koeriabond van de zuidelijke wenachte Ie bouwen en dat lieden, die hiertegen bezwaren
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mochten hebben, deze konden inbrengen. De radja's van de
negeri Oentemoengkoer verzetten zich tegen die verplaatsing
onder voorwendsel dat de bron, waarbij zij belang hebben
zou kunnen worden verontreinigd. Het geschil gat' aanleiding
tot een sarnentreffen tusschen de lieden van Oentemoengkoer en Parangginan, waarbij laatstgenoemden tot voorbij
Siboeal werden teruggeslagen, welk gehucht werd verwoest
en leeggeplunderd.
Op Nias viel gaandeweg verbetering in den toestand te
constateeren. De bestuursambtenaren ondervinden daar meer
en meer medewerking van de zijde van de veelal nog zeer
onontwikkelde en primitieve volkshoofden. In Zuid-Nias
zat de schrik van koppensnellen er bij de bevolking nog zoo
in, dat de Niasser in het binnenland nog geen groote afstanden durft af te leggen. I n den loop van het verslagjaar hadden twee gevallen van koppensuellen plaats; de daders
werden gevat en veroordeeld.
De actie der permalims (godsdienstige secten) was in de
onderafdeeling Toba (afd. Bataklanden) levendiger dan te
voren. Voor het eerst trad op een zekere Hermanus uit het
landschap Tanahdjawa (onderafd. Simeloengoen. gouv.
Oostkust van Sumatra), die zijn eigen vrouw en kinderen in
den steek liet om te huwen met de dochter van den Porsiak
Bagi, een stichter van eene speciale godsdienstsecte. Hij
trachtte als plaatsvervanger van zijn schoonvader op te
treden en alle permalims onder zich te vereenigen; zijne
pogingen bleven voorloopig echter zonder resultaat. Door
zijne actie werden ook de andere perinalim-goeroes met
nieuw vuur bezield en vooral Gajus van Lagoeboti en Paiigintal van Loemban Loboe lieten van zich hooien. De drie
leiders, blijkbaar jaloersch op eikaars invloed, kregen reeds
spoedig oneenigheid over het stichten van een bedehuis
(sogit).
Te Sidikalang (onderafd. Dairilanden, afd. Bataklanden)
werden zoowel van Christelijke als van Mohammedaansche
zijde vereenigingen opgericht ten doel hebbende de begrafenissen collectief te verzorgen.
I n Samosir werden eenige djimat- (talisman)verkoopers
opgevat en aan de autoriteiten overgeleverd.
i n de afdeeling Bataklanden neemt het Mohammedanisme
geleidelijk toe, voornamelijk in de heidensche streken. In net
verslagjaar vertrokken 91 personen ter bedevaart naar Mekka,
tegen 170 in 1920.
Behoudens ter hoofdplaats Sibolga, in de 3 zuidelijke
koeria's van de afdeeling Sibolga en Ommelanden en in de
afdeeling Padang Sidimpoean, waar de bevolking zoo goed
als geheel de M-ohammedaansche religie is toegedaan, zijn de
resultaten van het zendingswerk van het Itijnsche Zendinggenootschap, voornamelijk in de Bataklanden, zeer beviedigeud. Het aantal Christenen bedroeg in de afdeeling Sibolga
en de onderafdeelingen Angkola en Sipirok, Mandailing,
Toba, Hoogvlakte van Toba, Samosir, Silindoeng, Dairilanden en Baroes en het eiland Nias onderscheidenlijk 2810,
4330, 4-14, 48 226, 41 512, 5S37, 69 642, 177G, 1490 en 46 21'..
De veiligheid liet over het algemeen niet te wenschen
over. De bedrijvers van moord en diefstal moesten in de
afdeeling Sibolga en Ommelanden en in de onderafdeeling
Angkola en Sipirok meestal worden gezocht onder de vreemdelingen (contractkoelies en immigranten).
De belangstelling van de inlandsehe hoofden voor eene
behoorlijke opvoeding van hunne kinderen is bijzonder
groot. Men tracht zijne zoons zooveel mogelijk geplaatst te
krijgen op de Europeesche school te Sibolga en op de Hollandsch-inlandsche Bcholen, doch waar deze inrichtingen niet
aan alle aanvragen om plaatsing konden voldoen, werden de
kinderen ook wel naar Padanjr, Medan en zelfs naar Atjeh
gezonden.
In de eigenlijke Bataklanden is vooral onder de ongehuwden de lust tot verbetering van bestaansvoorwaarden middels emigratie groot. Meestal zijn het lieden afkomstig van
Samosir. de Hoogvlakte van Toba en Silindoeng, die gedurende eenige maanden in het jaar naar andere streken buiten
dit gewest trekken om zich daar als arbeider een bestaan te
verzekeren. De emigratiezin der bewoners van Mandailing
en Padanglawas kwam in 1921 minder tot uiting, blijkbaar
als gevolg van de allerwegen heer.-rhende malaise. Van de
Handelingen der Staten-Generaal.. Bijlagen. 1922—1923.
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onderafdeeling Hoogvlakte van Toba verhuisden verscheidene personen naar Pematang Siantar (Oostkust van Sumat r a ) . I n de onderafdeeling Dairilanden had, evenals in
vorige jaren, immigratie plaats van Tobaneezen, voornamelijk afkomstig van de Toba-hoogvlakte.
Behoudens enkele korte dysenterie- en malaria-epidemiëen
in de onderafdeeling Daiii-landen (afd. Bataklanden) en op
Zuid-Nias, was de gezondheidstoestand over het algemeen
bevredigend. Gevalle]] van koorts, malaria, influenza en
mazelen kwamen in de velschillende koeria's buiten de
afdeelingshoofdplaats Sibolga nog tamelijk veel voor. Do
maatregelen tot bestrijding van de framboesia werden voortgezet.
Onder de paarden in de onderafdeelingen Angkola en
Sipirok en Padanglawas (afd. Padang Sidimpoean) werd
surrah waargenomen, terwijl in eerstgenoemde onderafdeeling ook gevallen van goedaardigen droes, uitsluitend bij
jonge paarden voorkwamen. In de eerste maanden van het
jaar kwam eene groote sterfte voor onder de buffels, hoofdzakelijk in Angkola, vermoedelijk wegens uitputting na
zwaren sawaliarbeid. Voorts werd onder de karbouwen in
Goenoeng Manaon en in de omstreken van Pasar Matanggor
eene besmettelijke beenziekte waargenomen.
De toestand van den handel was, evenals in 1920, weinig
bevredigend. De prijzen van de geïmporteerde artikelen
bleven hoog, hetgeen moet jvorden toegeschreven aan het
feit, dat de meeste handelaren nog met belangrijke voorraden duur ingekochte artikelen opgescheept zaten en deze
niet onder den prijs wilden verkoopen. De concurrentie was
gering, zoodat niet te verwachten is, dat binnen af'zienbaren
tijd in den thans bestaanden ongunstigen toestand verandering zal komen. De malaise in de cultures bleef bestaan;
verscheidene landbouwontjerneniingen moesten wegens geldgebrek sluiten dan wel tot belangrijke inkrimping overgaan.
De binnenlandsche handel was bevredigend: de betere
verbindingen met de Bataklanden brachten meer levendigheid en e<>n grooteren omzet. De handel in lijnwaden nam
belangrijk toe na de prijsdaling van deze importgoederen;
in September en Ootober trad weder eene prijsstijging op,
waarna de prijzen constant bleven. Na de opheffing van alle
verbodsbepalingen en bet stopzetten van alle distributiemaatregelen nam de rijsthandel belangrijk toe. Groote voorraden rijst werden uit Mandailing. Padanglawas en Toba
uitgevoerd. Met de toename van den handel viel ook een gestadige achteruitgang in de prijzen waar te nemen.
P e uitkomsten van den rijstoogst waren irunstisr: alleen
in enkele streken van de onderafdeeling Padanglawas
(wegens langdurige droogte) en in Dolok (tengevolge van
ziekten en plagen) mislukte de aanplant. Het beschot van
den rijstoogst was ruim voldoende voor eigen behoefte; zelfs
konden nog belangrijke .hoeveelheden naar elders worden
uitjrevoerd.
Dank zij de betere koffieprijzen in de tweede helft van het
verslagjaar, werden de koffieaanplantin<ren in Mandailing.
Sipirok, Padanglawas. Dairilanden, Toba, Silindoeng. Samosir en de Hoogvlakte van Toba eenigszins uitgebreid. De
uitvoer van koffie uit dit gewest bedroeg in 1921 1 911 780
K.G.
De klappercultuur wordt hoofdzakelijk gedreven in Noorden Zuid-Nias. Behalve de ondernemingsaanplantingen treft
men er vrij aanzienlijke bevolkin»saanplantingen aan. Door
de lage eopraprijzen had f>;een noemenswaardige uitbreiding
der aanplantingen plaats. De uitvoer van copra bedroeg
1 190 680 K.G.
De rubbercultiuir ondervond de nadeelen van de algemeene malaise. De uitvoer van rubber uit Baroes en Sibolga
bedroeg 1 545 581 K.G.
Tn de onderafdeeling Hoogvlakte van Toba (afd. Bataklanden) werd voortgegaan met de uitbreiding van de benzoëcultuur. uitgevoerd werd 2 065 744 K.G. benzoë.
De zeevischvanc'st is van vrij groote beteekenis en levert
vooral aan de bevolking van de aan de kust gelegen kampongs een voornaam middel van bestaan op. Aan gedroogde
visch werd 120 782 K.G. uitgevoerd.
In het begin van het jaar werden op verschillende plaat.«en in het gewest min of meer hevige aardschokken waar5.

Ned.-Indië.
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genomen. Op 1 April 1921 veroorzaakte eene hevige aardbeving in de Bataklanden vrij belangrijke schade aan g e bouwen en kunstwerken, terwijl ook eenige menscheulevens
vielen te betreuren.
I n April 1921 trad de Batang Panei (onderafd. Padanglawas) wegens hoogen waterstand buiten hare oevers. De

§ 6.
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kampongs Hadjoran en Goenoeng Toea Ipar werden overstroomd en 11 huizen geheel weggeslagen, terwijl vele be]>lante sawahs werden vernield; ook een gedeelte van den
weg naar Sipiongot (onderafd. Padanglawas) werd door den
hoogen waterstand van de Aek Goelangan weggeslagen.

EENKOELER.

Ook in het verslagjaar breidde het Mohammedanisme zich
De gezondheidstoestand bleef over het algemeen ongunmeer en meer uit onder de nog overgebleven heidenen in de ! stig. Gevallen van pokken kwamen veelvuldig voor, aan
Pasenmhlanden (afd. Manna). 201 personen gingen ter bede- j welke ziekte in de onderafdeeling Lais 20 en in de ondervaart naar Mekka, tegen 65 in het vorige jaar.
afdeeling Redjang 169 personen bezweken. Malaria en buikHet Rijusche Zendinggenootschap bleef werkzaam op het ziekten deden zich voornamelijk in de kuststreken voor, vaak
eiland Enggano; het aantal Christenen bedroeg daar 337, met doodelijk verloop. Vaccinatie en revaccinatie hadden geregeld plaats.
tegen 320 in 1920.
De Roonuch-katholieke missie te Tandjoeng Saketi (PaseHoewel in mindere mate, kwamen dit jaar onder het vee
mahlanden, afd. Manna) wordt geleid door een hulppriester, nog eenige gevallen van surra en miltvuur met doodelijken
bijgestaan door twee broeders en eenige zusters; het aantal afloop voor.
Christenen bedroeg 398 (onder wie 7 vreemde oosterlingen),
Dank zij de voortdurende aansporing van bestuurswege
tegen 391 in 1920.
tot tijdige bewerking en beplanting van de rijstvelden en
De veiligheid van personen en goederen in de binnenlan- dank zij de belangrijke uitbreiding der sawahs vooral in de
den was bevredigend; ter hoofdplaats Benkoelen was die toe- onderafdeelingen Manna en Redjang, waren de uitkomsten
stand minder gunstig als een gevolg van de duurte en de van den rijstoogst veel beter dan het vorige jaar.
malaise.
De koffieoogst, zoowel van de bevolkingstuinen als van de
Omtrent de proef met de immigratie van Soendaneezen ondernemingen, was minder bevredigend.
en Javanen in dit gewest moge verwezen worden naar hoofdI n het verslagjaar werden verscheidene aardschokken
stuk J , afd. I, § 5.
waargenomen.

§ 7.

LAMPONGSCHE DISTRICTEN.

De veiligheid van personen en goederen was over het algemeen gunstig. Slechts eene geringe toeneming van het aantal
belangrijke misdrijven viel te constateeren.
Onder de dit jaar in het gewest gekomen immigranten
waren niet zooveel Bantammere en andere Javanen als gewoonlijk. De meeste immigranten zijn koelies, landbouwers
of klapper- en peperopkoopers, die zich hier slechts tijdelijk
komen vestigen. In de afdeeling Sekampoeng komen echter
blijvende Javaansche nederzettingen voor, die zich daar op
de pepercultuur hebben toegelegd.
Omtrent de kolonisatie te Gedong Tataan zie men hoofdst.

J, afd. I, § 5.

In het verslagjaar weid het in de onderafdeeling Eoto
Agoeng uitgezochte kolonisatieterrein gereed gemaakt voor
de ontvangst van de eerste kolonisten. De algemeene onguustige economische toestand en de geboden zuinigheid waren
oorzaak dat de kolonisatie niet met de gewenschte voortvarendheid kon worden ter hand genomen. Op het einde van
het verslagjaar bedroeg bet aantal immigranten 227.
Tn 1921 vertrokken 94 personen naar Mekka, tegen 209 in
1920.
De gezondheidstoestand was over het algemeen bevredigend. In de onderafdeeling Sepoetih kwamen in het laatst

§ 8.

van het verslagjaar gevallen van pokken voor, waarvan 24
met doodelijken afloop. In Sekampoeng en Sepoetih-Toelangbawang werden dysenterie en malaria geconstateerd. De veel
voorkomende framboesia werd met verrassend resultaat met
neo-salvarsan bestreden; dè bevolking begint vertrouwen te
stellen in dit geneesmiddel en steeds meer personen komen
zich ter behandeling melden.
Onder het vee kwamen gevallen van surra voor in het
onderdistrict Talang Padang, terwijl in de onderafdeelingen
Koto Agoeng en Telokbetong mond- en klauwzeer werd geconstateerd.
De toestand van den handel was nog slechter dan in het
vorig jaar. De bevolking, wier rijkdom hoofdzakelijk afhangt
van de gemaakte verdiensten in den peperhandel, zag tengevolge van den geringen peperomzet haar koopkracht verminderen, met het gevolg, dat ook de importhandel sterk
achteruitging. Ook de Europeesche cultures leden verliezen
tengevolge van de zeer lage prijsnoteeringen.
De rijstoogst leverde een goed beschot op, zoodat zelfs een
klein gedeelte kon worden uitgevoerd.
Tengevolge van overstroomingen werd in de onderafdeeling Ealianda aan wegen en bruggen vrij belangrijke schade
aangericht.

PALEMBANG.

De politieke toestand bleef bevredigend. Van de Sarekat
Islam-beweging werd zoo goed als niets bespeurd. Tegen deii
leider van de Sarekat Islnm-vereeniging te Menangga (Eomering Oeloe) werd eene vervolging ingesteld wegens verduistering van de vereenigingsgelden, terwijl de voorzitter der
vereeniging te Pagaralam werd vervolgd en veroordeeld
wegens oplichting. In verband hiermede verloor die beweging

in de Pasemah-landen haar toch reeds geringen invloed
geheel.
De veiligheid van personen en goederen bleef gunstig,
behalve in Mocaroenim, waar zich door de ontwikkeling van
de groote bedrijven van het Gouvernement en de Bataafsciio
Petroleummaatschappij allerlei slechte elementen verzainelden. Op de Boekit Asem-steenkolenmijnen te Tandjoeng nabij
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Moearoenim werd de rust tweemaal verstoord door nieuw
aangeworven Chineesche contractanten. Den eersten keer
(5 Juli) was de politie, toen door de rustverstoorders gepoogd
werd haar onder den voet te loopen, genoodzaakt van da
wapenen gebruik te maken; ten koste van vier dooden en zes
gewonden onder het Chineesche werkvolk werd de rust hersteld. Kort daarna kwamen tusschen Chineesche en de Bovenlandsche koelies van de Nederlandsche Maatschappij voor
havenwerken in Lematang Hilir vechtpartijen voor, waarbij
een doode en enkele zwaar gewonden vielen. De politie voorkwam door haar optreden verdere ongeregeldheden. I n
dezelfde onderafdeeling had in de laatste maanden van het
jaar een actie van rainpokkers plaats op de boorterreinen van
de Bataafsche Petroleummaatschappij; de aanvoerder dier
roovers werd later door de politie gearresteerd, bij welke gelegenheid hij verzet pleegde en zwaar werd verwond. Het
aantal gevallen van moord en doodslag bedroeg 64, tegen Gl
in 1920.
Het aantal bedevaartgangers nam toe (1576, tegen 914 in
1920).
Door de inlandsche ambtenaren en hoofden werd over het
algemeen veel ten koste gelegd aan de opvoeding van hunne
kinderen, die zij de openbare lagere inlandsche scholen en
de Hollandsch-inlandsche scholen zooA'eel mogelijk laten bezoeken. Verscheidene Palembangsche jongelieden bezoeken
de mulo-scholen te Weltevreden, de opleidingsschool voor
inlandsche ambtenaren, de school tot opleiding van Indische
artsen, de rechtsschool en andere opleidingsscholen.
De kolonisatieproeven in de Pasemahlandeu (zie K. V.
1920, kol. 74) zijn mislukt en van de verdere voortzetting der
proeven is afgezien. De immigratie van contract-vrije arbeiders (Javanen) in de af deeling Palembangsche Benedenlanden en Ogan en Komering Oeloe is eveneens gestaakt in verband met de malaise én het stopzetten van de meeste werkzaamheden bij de Burgerlijke Openbare Werken en den aanleg van den Zuid-Sumatra-spoorweg. Velen zijn naar Java
teruggekeerd.
De gezondheidstoestand was over het algemeen bevredigend. In de laatste maanden van het jaar brak de influenza
uit in de onderafdeelingen Banjoeasin en Koeboestreken
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(Palembangsche Beuodenlauden), Lematang Hilir (Palembangsclie Bovenlanden), Mooarodoeo en Ogan Oeloe (Ogan
en Komering Oeloe) en ter hoofdplaats Palembang. Voorts
werden «enige pnkkengevullen met doodelijken afloop geconstateerd. Frambocsia, malaria, koortsen, buik- en huidziekten
waren de meest voorkomende ziekten ; eerstgenoemde ziekte
werd met salvarsan-behandeling bestreden.
Behalve enkele gevallen van mond- en klauwzeer was de
toestand van het vee over het algemeen goed. In de Semendo•treek (Lematang Hilir) en in Ogan Hilir stierven eeuigo
buffels en runderen aan eene onbekend gebleven ziekte.
De toestand van den handel was tengevolge van de algemeene malaise gedurende het verslagjaar niet gunstig; in
vergelijking met de twee laatste maanden van 1920 waren
de prijzen echter iets beter. Door de geringe prijssckommeling der meeste producten was de uitvoer geregelder en
minder riskant dan gedurende het vorig jaar.
Over hot algemeen waren de resultaten van de rijstcultuur
gunstiger; de oogst was voldoende voor de behoefte van de
bevolking.
Tengevolge van den opgetreden bessenboeboekplaag (zie
K. V. 1921, kol. 73) en van de lage prijzen verflauwde de belangstelling van de bevolking voor de koffiecultuur en werden
de koffietuinen verwaarloosd.
De katoenoogst was, evenals in 1920, bevredigend, doch
de prijzen waren over het algemeen vrij laag.
De zoetwater-vischvangst, uitgeoefend in de moerassen
(lebaks en lebongs) en de rivieren, was vrij belangrijk. D i t
Ogan Hilir werd uitgevoerd voor eene waarde van f 84 000 aan
gerookte visch en f 54 000 aan versche visch. De zeevischvangst vond alleen plaats in Soengsang aan de monding van
de Moesi.
In de Pasemahlanden werden lichte aardschokken waargenomen, welke geacht worden van de Dempo afkomstig
te zijn.
De in 1916 voreenigde onderafdeelingskassen werden met
ingang van 1 Januari 1922 wederom gesplitst in margakassen, welke ieder met haar eigen begrooting moeten voorzien in de behoeften van de marga.

DJAMBI.

De veiligheid van personen en goederen liet nog te wenschen over; het aantal groote misdrijven bedroeg 32.
De dader van den aanval op den lste-luitenant der infanterie H. A. SOETEKOUW (zie K. V. 1921, kol. 73) bleek inderdaad krankzinnig te zijn.
Het aantal bedevaartgangers naar Mekka bedroeg 173,
tegen 1050 in 1920.
De gezondheidstoestand was over het algemeen bevredigend : influenza, typhus, pokken en koortsen kwamen verspreid voor.
Miltvuur- en surra-gevallen onder het vee werden geconstateerd in de afdeelingen Djambi, Bangko, Koerintji en
Sarolangoen.
De handelsbeweging was minder gunstig. Tengevolge van
de lage rubberprijzen verminderde de koopkracht der bevolking, hetgeen op den omzet van importartikelen een nadeeligen invloed had. Eerst tegen het einde van het jaar,
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toen de rubberprijzen een weinig stegen, werd de handel iets
levendiger.
Aan hevea-rubber, rotan, djeloetoeng en getahpertja werd
uitgevoerd onderscheidenlijk. 2 915 139 K.G.
(waarde
f 881 689), 6 602 133 K.G. (waarde f 1 209 984), 2274 K.G.
(f 3G9) en 77 941 K.G. (f 119 535), tegen in 1920 4 942 158
K.G. (waarde f 2 512196), 3 916 598 K.G.
(waarde
f 586 206), 199 121 K.G. (waarde'f 47 586) en 26 870 K.G.
(waarde f 34 070).
De uitkomsten van den rijstoogst waren over het algemeen
bevredigend. Alleen in de Tabir-streek der afdeeling Moearotebo werd de aanplant geteisterd door eene wormziekte
(amo), terwijl de laag gelegen rijstvelden te lijden hadden
van den hoogen waterstand. Ook in het verslagjaar is op
voortdurend aandringen van bestuurswege meer rijst geplant
dan in vorige jaren, waardoor de invoer van buitenlandsche
rijst beneden dien van het vorige janr kon blijven.

OOSTKUST VAN SUMATBA.

De verhouding tot de inlandsche zelfbesturen bleef gunstig. Op 7 Februari 1921 overleed de bestuurder van het
landschap Poerba (onderafd. Simeloengoen, afd. Simeloengoen en de Karolanden), Toehan Rahalim, en op 23 September d. a. v. één der bestuurders van het landschap Lingga
en onderhoorigheden (onderafd. de Karolanden, afd. Simeloengoen en de Karolanden), Pa Terang. De door Sangma
Radja Maligas als bestuurder van het landschap Tanabdjawa
(onderafd. Simeloengoen, afd. Simeloengoen en de Karo-

landen) op 27 Juli 1921 afgelegde korte verklaring werd
goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. Bt. 3 J a n . 1922 n°. 23.
De rijksgrooten en hoofden bleven veel zorg besteden aan
de opvoeding van hunne kinderen.
Door de in de cultures heerschende malaise werden vele
contractanten ontslagen, van wie het meerendeel naar Java
terugkeerde.
Uitbreiding van den Islam had nog steeds plaats onder de
heidensche Bataksche bevolking in de bovenstreken van de
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onderafdeelingen Asahan en Laboehanbatoe (afd. Asahan),
zoomede onder de Bataksche bevolking van bet landscbap
Indrapoera (onderafd. Batoebara, afd. Asahan). Gedurende
1921 gingen 209 personen ter bedevaart naar Mekka.
De evangelisatie in de onderafdeeling Simeloengoen
maakte eenige vorderingen; gedoopt werden 780 inlanders,
onder wie 124 volwassenen en 656 kinderen. Het aantal
Christenen in die onderafdeeling bedroeg bij het einde, van
het jaar 12 481, tegen 10 728 in 1920. welke toeneming nog
steeds is toe te schrijven aan de immigratie van 0hristenTobanoezen. In de onderafdeeling De Karolanden had de
evangelisatie zoo goed als geen succes, behalve in de leprozerie te Lau Simomo. waar een zendeling-leeraar van liet
Nederlandsche Zendinggenootschap 352 leprozen onder zijne
dagelijksohe zorgen met veel toewijding een bestaan verschaft, hetgeen er toe meewerkt, dat. deze menschen eigener
beweging liet Christendom gaan omhelzen. Einde 1921 telde
men in de Karolanden 173 Christenen.
De school van de American Methodist Episeopal Church te
Medan, onder leiding van den Amerikaanschen zendelingleeraar L. Oechsli, telde einde 1921 433 leerlingen. De school
der Roomsch-kaiholieke kerk te Medan. waaraan een internaat verbonden is voor kinderen van ondernemingen, telt 35
leerlingen (jongens en meisjes).
De veiligheid van personen en goederen bleef over het
algemeen — de bijzondere toestanden in dit gewest in aanmerking genomen — bevredigend. In April 1921 deden Chineesche zeeroovers van den overwal een aanslag op de opiumverkoopplaats op het eiland Serapoeng (afd. Bengkalis),
waarbij de mantri aldaar werd vermoord. Ook in de omstreken van Bengkalis kwamen nog rampok-partijen voor. I n de
afdeeling Langkat hadden in de laatste maanden van het
jaar ernstige diefstallen en rampokpartijen plaats, welke
moeten worden toegeschreven aan de vele, tengevolge van de
malaise, werkeloos rondzwervende individuen; het marinevaartuig AsoJtan verleende, op verzoek van het bestuur, hulp
bij de opsporing van de rondzwerven langs de kusten en op
de eilanden. Door verwijdering uit Nederlandsch-Indlë
wordt onder die ongewensche elementen opruiming gehouden.
De gezondheidstoestand was over het algemeen gunsti»'.
Onder de Bataks kwamen dezelfde gevallen van ziekten voor
als in hef vorig verslagjaar (zie K. V. 1921, kol. 75). In de
laatste maanden van het jaar deden zich in Langkat influenza-gevallen voor. echter niet van ernstiger) aard, terwijl
in Asahan malaria, koorts, huid- en geslachtsziekten voorkwamen. De framboesia tropica, vroeger een ware plaag voor
de bevolking, werd, dank zij de bestrijding met salvarsaninjecties. minder waargenomen.
Bij het vee op verschillende ondernemingen in Deli en
Serdang en Asahan werd in lichten graad aphteae epizoötica
geconstateerd. Malleus bleek zich onder de paarden van
rijtuigverhuurders te Medan en in de onmiddellijke nabij heid van die plaats bedenkelijk te hebhen uitgebreid, Werden het vorige janr slechts 3 aevallen geconstateerd, in den
loop van dit jaar moesten niet minder dan 45 aangetaste
dieren worden afgemaakt. Voor de bestrijding' van de ziekte
werden de noodige maatregelen genomen.
De toestand van den handel was ongunstig. De in de
laatste jaren ver boven het normale opgevoerde invoeren,
omzetten en kredieten zijn thans zeer gedaald. De hoeveeL
heid uitgevoerde goederen is in 1921 echter niet gedaald, al
ging de uitvoerwaarde ook achteruit (van f 254 000 000 in
1920 tot f 183 000 00 in 1921). De groote daling van den
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tabaks-uitvoer in 1921, die toegeschreven moet worden aan
de inkrimping van de plantarealen bij onderlinge overeenkomst tuuohen de tabakmaatschappijen, is geheel geneutraliseerd door den grooten uitvoer van copra, palmolie en
vezel. Aan rubber is iets meer uitgevoerd dan in 1920, ofschoon de productie slechts 70"o bedroeg van den geraaniden
oogst. Iu 1920 werd 37 000 ton rubber geproduceerd (tegen
een kostprijs van + f 1,20 per K.G.), terwijl in dit jaar de
opbrengst vermoedelijk niet meer dan 30 Ó00 ton zal bedragen (tegen een kostprijs van ± f 0,70 per K.G.). Met betrekking tot de thee, die zeer moeilijke tijden heeft doorgemaakt, laat de toekomst zich beter aanzien.
De rijstcultuur, voornamelijk gedreven op droge gronden
(voor een deel op afgeplante tabaksvelden' r djaloerans),
leverde bevredigende resultaten op, doch de productie bleef
nog ver beneden de behoefte. Aan uitbreiding van de natte
rijstcultuur; werd de noodige aandacht geschonken. Onder
leiding van den soetan van Panai ontstond bij Panei Pandjalaön een goed aaneengesloten sawahcomplex. De aardappelcultuur op de Karo-hoogvlakte had hevig te lijden van
de z.g. ,,kringerigheid"-ziekte. Proeven worden genomen
met plantniateriaal van Java.
Op het gebied van groenten- en vruchtenteelt op de Karohoogvlakte valt nog zeer veel te doen. De groenten, welke
op de pasar werden verhandeld, waren over het algemeen
van slechte dualiteit.
Qualiteit en quantiteit van de tabak bleven bevredigend,
terwijl de prijzen hoog waren.
De theecultuur, gedreven op de ondernemingen Haboko en
Ark Intan in Boven-Asahan, leverde goede resultaten op.
De qualiteit is echter minder goed dan van het op ,]ava geteelde product. De opbrengst bedroeg 254 715 K. G. Uit het
gewest werd ,L 197 793 K.G. uitgevoerd, tegen 5 130 587
K.G. in 1920.
De kofficcultuur wordt gedreven in de afdeelingen Deli
en Serdang en Asahan; robirsta- en Liberia-koffie wordt
als tusschencultuur op enkele ondernemingen in BovenAsahan aangetroffen. Bevolkingsaanplantingen van Arabica-koffie vindt men in de Karolanden. De uitvoer bedroeg
1 080 370 K.G., tegen 1 922 400 K.G. in 1920.
De pepercultuur, uitsluitend gedreven door inlanders in het
noordeljik deel van de afdeeling Langkat. gaat niet vooruit.
I n verband met de lage prijzen van het product wordt zoo
goed als geen zorg meer aan de pepertuinen besteed. De uitvoer van peper uit Pangkalanbrandan bedroeg 207 782 K.G.
De klapperaan plantingen in de afdeeling Asahan breiden
zich voortdurend uit. De uitvoer van copra bedroe»' 7 150 978
K.G., tegen G 098 664 K.G. in 1920.
De oliepalmcultuur komt op tal van ondernemingen voor.
De uitvoer van palmolie bedroeg 2 432 220 K.G.. tegen
359 968 K.G. in 1920. Eén onderneming produceerde 66 000
K.G. zeep.
De uitvoer van pinangnoten en rotan bleef stationnair en
die van damar verminderde sterk. De gambir-productie was
stijgende: de uitvoer bedroeg 3 250 576 K.G.. tegen l 341 778
K.G. in 1920.
De visscherij te Bagan Si Api Api en te Seint Pinuljanc.
geheel iu handen van Chineezen, is van zeer groote beteekenis, De uitkomsten van de zeevischvangst, die overal langs de
kusten wordt uitgeoefend, zoowel dooi' Chineezen als door
Maleiers. bleven gunstig. Uit de onderafdeeling Bagan Si
Api Api werd 22 685 705 K.G. gezouten visch. 6 668 137 K.G.
gedroogde garnnlen en 1777 666 K.G. garnalenschillen uitgevoerd.

RIOUW EN OM>ERHOORK;HEDE\.

De politieke toestand bleef gunstig.
Gedurende het verslagjaar vertrokken slechts 15 personen
ter bedevaart naar Mekka, tegen 316 in 1920.
De veiligheid van personen en goederen was over het algemeen bevredigend. In vergelijking met het vorig jaar was
het aantal groote misdrijven in de afdeeling Tandjoem;pinang geringer, doch in de afdeeling Karimoen liet de
veiligheidstoestand nog te wenschen over.

De immigratie van Chineezen nam sterk af tengevolge van
het verlaten van vele door Chineezen in het binnenland geexploiteerde gambir* en rubber-tuinen. Ook door eenige Europeescbe ondernemingen werd een groot aantal van de op die
ondernemingen werkzame Javaansche koelies naar hunne
plaats van herkomst teruggezonden.
De gezondheidstoestand was over bet algemeen goed, behalve in de afdeelingen Tandjoengpinang en Poelau Toe-
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djoeh, waar vele gevallen van koorts en malaria werden geOonstateerd. In de af deeling Karimoen kwam onder de koelies
van de houtaankap-ondernemingen in de Kateman-streek
geregeld beri-beri voor.
De toestand van den handel was niet gunstig. De prijzen
van vrijwel alle producten liepen sterk terug, tengevolge
waarvan verscheidene ondernemingen de exploitatie stopzetten of beperkten. Tegen bet eind van het jaar stegen du
rubberprijzen eenigszins en viel eenige opleving in het rubberbedriji' te eonstateeren. Ook in de af deeling Karimoen
nam de uitvoer van peper en gambir af door de daling der
prijzen. In de afdeeling Lingga was de handelstoestand iets
heler. Aan sago weiden in gezuiverden toestand groote hoeveel*
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heden uitgevoerd (117 908 pikol, tegen 57 123 pikol in 1920).
I n de afdeeling Poelau Toedjoeh was de uitvoer van copra
belangrijk hooger dan het vorig jaar (13 609 389 K.G., tegen
7 470 589 K.G. in 1920). Onder de iraportartikelen was de
rijst het belangrijkste. De invoer daarvan bedroeg1 1502 704
K.G. tegen 1320 830 K.G. in 1920.
De uitkomsten van den rijstoogst waren in de afdeelingen
Indragiri en Poelau Toedjoeh bevredigend. Van de overige
cultures zijn alleen die van klapper en rubber van eenig
belang.
De sictvisehvangst leverde een belangrijk middel van bestaan op. zoowel aan de inheemsohe als aan de Chineesche
kustbevolking.

BAXKA FX QXDERHOOEIGHEMX.

De verhouding tusschen de inlandsche bevolking en het
Chineesche element liet niet te wenschen over; de onderlinge
handelsbetrekkingen werden steeds beter.
Ondanks het groote aantal Chineesche contractarbeiders
bij de Banka-tinwinning (einde 1921 21 349) bleef de veiligheid van personen en goederen bevredigend. Dank zij het
krachtdadiger optreden der politie tegenover rondzwervende
Chineezen — meestal achtergebleven mijnwerkers of ontslagen pepertuinkoelies — kwamen ram pokpartij en en diefstallen niet meer zoo veelvuldig voor. Chineezen, die zonder
middelen van bestaan en zonder legitimatiepapieren werden
aangetroffen, werden uit Nederlandseh-ïndië verwijderd.
Eenige malen werden bijeenkomsten van het Chineesche
geheime genootschap ,,Sam Tiam F o e i " ontdekt en uiteengejaagd.
Gedurende het verslagjaar gingen 65 personen ter bedevaart naar Mekka, tegen'227 in 1920.
Het aantal Christen-Chineezen (Roomseh-katholioken') bedroeg' op het einde van 1921 in Pangkalpinang en NoordBanka onderscheidenlijk 69 en, 22.
De gezondheidstoestand bleef over het algemeen gunstig.
Gevallen van typhus, influenza, malaria tropica, dysenterie
en beri-beri kwamen hier en daar voor.
De uitvoerhandel was minder levendig - dan in vorige
jaren. Wegens de uiterst lage prijsnoteeringen van peper en
rubber, zoowel te Batavia als te Singapore, werden die producten slechts in geringe hoeveelheden uitgevoerd.
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Door liet gedurende de laatste jaren gedreigd hebbende
rijstgebrek wijzer geworden, ging de bevolking, daartoe
mede aangespoord door het bestuur, tot uitbreiding' van de
bestaande ladangs over, en werden op sommige plaatsen de
ladangs zelfs tweemaal met rijst beplant. Over bet algemeen
waren de uitkomsten van den rijstoogst bevredigend.
De gambircultuur werd niet meer op zulk een uitgebreide
schaal als voorheen beoefend; de bevolking legt zich meer en
meer toe op de peper- of rubbercultuur. De lage prijzen waren
oorzaak, dat aan de pepercultuur niet die goede zorgen als
vroeger werden besteed. De uitvoer naar het buitenland
(voornamelijk Singapore) bedroeg 38 029 pikol witte en 3169
pikol zwarte peper en die naar Java en Madoera, Palembang
en Billiton 35 554 pikol witte en 2992 pikol zwarte peper,
eene gezamenlijke waarde vertegenwoordigende van +
f 3 100000.
De klappercultuur breidde zich aan de kuststreken, zoomede op de Lepar-eilanden, uit.
De uiterst lage prijsnoteeringen van rubber waren oorzaak.
dat niet de noodige zorg aan de rubbercultuur werd
besteed.
De zeevischvangst bleef zoowel voor de inheemsohe als voor
de Chineesche bevolking' van de aan de kust g'elegen kampongs een belangrijke bron van inkomsten. Gedurende het
verslagjaar bedroeg de opbrengst ± 30 000 pikol.

BILLITON.

Op het einde van 1921 bedroeg het aantal ChristenChineezen (Pioomseh-katholieken) 117. tegen' 114 in 1920.
Ter bedevaart naar Mekka vertrokken 2 personen.
De veiligheid van personen en goederen liet over het algemeen weinig te wenschen over.
De gezondheidstoestand was, dank zij de gunstige weersgesteldhcid, goed. Te Manggar kwamen echter nog veel
malaria-gevallen voor onder de bevolking en onder de Chineesche mijnwerkers.
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De toestand van den handel bleef bevredigend.
De uitvoer van copra nam toe van 1 024 601 K.G. in 1920
tot 2 472 809 K.G. in 1921. terwijl die van damar daalde van
423 231 K.G. tot 362 785 K.G.
De opbrengst van de droge rijstvelden steeg van 40 380
pikol in 1920 tot ruim 50 400 pikol in 1921.
De klappercultuur onderging' wederom uitbreiding.
Het saldo van het plaatselijk fonds te Tandjoengpandan
bedroeg einde 1921 f 42 000, tegen f 27 000 in 1920.

WESTERAFDEELING VAX BOttXEO.

De door Goesti Mohamad Tahir Soeria Negara als bestuurder van het landschap Sanggau afgelegde korte verklaring
(zie K. V. 1921, kol. 79) werd bij Gouv. Bt. 11 Juli 1921 n°.
45 goedgekeurd en bekrachtigd.
Bij Gouv. Bt. 16 Juni 1921 n°. 36 werd Kasimin, lid van
de bestuurscommissie van het landschap Koeboe, van deze
waardigheid ontheven, terwijl machtiging verleend werd om
het overgebleven lid van die commissie Sjarif Saleh. als
waarnemend bestuurder de korte verklaring' te doen afleggen, hetgeen in September 1921 plaats had.
Bij Gouv. Bt. 16 Dec. 1921 n°. 30 is — met intrekking van
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1922—1923.

Gouv. Bt. 6 Mei 190S n°. 29, waarbij het bestuur over het
landschap Matan aan eene bestuurscommissie was opgedragen —, machtiging verleend om den meerderjarig geworden
wettigen bestuursopvolger, Goesti Saoenan gelaran Pangeran
Mas, als bestuurder van het landschap Matan de korte verklaring te doen afleggen.
Abang Abdulrachman bin Almarhoem Goesti Mohammad
Ali, een broeder van den panembahan van Sanggau, werd
terzake van het plegen van vexatiën onder de Dajaksche bevolking. in October 1921 in voorloopige hechtenis gesteld.
Aan de opvoeding vau hunne zoons en bloedverwanten werd
5.

Ned.-Indië.

15

KOLONIAAL VERSLAG 1 0 2 2 .
115

Hoofdstuk C.

over het algemeen door de inlandsche vorsten en hoofden de
noodige zorg besteed. De kleinzoon van den sultan van Sambas, die in aanmerking zou komen om den ouden sultan van

Sambal te gelegenertijd te vervangen, bezocht de opleidings-

school te Serang, doch moest d e n verlaten wegens gemis aan
voldoenden aanlag, alsmede symptonen van geesteskrankheid. De opvoeding van de twee jongere zonen van den verbannen panembanan van Sintang, uit wie later eene keuze
zal worden gedaan voor panemhalïan (de oudste zoon komt
t i e t in aanmerking), geschiedt van gouvernementswege te
Batavia. De oudste zoon van den sultan van Pontianak
bleef gedurende het verslagjaar voor zijne opvoeding eene
Europeen he lagere school te Soekaboemi besoeken, terwijl
een andere zoon een dergeliike school te Pontianak
bezoekt. Ten behoeve van zijne dochten en van andere ininderjarige vrouwelijke familieleden werd door den sultan, na
het bezoek van den afgetreden Gouverneur-Generaal, eene
school uit eigen middelen opgericht, aan het hoofd waarvan
eene Europeesehe dame staat. Deze school, waar het Nederlandsch als voertaal wordt gebezigd, werd in 1921 vanwege
de landschapskas van Pontianak gesubsidieerd met f 1200.
Overigens werden door verscheidene afstammelingen en
bloedverwanten van zei f bestuurders of gewezen landschapsbestuurders de onderwijsinrichtingen te Batavia en de Hollandsch-inlandsche school te Pontianak bezocht. In sommige
gevallen werden de kosten van die opvoeding voor rekening
van den Lande genomen, wanneer deze niet door de naaste
familieleden of door de betrokken landschapskas konde:;
worden gedragen.
De veiligheid van personen en goederen liet weinig te
wenschen over, met uitzondering van de af deeling Singkawang, waar zij minder gunstig was als gevolg van de slapte
in de cultures en de vele ongunstige elementen onder de vrij
tulrijke Chineesche bevolking., E r kwamen in 1921 nog 21
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rampok-partijen voor.

De gezondheidstoestand was over het algemeen bevredigend.
I n Sanggau vond eene geringe uitbreiding van het Mo- i
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hummedanisme plaats. Terugkeer van geïslamizeerden tot
het oorspronkelijke heidendom kwam echter evenzeer voor.
In 1921 vertrokken 76 personen ter bedevaart naar Mekka,
legen 95 in 1920.
De Roomsch-kalholieke missie van de Paters Capucijnen
en de Protestantsche missie van de American Methodist
Episcopal C'hurch bleven in het gewest werkzaam, in het bijzonder onder de Ohineezen en Dajaks. Uitbreiding van eenige
beteekenil viel niet te constateeren. In de afdeeling Pontianak gingen in 1921 102 vreemde oosterlingen tot het
Roomsch-katholieke geloof over, onder wie 89 kinderen.
Als gevolg van de heerschende malaise waren de uitkomsten van den handel over het algemeen niet gunstig. Door
de lage prijzen van de uitvoerartikelen, (peper, gambir,
rotan en damar) werd zeer weinig omgezet, terwijl vele
kleine rubberondernemingen moesten worden gesloten. De
voedingsmiddelen voor dagelij ksche behoeften bleven nog
steeds hoog in prijs.
De uitkomsten van den rijstoogst waren zóó bevredigend,
dat weinig of niets van buiten ingevoerd behoefde te worden.
Slechts in de afdeeling Ketapang kon van een tekort gesproken worden, zoodat invoer van rijst daar noodig was. W a a r
elders in het gewest een tekort aan rijst ontstond, kon men
zich door overschot uit naburige streken behelpen.
Gambir-aanplantingen werden vaak verwaarloosd, tengevolge van de geringe vraag naar het product, terwijl de
booge loonen der koelies in de gambirfabriekjes mede oorzaak
zijn dat deze tak van nijverheid een kwijnend bestaan leed.
Sago werd in vrij groote hoeveelheid uit de afdeelingen
Singkawang en Pontianak uitgevoerd.
Hoewel de peperprijzen zeer laag waren, bleef men de
tuinen goed onderhouden.
De uitkomsten van de zeevischvangst waren in de afdeeling Singkawang zeer bevredigend. Wat niet versch verhandelbnar was, werd ingezouten en gedroogd en in den handel
gebracht. In de Padangtiknr-baai werd vischvangst op
groote schaal uitgeoefend; de viseh werd grootendeels gedroogd en naar elders uitgevoerd.

§ 15. ZUIDER- EX OOSTE tAFDEELING AAN BORNEO.
De door den sultan van Koetei, Mohamad Parikesit op 14
November 1920 afgelegde akte van verband en bevestiging
werd goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. Bt. 15 Maart
1921 n'. 27.
Bij Gouv. Bt. 15 April 1921 n°. 03 werd aangeteekend. dat
de bestuurder van het landschap Sambalioeng, Datoe Eanik
alias Si Beling, sinds 11 Februari 1921 zijn naam heeft veranderd in dien van Mohamad Aminoedin.
Op 25 April 1921 legde Achmad Maulana als bestuurder
van het landschap Goenoengtaboer de korte verklaring af
(goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. Bt. 5 Xov. 1921
n°. 11). waarna hij den naam Mohamad Chalifatoellah Djajaloedin heeft aangenomen.
De politieke toestand in de zelfbesturende landschappen
is dermate gunstig dat de bestuursambtenaren steeds overal
zonder dekking' het grootste gedeelte van hun gebied bereizen
kunnen.
De toesiand in de Tidoengsche landen verbeterde aanmerkelijk, dank zij het geregelde patrouilleeren.
In het begin van 1921 had eene groote snelpartij plaats in
de buurt van Long Xawang (onderafd. Apo Kajan) ; 15
Hebans. onderdanen van Radja Brooke vnn Serawak. vielen
als slachtoffers. De zaak werd door den assistent-resident
van Samarinda onderzocht en de deelnemers aan dezen sneltocht werden te Long Xawang aangehouden. Twaalf der
gesnelde koppen werden ingeleverd en de patinjawa (bloedgeld). groot f 1500. werd betaald, terwijl als bijkomstige
straf de zes Apo Kajan-kampongs, welke aan het snellen
hebben medegedaan, alle van vorige sneltochten afkomstige
koppen, die zich in hun bezit bevonden, hadden in te leveren, zoomede al de attributen van snelpartijen. De inlevering
heeft zonder veel tegenstand onder toezicht van eene militaire patrouille plaats gehad. Op aanstoken van het hoofd

van kampong Lepoe Tepoe Twan, die tijdens afwezigheid van
den civielen gezaghebber uit de gevangenis te Long Na wang
was ontvlucht, keerden de hoofden der schuldige kampongs,
die opdracht hadden gekregen om zich verder te LongNawancr
] over de euveldaden van hunne mensehen te verantwoorden,
half weegs terug. Later werden alle schuldigen opgevat, uitgezor.derd Ambon Along, het hoofd der kampong Lepoe
Tepoe Iwan, tevens leider van het verzet; in Augustus werd
i ook Ambon Along in zijn kampong opgevat. Het ongeoor; loofd zoeken van getah door Serawaksche onderdanen moet
| als een van de hoofdredenen van deze sneltochten worden
I beschouwd. Te Long Nawang werd eene vergadering gehouden met de Kenja's en drie den inlandschen bestuurs-assisj tent uit Sibu (Serawak) vergezellende Heban-hoofden, die
j de brieven van den Engelschen resident te Sibu met berich; ten omtrent de sne]partij naai' Long Nawang hadden overI gebracht. Het bleek dat zoowel de Hebans als de Xenja's
, geneigd waren tot eene groote verzoening. Onder overmaking
van het door de snellers opgebrachte bloedgeld ter uitreiking
j aan de verwanten (\or Heban-slachtoffers, werd over de aani gelegenheid met Radja Brooke in correspondentie getreden,
I ten einde in de toekomst herhalingen van het gebeurde te
| voorkomen.
Omstreeks April 1921 werd het ontstaan van eene godsdienstige beweging onder de Dajaks van de Oostelijke Doei soenlanden opgemerkt. Deze beweging werd door de predikers
,,Njoeli'' ( = opstanding) genoemd, welke naam sloeg op de
opstanding der dooden, die volgens hen binnenkort te verwachten was. Op den dag der opstanding zouden de dooden
met de aanhangers een millennium beginnen: de niet aanhangers van de leer zouden tot stof vergaan. De leer werd
gepropageerd door verkoopers van heilige oliën, die aan de
bezitters, waar noodig, onzichtbaarheid zouden geven. Door
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het op groote schaal opvatten der leiders en propagandisten,
die ..contributies" inden van de nieuwe leden, werd de beweging in de geboorte gesmoord, en na enkele maanden werd
van de Njocli-beweging niets meer gehoord. In de betrokken
streken werd eenigen tijd geregeld gepatrouilleerd, doch de
openbare orde werd nergens gestoord.
De Sarekat Islam-vereenigingen deden over het algemeen
niets van zich hooron ; alleen viel eenige roerigheid bij die
te Sampit waar te nemen.
De Islam breidt zich zeer langzaam onder de Dajaks uit.
2000 personen vertrokken ter bedevaart naar Mekka, tegen
1173 in 1920, welke toeneming is toe te schrijven aan het
herstel van de geregelde scheepvaart op Djeddah.
De overdracht van het zendingswerk door de Rijnsche
Zending aan het Bazeler Zendinggenootschap (zie K. V.
1921, kol. 79) heeft haar beslag gekregen; geleidelijk wordt
het werk aan de zorgen der Bazeler Zending toevertrouwd.
I n Sampit (afd. Koealakapoeas) werkt no<r een zendeling
van de classis Amsterdam van de Xederduitsch-Hervormde
Kerk in samenwerking met de Rijnsche Zending, doch financieel van haar onafhankelijk. De Roomseh-katholieke missieschool der Paters Capucijnen te Laham werd bezocht door
90 leerlingen (jongens); de meisjesschool der Zusters telde
nog slechts drie leerlingen.
De veiligheid van personen en goederen was bevredigend.

§ 16.
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Door de inlandsche vorsten, hoofden en ambtenaren, die
er maar eenigszins financieel toe in staat zijn, wordt aan de
opvoeding van hunne zonen voldoende ten koste geleed.
De gezondheidstoestand was bevredigend, behoudens
enkele lichte griep-epidemieën.
De toestand van den handel was eonigszins vooruitgaande,
niettegenstaande de malaise overal zwaar drukte.
Xadat in April 1921 alle beperkende bepalingen op den
rijsthande] waren ingetrokken, herstelde deze zich onmiddellijk. Flinke hoeveelheden Siam-rijst werden ingevoerd, hetgeen zeer welkom was, daar de oogstuitkomsten van den
rijstbomv over het algemeen beneden de verwachting bleven.
De nijverheid ondervond mede de gevolgen van de malaise.
De helft der diamantslijperijen te Martttpoera stond stil
door bet dalen van de diamantprijzen. "Waar vroeger een
goed loon verdiend werd met het slijpen van Ceylon-steenen,
had dit opgehouden bij gebrek aan vraag naar deze goedkoopere preciosa.
De zoutverpakking te Kalianget had in 1920 e.en belanglijk deel der bevolking aan het werk gezet voor het leveren
van matten bakoels, welke levering echter in 1921 eindigde.
Xa eenige strubbeling vonden de mattenvlechters een gretige
markt voor hun product in Deli, waar millioenen matteji
'sjaara voor de tabaksverpakking noodig zijn.

CELEBES EN ONDERIIOORIOIIEDEX.

De politieke toestand was over het algemeen, .zoowel in het
rechtstreeks bestuurd gebied als in de zelfbesturende landschappen, gunstig.
In de onderafdeeling Bonthain (afd. Bonthain) trad eene
djinmt-verkoopster op, die aanvankelijk met haar opliehterspractijken veel succes had, doch, na te zijn ontmaskerd, haar
aanhang spoedig verloor. Zij werd gerechtelijk vervolgd en
gestraft.
Bij Gouv. Bt. 28 J u n i 1921 n°. 23 werd aan Tjoa Tiang
Leng, ook genaamd Karaeng Baba, de aanlegger van eene
zich in 1919 in Binamoe voorgedaan hebbende Kraeng Data?
beweging (zie K. V. 1920, kol. 121) in het belang der openbare rust en orde in dit gewest de hoofdplaats Malang
(Pasoeroean) tot verblijf aangewezen, terwijl bij Gouv. Bt.
6 Febr. 1922 n°. -16 aan Sabanong (vrouw) en Gègère alias
Gege, de hoofdaanleggers van eene dergelijke in Juni 1920
in de onderafdeeling Goa voorgekomen beweging (zie K. V.
1921, kol. 81) de hoofdplaats Soemedang (Preanger-Regentschappen) tot verblijf werd aangewezen.
In het district Goe (onderafd. Boeton. afd. Oost-Celebes)
weken in het begin van het verslagjaar een 40-tal lieden van
Loliboe, die reeds in kampongs verzameld waren, wederom
naar de bosschen uit, met medeneming van have en goed.
daartoe overgehaald door zekeren La Pontewo. De mantribesar van Mawasangka La Xaini, mede met het toezicht over
het district Goe belast, vernemende dat de lieden van plan
waren zich te verzetten, begaf zich met eene sterke bevolkingspatrouille naar Wamboelele, de verzamelplaats der uitgewekenen, en arresteerde de geheele bende; bij de overrompeling werd een man van de bende gedood. Trouwen en
kinderen zijn sedert in de kampong teruggebracht. Orde en
rust in het district Goe werden daarna niet weder verstoord.
In het begin van het verslagjaar was op het eiland Masaloka (Boeton) een sangian (geestdrijver). Tja Dolombi genaamd, werkzaam, die gevaarlijk werd voor de rust en orde
in het landschap met zijne uiterst onontwikkelde bevolking.
Xa zijne gevangenneming zette een zekere La Oedoe, geholpen door eenige anderen, het winstgevend bedrijf van medicijnen-verkoopen tegen ziekten en plagen in het padi-gewas
voort. In begin Augustus 1921 gaf een zekere La Nondo aan
deze beweging eene andere richting, door verzet tegen de
Overheid te prediken, waartoe hij aanleiding vond in de veroordeeling van den ,,weldoener" La Dolombi. Zooals in
Boeton gewoonlijk het geval is, had ook thans de verzetsprediker weer succes bij de goedgeloovige bevolking. Men
bracht geld bijeen, hield gewapende vergaderingen en

touwde zelfs eene geheel nieuwe woning voor den sangian
La Oedoe, waar hij met geschenken werd overladen. Xa de
gevangenneming' van den geestdrijver met zijne volgelingen
keerden de orde en rust weder terug.
I n September 1921 werd de inlandsoh bestuursassistent J .
Tumbuan ie Kalidoepa op de Toekangbesi-eilanden (onderafd. Boeton. afd. Oost-Celehes) door een zekeren Laode Manisoeroe, die z.g. ,,mata g l a p " was geworden, vermoord. Uit
een ter plaatse ingesteld onderzoek bleek, dat de moord van
geen politieke beteekenis moet worden geacht.
Tn Februari deed in de onderafdeeling Balanipasche en
Binooangsehe Benedenlanden (afd. Mandar) een zekere
Anibe Limongan moeite in kampong Koera de bevolking aan
te zetten geen hoerendiensten te verrichten en geen belasting
te betalen. De inheemsche rechtbank veroordeelde hem tot
zes jaar gevangenisstraf.
Tn de kampongs Awoe en Tihodjong (Bone) trachtte een
sanro ( = doekoen) aan de bevolking de terugkomst wijs te
maken van Daeng Pabarang. een van de laatst opgevatte
verzetslieden uit den Boni-krijg. Bii de arrestatie van den
Banro en van G' zijner leerlingen werd gewapend verzet gepleegd, waarbij twee volgeling-en werden gedood.
Ongeveer 400 personen gingen ter bedevaart naar Mekka.
Ook in het verslagjaar maakte de Tslam gestadig vorderingen
onder de heidenen in de afdeeling Oost-Celebes.
De evangelisatie had hoofdzakelijk plaats onder de te
Makasser gevestigde Minahassers, Amboineezen en Tinioreezen.In het Galoempang-gebied (onderafd. Mamoedjoe.afd.
Mandar) werd tegen het eind van het jaar aangevangen met
de evangelisatie, terwiil deze in de onderafdeelingen BovenBinoeang en Pitoe Oeloema Salo en in de Toradja-landen
werd voortgezet. Het aantal zendingsscholen van de in de
afdeeling Loewoe gevestigde zendingscorporaties onderging
eenige uitbreiding. In de afdeeling Oost-Celebes maakte de
Christelijke ( P r o t e s t a n t s e ! ^ zending in Mori en in Loewoek
langzame vorderingen. Het aantal gedoopten bedroeg in
beide streken te zamen 1400 en het aantal zendingsscholen in
Mori en Loewoek onderscheidenlijk 16 en 17. Ook de
Roomsch-katholieke zending te Sambioet op het eiland
Peling van den Banggai-arehipel vorderde langzaam. Slechts
eenige heidenen en Gorontaleezen gingen over tot het
Roomsch-katholiek geloof.
De veiligheid van personen en goederen liet nog steeds
te wenschen over. Xevens de reeds in K. V. 1921. kol. 82.
vermelde oorzaken van de groote criminaliteit, komt nog het
gemis van verantwoordelijkheidsgevoel bij de hoofden en de
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weinige medewerking van deze laatsten in justitieele zaken.
De daioe van Mario-ri-awa (onderafd. Sopeng, afd. Bone)
werd wegens lichamelijke ongeschiktheid eervol uit zijne
betrekking ontslagen ; in ziine plaats werd benoemd de pabitjara La Marola. Door Audi Batari, de vrouw van den overleden maradia van Pembaoeang (onderafd. Madjene, afd.
Mandar), werd als waarnemend bestuurster van dit landschap gedurende de minderjarigheid van den rechthebbende
Tonra Lipoe (zie K. V. 1921, kol. 81) de korte verklaring en
de eed afgelegd. De bestuurder van het landschap Boengkoe
(afd. Oost-Celebes) Hadji Poetra Abdul Wahab, die naar
Mekka was vertrokken ter hedevaart, overleed aldaar. Hadji
Abdul Wahab, lid van het zelfbestuur van Boeugkoe met den
titel van kapitan laoet, werd gedurende de ontstentenis van
den bestuurder tijdelijk belast met het bestuur over dat
landschap. De sultan van Boeton, Moehamad AH, overleed
in Maart 1921 en werd opgevolgd door Laode Afioe (Gouv.
Bt. 11 Oct. 1921 ii°. 24). De nieuwe bestuurder van het landschap Sopeng-ri-adja (onderafd. Barroe, afd. Bare Pare) La
Madiawe (zie K. V. 1921, kol. 82) legde on 11 October 1921
de korte verklaring af, welke werd goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. Bt. 28 Jan. 1922 n°. T.
Over het algemeen wordt door de vorsten en hoofden nog'
weinig aan de opvoeding van hunne zonen ten koste gelegd.
Aan de kuststreken en vooral op het eiland Saleier kwaiti
in hevige mate malaria voor. Maatregelen zijn getroffen om
door assaineering van de lage terreinen den liyinënischen
toestand te verbeteren. Verder deden zich nog vele gevallen
van mazelen (in Sindjai), influenza en dysenterie voor. Te
Bonthain. Boeloekoemba en Sindjai werd een salvarsanfonds opgericht ter bestrijding van de veel voorkomende
framboesia ; in het geheele gewest werd met succes propa-

§17.
De bij Gouv. Bt. 4 J a n . 1921 n°. 32 aangewezen bestuurder
van het landschap Siaoe, N". L. Kansil, legde op 7 Februari
d. a. v. de korte verklaring af. Het voorloopig bestuur over
het landschap Talaud-eilanden door een raad van landsg:rqoten werd ingetrokken, terwijl als bestuurder van dat landschap werd aangewezen J . S. Tamawiwv (Gouv. Bt. ló J u l i
1921 n 8 . 24), die als zoodanig op 8 September 1921 de korte
verklaring aflegde. Bij Gouv. Btn. 17 Sept. 1921 n°. 36 en
29 Oct. 1921 n°. 30 zijn de door de zelf bestuurders van de
landschappen Koelawi. Djiloi en Paloe-Djangsrola afgelegde
korte verklaringen goedgekeurd en bekrachtigd, waarmede
zij als bestuurders van genoemde landschappen ziin erkend

en bevestigd.

Over het algemeen werd door de inlandsche vorsten. hoofden en ambtenaren (uitgenomen de hoofden in MiddenCelebes) voldoende aandacht g-pschonkert aan de opvoeding
van hunne zoons en verwanten.
Het voorgenomen verzet van eenige in een heksenmoord
betrokken toeana's van de kampong Badangkaia (onderafd.
Poso. afd. Midden-Celebes) niet hun aanhang kon door tijdig
ingrijpen worden voorkomen. De geest der bevolking aldaar
is thans goed te noemen.
De veiligheid van personen en goederen liet weinig- te
wenschen over.
Op de Sangi-eilanden en in de onderafdeeling Bolaang
Mongondoii (afd. Menado) gaat de invloed van de Sarekat
Islam achteruit en heeft weinig meer te beteekenen. De
Sarekat Islam-beweging in de verschillende onderafdeelingen van de afdeeling Gorontalo gaf geen reden tot het nemen
van bijzondere maatregelen: de verschillende ijveraars werden voortdurend in het oog gehouden.
De zending: is werkzaam op de Sangi- en Talaud-eilanden
en in de onderafdeelinjren Bolaang Mongondou en Poso, terwijl in de onderafdeeling Paloe het evangelie wordt verkondigd door het Leger des Heils. In Ondae (Poso) werd een
meer dan gewone overgang van het heiden- tot het Christendom geconstateerd.
Het aantal Mohammedanen in het district Tomohon
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ganda gemaakt voor deze geneeswijze. Te Mamoedjoe (Man3ar) werd eene landschapsziekeninrichting geopend, waarmede in eene dringende behoefte werd voorzien.
Het district Kadjang (afd. Bonthain) moest gedurende
Augustus, September en October 1921 wegens het heerschen
van surra voor den in-, uit- en doorvoer van vee gesloten
worden. In de onderafdeeling Bone stierven 614 karbouwen, meest jonge dieren, aan •wormziek'te en septicliaemie
en tengevolge van overwerken hij den sawaharbeid.
I n de districten Mesawa en Oeloe Salo (afd. Mandar) trad
gedurende korten tijd eene onbekende ziekte op onder de karbouwen en varkens; de aangetaste dieren hadden een opgegwollen keel. Onder de karbouwen en varkens in de onderafdeelingen Makale en Rantepao (afd. Loewoe) werd als
gewoonlijk septichaemie haemorrhagica geconstateerd. In de
onderafdeeling Boni kwamen 468 sterfgevallen onder de
paarden voor, waarvan + 20% is te wijten aan kwaden droes,
terwijl in Malili ruim 300 paarden aan surra stierven.
De binnenlandsche handel bleef over het algemeen
levendig.
De uitkomsten van den rijstoogst waren bevredigend: het
gevest kon in eigen behoefte voorzien.
De koffieoogst was in de af deeling Bonthain onbevredigend; in de afdeeling Loewoe had de aanplant te lijden van
de slechte weersgesteldheid, doch de oog;st was veel beter dan
in 1920.
De klappercultuur had nog veel te lijden van de zoogenaamde sindjai-ziekte, waarnaar een deskundig onderzoek
werd ingesteld.
De zeer belangrijke zeevisehvangst levert aan bijna de
geheele bevolking van de eilanden nabij Makasser een ruim
bestaan.

3IENAD0.
(onderafd. Menado) nam met 44 toe: overigens treft men in
de Minahasa slechts Mohammedanen aan onder de kustbeAvoners (bijna uitsluitend vreemdelingen en hunne afstammelingen). De inheemsche bevolking in de afdeeling: Gorontalo is Mohammedaan. I n de onderafdeeling Paloe (afd.
Midden-Celebes) breidt het Mohammedanisme zich uit in de
vlakte; in de berglandschappen drong het nog niet door.
Het meer landwaarts gelegen landschap Dolo ondervond
meer invloed van den Islam.
In 1921 vertrokken 130 personen ter bedevaart naar Mekka,
tegen 61 in 1920.
De gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig,
hoewel gevallen van malaria nog altijd voorkwamen en influenza en mazelen nog verscheidene slachtoffers maakten.
I n de Minahasa deden zich vele gevallen van meningitis
voor, meestal met doodelijken afloop. Framboesia werd ook
in dit gewest met succes bestreden door middel van salversan-injecties.
Onder de karbouwen en paarden in de onderafdeeling Boalemo (afd. Gorontalo) brak opnieuw surra u i t ; veel slaohtoffers werden echter niet gemaakt. Tn Paloe (afd. MiddenCelebes) kwamen onder het vee gevallen van mond- en
klauwzeer, surra en kwaden droes voor, waaronder verscheidene met doodelijk verloop.
Was de algemeene toestand van den handel in 1920 gunstic te noemen, in het afgeloopen jaar verminderde, tenge\olge van de lage eopra-prijzen, de koonkracht der bevolking
en was de handel daardoor veel minder levendig', ja zelfs
gedrukt. Met ingang' van 15 April 1921 werden de verbodsl.epalingen op den invoer uit het buitenland en den intergewestelijken uitvoer van rijst ingetrokken en kon door den
handel weder rijst worden ingevoerd.
,
Zoowel de uitkomsten van den rijstoogst als die van den
koffieoogst weren bevredigend. Maïs, naast de rijst het voornaamslo voeding-smiddol voor de bevolking, werd in groote
hoeveelheden geoogst. Ook de klappercultuur gaf goede
resultaten.
In het laatst van 1921 hadden, tengevolge van zware
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regens, in do Itinahasa overstroomingen plaats, die schade
toebrachten
aan wegen en bruggen. De vulkaan Awoe op
Groot-Sangi vertoonde eene verhoogde werking; aangezien

eene uitbarsting binnen afiienbaren tijd

onvermijdelijk
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v ordt geacht, zijn de noodige maatregelen van bestuurszijde
getroffen om de in de nabijheid van dien berg wonende beollung te doen verhuizen.

AMliOIXA.

Behalve in de onderaf deelingen West-Ceram en Amahai,
waar eenige onrust heerschte, was de politieke toestand over
het algemeen gunstig.)In eerstgenoemd gebied en voornamelijk in de negorijen aan de noord- en zuidkust en de omliggende eilanden werd lijdelijk verzet bij de bevolking waargenomen bij oproeping van heerendienstplichtigen en bij de
inning van belasting. Door een actiever optreden van het
bestuur is de toestand er sedert verbeterd.
I n Amahai ontstond eenige onrust ouder de NbeaoeloeAlfoeren. Het hoofd dezer zeer conservatieve heidenen, de
sedert ontslagen orangkaja van Noeaoeloe, blijkbaar beducht
dat zijn invloed bij voortschrijding van het zendings-onderwijs ondermijnd zou worden, joeg zijn onderhoorigen vrees
aan door hen wijs te maken, dat zij tot kerstening gedwongen zouden worden. Een groot aantal der Noeaoeloe-Alfoeren
vluchtte daarop met vrouwen, kinderen en have en goed het
binnenland in en was niet te bewegen naar hun negorij terug
te keeren. Aangezien eene pokkenepidemie onder hen uitbrak
was het voorloopig niet geraden hen weer bij elkaar in de
negorij Xoeaoeloe te verzamelen.
De Sarekat Hindia (N. I . P . ) , wier invloed op het einde
van het vorig jaar gering was (zie K. V. 1921, kol. 85),
begon in de eerste maanden van 1921 eene nieuwe actie voornamelijk in de negorijen Pellauw en Siri-Sori-islam. Haar
invloed verminderde echter aanmerkelijk na de instelling
van gemeenteraden in de verschillende negorijen.
De TJtrechtsche Zendingsvereeniging (on Zuid- en T\oordBoeroe) en de Protestnntscbe Kerk in Nederlandsch-Tndië
(in het overig gedeelte van het gewest) bleven niet succes
werkzaam. De onder liaar beheer staande gemeenten hestonden einde 1921 uit 97 260 volwassenen en kinderen, terwijl
in dat jaar 29-10 volwassenen en kinderen gedoopt werden.
Op Ceram breidt het aantal bekeerlingen zich gestadig uit.
Yeel werk werd gemaakt van de evangelisatie in de afdeelingen Kei- en Tanimbar- en Babar-eilanden. Tot het
Protestantisme gingen over 685 heidenen en 6 Chineezen.
De Boomsoh-katholieke missie der congregatie van het
Heilige Hart van Issoudun in de afdeelingen Kei- en Tanim-

bar- en Babar-eilanden, gevestigd te Langgoer op het grootMe eiland van Klein-Kei, bleef eveneens met succes werkz.iam. In het afgeloopen jaar gingen 538 heidenen tot het
Katholicisme over.
Op de Kei-eilanden breidt zich het Mohamniedaansche
geloof nog steeds uit, terwijl ook in de strandnegorijen van
Wahai enkele Alfoeren tot den Islam overgingen.
Het aantal bedevaartgangers naar Mekka bedroeg 59,
tegen 43 in 1920.
De veiligheid van personen en goederen bleef in het gevest — voor zoover dit onder geregeld bestuurstoezieht staat
— bevredigend.
Het verbuigen naar een democratischer bestuur uitte zich
allerwegen onder de Christen-inlanders, o.a. ook inzake het
kerkelijk régime.
De gezondheidstoestand bleef over het algemeen gunstig.
In de ai'deeling Amboina kwamen pokken, typhus, dysenterie en malaria endemisch voor. De boba- (framboesia-) ziekte
werd krachtig bestreden middels salversan-injeeties.
Evenals overal elders, leed de handel ook hier gevoelige
verliezen door de daling van de prijzen van copra, kruidnagelen, notemuskaat en vogelbuiden. De handel op de
Aroe-eilanden, voornamelijk in paarlemoerschelpen, hout en
copra, was vooruitgaande. De waarde van den uitvoer van
deze drie hoofdproducten bedroeg in het afgeloopen jaar
onderscheidenlijk f 785 875, f 199 303 en f 129 570.
De uitkomsten van de zeevissoherij bleven over het algemeen beneden het normale.
Bijna in het geheele gewest, vooral op de Aroe-, Tanimbar-, Kei-. Ceramlaoet- en Goram-eilanden, wordt door de
bevolking in de ondiepten gevischt naar parel- en paarlemoerschelpon en tripang. Het voor de parelvissoherij te ver»
pachten gebied bleef beperkt tot de territoriale wateren der

Aroe-eilanden.

Eenige sterke aardschokken werden waargenomen in de
maanden Mei t/m Augustus 1921, terwijl in de onderafdeev
ling Banda eene uitbarsting plaats had vim don vulkaan
Reroea, waarbij echter geen slachtoffers vielen.

§ 19. TERNATE EN ONVERHOORIGHEDEX.
In de tweede helft van het verslagjaar werd op de Obieilanden (afd. Batjan) door den ontslagen chatib Mohamad
Noer bin Malambai propaganda gemaakt voor de te Ternate bestaande P . K. I . (Partij Komimmist I n d i a ) af deeling Boedi Moelia. Na een verblijf te Ternate.
waar lui blijkbaar de noodige instructies had ontvangen,
bpjron Mohamad Noer zijne actie, waarvan de invloed niet
uitbleef. De P . K. I. had de bevolking wijs gemaakt haar
van hare verplichtingen tegenover het Gouvernement te lamnon ontslaan en zette haar daardoor op tot lijdelijk r e n e t ,
dat vrij ernstige afmetingen aannam. Bij gelegenheid van
oen tournee van don controleur en hot districtshoofd werden
overal met de bevolking besprekingen gehouden en werd deze
weder tot de orde geroepen. De sohuldisro.n werden door het
magistraatsgerecht veroordeeld, terwijl tegen Mohamad
Noor bin Malambai eene vervolging word ingesteld. Verzetsuitingen werden daarna in die streek niet meer geconstateerd. Een groep gewapende politie bleef voorloopig in dit
gebied gestationneerd.
De in het vorig jaar opgerichte vereenigingen „ N e r a t j a "
en „TernataanscE verbond" zijn ter hoofdplaats te hpsohouwen als tegenhangers van de P . K. I.-afdeeling en den
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1922—1923.

Tavena'rbeidersbond ( H . B.). De „ N e r a t j a " richtte ook
..fdeelingen op te Galela en Tobelo fonderaf d. Tobelo. afd.
Halmahera): een groot deel der meer gegoede inlanders
•zoowel Mohammedanen als Christenen 1 ), alsmede tal van
Europeanen zijn lid van deze coöperatieve vereeniging.
De djogoogoe van het landschap Tidore, Safioedin Alting,
overleed in April 1921 en werd vervangen door den kanitan
•aoet, Mohamad Alting. Het kapitan laoet-ambt bleef on.01 vuld.
Hot voormalige districtshoofd van Galela (onderafd.
Tobelo, afd. Halmahera) X. Abutan werd wegens veiduistei n g tot gevangenisstraf veroordeeld.
Hot nut van schoolondoi wijs wordt door de vorsten en
[loofden moer en meer ingezien ; vele hunner kinderen beioeken de Europeesehe lagere en Hollandsoh-inland»che
•obolen. Ten aanzien van do zonen van den ex-sultan getchieden opvoeding en onderricht van landsehapswege.
Salinij zoon van den ex-sultan, verliet de handelsschool te
Batavia, echter zonder einddiploma.
Het aantal bedevaartgangers bedroeg 67, tegen 56 in 1920.
In de onderafdeoling Djailolo (afd. Halmahera) maakte
Ie evangelisatie voortdurend vorderingen. Te Tobelo
5.

Xed.-Indië.

IC

\
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(onderafd. Tobelo, afd. Halmahera) werd een zendingsschool geopend, doch het schoolbezoek was Ho*? zeer matig.
])e veiligheid van personen liet nog' te wenschen over: die
van poederen was echter vrij bevredigend.
De gezondheidstoestand in de onderaf deeling Tidore
(afd. Halmahera) was normaal en gunstiger dan in
de beide voorafgegane jaren. I n de onderafdeeling
Djailolo maakten vooral malaria en ingewandsziekten
vele slachtoffers; het sterftecijfer was boog. vooral
onder de kleine kinderen. Op Taliaboe (Soela-eilanden)
brak in J a n u a r i koorts uit, in Februari werd de
kampong Sofan op dat eiland door eene onbekend gebleven
ziekte geteisterd, waaraan 10 personen stierven, terwijl op
liet eiland allerwegen mazelen en buikziekten voorkwamen!
welke laatste ziekte vooral in de kampong Kawalo veejÉ.
slachtoffers eischte.
De toestand van den handel was ongunstig, tengevolge van
de algemeene prijsverlaging, waardoor de handelaren hun
dikwijls duur ïngekochten stock met een aanzienlijk verlies
moesten realiseeren. Het daardoor ontstane kapitaalgebrek
leidde, zoo al niet altijd tot liquidatie (faillissement), toch in j
elk geval tot minder zaken doen. De lage uitvoercijfers over
1921 van de voornaamste producten (damar, copra en muskaatnoten) zijn de weerklank van deze geringe lust tot zaken
doen. Ook de handel in paradijsvogelhuiden verminderde
door de prijsdaling. De verlaagde prijs van de invoerartike-
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len. vooral manufacturen, kwam echter ten goede aan den
kleinen man.
De rijstverstrekking van bestuurswege werd in April 1021
geslaakt, waarna als van ouds weer de rijst door Chineesche
handelaren werd geïmporteerd.
Rijstcultuur (ladangbouw) werd beoefend in de districten
Iboo en Bahoe (onderafd. Djailolo). De uitkomsten van den
oogst waren ruim, niettegenstaande veel vernield werd door
de veelvuldige regens in Mei en J u n i . Ook in Tidore leverde
de oogst goede resultaten op.
Dij na in het geheele gewest legt men zich met ijver toe
op de klappercultuur, die zich voortdurend uitbreidt. Tengevolge van de lage prijs van de copra, die van f 18 tot f 8
a f 9 per pikol terugliep, werd echter slechts weinig winst
gemaakt.
De uitvoer van notemuskaat van het eiland Ternate be-

droeg 193 930 K.G.. tegen UI 740 K.G. in 1920.

De sago, het hoofdvoedsel van de bevolking, was steeds in
ruim voldoende hoeveelheid aanwezig; uitvoer had hoofdzakelijk plaats naar Nieuw-Guinea.
De maisoogst op Ternate was over het algemeen zeer goed,
dcch nog steeds is invoer van maïs uit Halmahera en Makian
noodig.
Op TIalmahera had 23 Juli 1921 eene aardbeving plaats,
terwijl op Batjan en Ternate enkele aardschokken werden
waargenomen.

TDIOR EN ONDER HOOR IOHEDEN.

Bij Gouv. Bt. 24 Febr. 1922 n°. 11 is als waarnemend be- | Europeesche school te Koepang toegelaten. Jacob Amalo,
stuurder van het landschap Koei (onderafd. Alor, afd. Zuid- i zoon van den overleden radja van Termanoe (Roti), heeft die
Timor en eilanden), gedurende de minderjarigheid van den
school geheel doorloopen en zal thans de opleidingsschool voor
rechthebbende Taroe Soma, aangewezen Katang Koli.
ïnlandsche ambtenaren te Makasser bezoeken. Een zoon van
den radja van Roti Talada en een zoon van den radja van
Door Kefi Lelan, waarnemend bestuurder van het landEnde bezoeken eveneens de Europeesche lagere school te
schap Miomaffo (onderafd. Noord- en Midden-Timor) werd
Koepang. Een aantal jongelieden van Soembawa en Bima
de korte verklaring afgelegd. Als bestuurder van het landbezocht de opleidingsschool voor inlandsche ambtenaren te
schap Amanatoeng (onderafd. Zuid-Midden-Timor) werd
Makasser, terwijl eenige Bimaneesche jongelieden de lessen
aangewezen Kolo Banoe Naik (Gouv. Bt. 2 April 1921
aan de ambachtsschool voor inlanders te Soerabaja volgen.
u". 51).
De bestuurder van het landschap Amfoan (onderafd. "West- Overigens wordt vrij veel gebruik gemaakt van het onderwijs
Midden-Timor), Soleiman Willem Talnoni, overleed op 5 op de in dit gewest bestaande volksscholen en standaardscholen. Op verzoek van den sultan van Bima werd te Bima
November 192L Met het bestuur over dat landschap werd
eene hollandsch-inlandsche school opgericht, welke begin
tijdelijk belast Adrianus Talnoni.
De dooi' Pea Mole als bestuurder van het landschap Nsrada 1922 geopend is met een groot aantal leerlingen, allen kinde(afd. Flores) op 12 J a n u a r i 1921 afgelegde korte verklaring ren van hoofden en ambtenaren.
De aanrakingen met de naburige Portugeesche enclave
werd goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. Bt. S Mei d.a.v.
n°. 53. Op 7 Mei 1921 legde Goa Tonga, waarnemend be- Oëkoesi bleven van vreedzamen aard. De toestand in de
stnnrder van het landschap Keo (onderafd. Ngada, afd. grensstreken langs de z.g. groote grens was minder gunstirr.
Flores) de korte verklaring af. Bij Gouv. Bt. 14 Nov. 1921 tengevolge van de talrijke in Beloe plaats hebbende veediefn°. 13 werd mnohtiging verleend om Kapitan Poera als be- stallen. Terwijl in het begin van 1921 door de Portugeesche
Btnnrder van het landschap Trong (onderafd. Adonara en autoriteiten nog wel eens melding gemaakt 'werd van stroopLomblen, afd. Flores) de korte verklaring te laten afleggen tochten van onze onderdanen op het Portugeesch gebied,
werd in de tweede helft van het jaar geen enkel geval van
en beëedigen.
Don Josephus da Silva alias Non Meak werd op verzoek veeroof met p;oweldpleging meer gerapporteerd. Aangezien
het algemeen genomen de aanwijzingen van Portugeebij Gouv. Bt. 5 Dcc. 1921 n°. 15 eervol ontheven van zijne over
;
<!:c zijde ontbraken of zeer onvolledig waren, was het dikwaardigheid van bestuurder van het landschap Sikka (onderafd. Maoemere, afd. Flores), terwijl in zijne plaats als be- wijls uiterst moeilijk om de daders en de gestolen dieren in
stuurder van dat landschap werd aangewezen Thomas da handen te krijgen. De verstandhouding niet do Portugeesche
autoriteiten liet niets te wenschen over.
Silva.
In December 1921 werd bericht ontvangen omtrent het
De door den waarnemend bestuurder van het landschap
bestaan
eener geheime vereeniging van Islamitischen aard
Kodi Bengedo—Kodi Bolagar (onderafd. Noord-"\VestSoemba) op 13 November 1920 afgelegde korte verklarintr onder de ter hoofdplaats Waingapoe (Soemba) gevestigde
werd goedgekeurd en bekrachtigd bii Gouv. Bt. 9 Nov. 1921 Endeneezen. Uit een ingesteld onderzoek bleek, dat deze
n°. 9. Het bestuur van het landschap Laoeli (onderafd. Zuid- vereeniging was opgericht op instigatie van een Arabier,
West-Soemba) wordt gedurende de minderjarigheid van afkomstig van Pasoeroean. Het bestaan van de vereeniging
den rechthebbende Nggawi Nigga uitgeoefend door een raad zou voorloopig geheim moeten blijven, terwijl aan de leden
was kenbaar gemaakt, dat op het eerste bericht van Java of
van landsgrooten (Gouv. Bt. 18 Mei 1922 n°. 80).
Stamboel de roode vlag zou geheschen worden ten teeken,
Bij K. B. 27 Aug. 1921 n°. 49 werd de sultan van Bima,
dat
het oogenhlik daar was om de bestaande orde van zaken
Moehamad Salahoedin, benoemd tot officier in de Orde van
omver te werpen. De Soemba-bevolking zelve stond geheel
Oranje-Nassan.
Door den sultan en de hoofden van Soembawa wordt steeds buiten de beweging. Met de voorloopige aanhouding van de
veel belangstelling getoond in de opvoeding van hunne kin- schuldigen en hunne vervolging kan deze zaak als afgedaan
deren. I n het afgeloopen jaar werden weder één zoon van den beschouwd worden.
De in het begin van het verslagjaar te Bima opgerichte
sultan en vier zoons van Soembawasche hoofden tot de
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vereeniging Djoemijatoel Islamiah werd kort na haar oprichting door het zelfbestuur onthouden, aangezien uit
eenige door leden gepleegde excessen bleek, dat het voortbestaan der vereeniging gevaar zou kunnen o|)leveren voor
de rust en orde in het landschap.
De uitbreiding van het Mohammedanisme »vas van peen
beteekenis. Het aantal bedevaartganger! naar Mekka bedroeg
79, waarvan de meesten afkomstig waren van Soembawa.
Alle evangelisatiearbeid in de afdeeling Zuid-Timor eu
Eilanden wordt verricht door hulppredikers on inlandsche
leeraren in dienst der Protestantsche Kerken in Xederlandscli-Tiulië. Het aantal inlandsche Christenen bedroeg
einde 1021 in de onderafdeelingen Koepang, Roti, Sawoe en
Kisar van genoemde afdeeling onderscheidenlijk 9307,
18668, 5500 en 18 298 (tegen 8945, 17 408, 4900 en 17 248
op het einde van 1920). Soemba wordt sedert 1904 geëvan- geliseerd vanwege de Zending der Gereformeerde Kerken in
Nederland; van de eigenlijke Soembaneezen is nog nagenoeg
niemand gekerstend.
De Roomsch-katholieke missie (Congregatie der Paters
van de Orde van het Goddelijk Woord te Steyl). vertegenwoordigd door zes geestelijken, heeft haar arbeidsveld in
de afdeeling Noord- en Midden-Timor. Vier zusters van lietzelfde genootschap werden geplaatst te Lahoeroes en namen
de opvoeding van de vrouwelijke jeugd ter hand.
Ook de in de afdeeling Mores gevoerde evangelisatiearbeid gaat geheel uit van de Roomsch-katholieke missie,
behoorende tot de Congregatie der Paters van de Orde van
het Goddelijk Woord te Steyl, welker hoofdzetel sedert eenig-e
jaren Ndona is. Het aantal bekeerden neemt gestadig toe en
telt in de onderafdeeling Maoemere reeds ruim 30 000.
De veiligheid van personen was verzekerd, doch die van
goederen was minder gunstig. I n de onderafdeelin?
Beloe zijn de vcediefstallen aan de orde van den d a g ; de
gestolen dieren (vooral de paarden) worden naar Portugeesch
Timor gebracht en daar verkocht.
De gezondheidstoestand liet nog al te wenschen over; zooals gewoonlijk kwamen vele gevallen voor van malaria, geslachtsziekten, framhoesia, élephantiasis, beenwonden en
schurft. Op de Zuidwester-eilanden deden zich in de eerste
maanden van het jaar vele gevallen voor van dysenterie en
mazelen, meestal echter met een goedaardig verloop. Te
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Kalabahi (Alor) werden talrijke koortsgevallen (malaria) en
ook gevallen van zwartwaterkoorts geconstateerd; getracht
wordt door doelmatige assaineering in dezen ongunstigen toestand verbetering te brengen. I n Manggarai trad de mijnwormziekte in hevige mate op.
Over het algemeen was de gezondheidstoestand van den
veestapel redelijk te noemen. Wel kwamen gevallen van be-

smettelijke ziekten (voornamelijk mailene en septichaemia

episoötica) voor, doch epidemieën werden niet geconstateerd.
Hel meest vatbaar voor laatstgenoemde ziekte zijn de buffels
in den tijd van den sawabarbeid, omdat dan zwaar werk verricht moet worden, en in de droge maanden September en
October, wanneer do voedingstoestand te wenschen overlaat,
.n Midden* en Zuid-Manggarai werden eenige gevallen van
tarbonwenpest geconstateerd. Op het eiland Roti kwamen
mder de paarden nog eenige gevallen van surra voor; de
karbouwenstapel werd er geteisterd door septichaemia episoötica pluformis, aan welke ziekte 826 dieren bezweken.
De in den .handel heerschende malaise deed zich ook in dit
gewest gevoelen. De uitvoer, vooral van huiden, liep tengevolge van de lage prijzen zeer terug, terwijl ook de handel
in boschproducten veel minder levendig was.
De uilvoer van het, hoofdzakelijk voor Java bestemde vee
heeft voornamelijk plaats van Koepang, Reo, Aimere, Waingapoe, AVaikelo, Bima, Soembawa en Taliwang; wegens de
verminderde koopkracht der bevolking van Java zijn veel
minder paarden naar dat eiland uitgevoerd.
De rijstaanplant had te lijden van de aanhoudende droogte
en muizenplaag. Alleen in de Pella-streek (Soemba) en in
Bima en Taliwang (Soembawa) was de rijstoogst bevredigend.
De maïsoogst was zeer ruim, behalve in de onderafdeeling
Zuidwest-Soemba, waar hij wegens de langdurige droogte
mislukt is.
Aan de ontginningen van caravonioa-katoen werd geen
verdere uitbreiding gegeven; wegens de malaise worden de
zaken slechts loopende gehouden. I n het verslagjaar oogstte
men 730 pi kol ruwe caravonica-katoen, tegen 42-5 pi kol in
1920.
De klapperteelt is ongetwijfeld de voornaamste cultuur in
dit gewest; een levendige coprahandel ontwikkelde zich over
het geheele gewest. '

BALI EN LOHBOK.

I n het begin van het jaar werd in het district Mendojo
(afd. Djemhrana) eenige opschudding veroorzaakt door een
geestdrijver Pan Moekamis, die spoedig na zijne gevangenneming overleed.
In Oost-Lombok werd in de desa Soeradadi (distr. Rarang)
door een Sasakschen oplichter, 'Penganten Poet ra, eenige
onrust verwekt door de verspreiding van het gerucht, dat de
zoon van den laatsten Balisoben vorst, die zich toenmaals te
Boelelong bevond, te Mataram aan het bestuur zou komen.
Penganten Poetra wist den menschen wijs te maken dat hij
dan desahoofd zou worden en zou zorgen dat de bevolking
geen last van den nieuwen Balischen vorst zou ondervinden.
Een aantal van zijne volgelingen begaven zich daarop naar
Selong om van don controleur de aanstelling van Penganten
Pool ra te eischen, waarbij zelfs eene eenigszins dreigende
houding werd aangenomen. De gemoederen kwamen weer
tot rust toen de onruststoker werd gevangen genomen en door
den raad van Sasak tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld

werd.

Naar Mekka vertrokken 173 bedevaartgangers, tegen 31 in
1920.
De veiligheid van personen liet weinig te wenschen over;
die van goederen was minder bevredigend. Veediefstallen
kwamen veelvuldig voor.
De gezondheidstoestand bleef gunstig. Evenals in het vorig
jaar kwamen echter nog veel gevallen van malaria voor, in
het bijzonder in de strandkampongs. I n de laatste maanden
van het jaar deden zich vooral in West-Lombok vele acute

gevallen van buikziekte voor, waarvan verscheidene met
doodelijk verloop. De gezondheidstoestand i n J 0 leprozerieën
te Kaliangot (Boelelong). Pao-koening (Midden-Lombok) en
I Sepolong (Oost-Lombok) was goed.
Onder do paarden in de afdeeling Lombok kwam nog
; steeds malleus voor; verscheidene dieren moesten worden
i afgemaakt. De runderstapel had ook gedurende 1921 in het
: geheele gewest te lijden van de ,,makan halang"-ziektc (zie
j K. V. 1921, kol. 88).
De handel in dit gewest ondervond de nadeelige gevolgen
! van (\v algemeen neersebende malaise niet in die mate als
in de groote cultuur-centra. De uitvoerhandel was iets leven| diger dan in het' vorig jaar, voornamelijk door het heter
| slagen van den oogst van rijst en tweede gewassen. Wegens
de lage prijsen bleven van huiden en copra groote hoeveelheden in stock.
Tn verband met de groote vraag op Java naar slachtvee
! Degon de uitvoer van runderen naar Java in die mate toe te
! nemen, dat in Maart 1921 die uitvoer op Lombok moest worI don stopgezet, daar men beducht was voor een tekort aan
ploegvee, welk uitvoerverbod natuurlijk van invloed was op
den veehandel. De varkenshandel met Singapore bleef
achteruitgaan, in verband met den goedkoopen aanvoer van
varkens uit Siam.
Hoewel de oogsten goed waren, kon de afdeeling Boeleleng
ook in dit j a a r niet voldoende rijst voor eigen gebruik produceeren; het tekort moest gedekt worden door invoer van
Djemhrana en Lombok. De rijstoogst in de afdeeling Djem-
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brana was meer dan voldoende, zoodat eene belangrijke hoeveelheid rijst kon worden uitgevoerd. In Zuid-Bali had
alleen de onderafdeeling Tahanan een bijzonder goeden rijstoogst. In eenige districten van West- en Midden-Lombok
mislukte een gedeelte van den rijstoogst door watergebrek,
plagen en ziekten, doch in Oost-Lombok slaagde hij, dank
zij de overvloedige regens, over het algemeen naar wensch.
Uit de afdeeling Boeieleng, waar de koffieoogst slecht
was, werd 16 592 pikol koffie uitgevoerd, tegen normale
prijzen. In de afdeeling Zuid-Bali bedroeg de oogst slechts
2914 pikol.
De klappercultuur werd ook in dit jaar uitgebreid en de
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oogst was bevredigend, doch wegens de lage prijzen werd
veel copra in stock gehouden.
De uitkomsten van den oogst van katoen, welk gewas op vrij
gioote schaal in Noord-Lombok werd verbouwd, waren gunstig, dooit uitvoer van het product had jiiet plaats vanwege
de lage prijzen.
Ter hoofdplaats Singaradja werd een credietbank gevestigd onder den naam van Balische Volksbank, met kantoren
in de afdeelingen Boeieleng, Zuid-Bali en Lombok, van
welke instelling door de bevolking een ruim gebruik werd
gemaakt.

NIEUW-GUINEA.

In de afdeeling Zuid-Nieuw-Guinea was de politieke toestand gunstig. Een viertal inlandsche vogeljagers werden,
vermoedelijk door eigen schuld, vermoord, doch politieke
beteekenis had dit feit niet.
I n de afdeeling YVest-Nieuw-Guinea werd in de eerste
helft van Januari 1921 eene patrouille gewapende politie,
waarbij de mantri-politie van Babo als leider optrad, in de
buurt van kanipong Nabi (Koene-streek) door de bevolking
bepijld. met het noodlottig gevolg, dat de mantri-politie
doodelijk weid getroffen. 1 politiedienaai* licht en 3 politie*
dienaren zwaar gewond werden. Het gelukte aan later uitgeKonden patrouilles om de schuldigen op te vatten. Werd aanvnnkelijk aan het geval politieke beteekenis gehecht, uit het
gehouden onderzoek is gebleken, dat de aanleiding tot den
overval geweest is bet bericht, dat de patrouille onder den
mantri-politie naar de Koerie-streek zou zijn gezonden om de
kampongbewoners, *en hen die er heen gevlucht waren, te
dooden en de huizen in brand te steken, ook de , .roeniah
peraali" (bedehuisjesL Her vluchten naar genoemde streek
van de bewoners der benedenstrooms gelegen kampongs was
veroorzaakt door de tijding, dat o. a. eene groote overstrooming zou plaats hebben,v waardoor allen in de benedenstre-

!<(>n zen omkomen. ])on' uitlog was namelijk gegeven ann

een droom van de vrouw van het hoofd der kampong Nabi.
welke vrouw later kindsch bleek te zijn en kort na het gebeurde overleed.
Eene zich in Februari 1921 voorliet onderzoek van een zaak
in hel bovenstroomgebied van de Kais-rivier (Sawira-Wira)
bevindende patrouille gewapende politie, als leider waarvan
de besl uurs-assistent van Inanwatan fungeerde, werd met
lansen aangevallen. Hoewel aan de vijandige bevolking door
gebaren en geroep werd (e kennen gegeven hare wapens
neder (e leggen, weid daaraan niet voldaan. Ten siotte was
<!e patrouille genooi l van de vunrwapen^ gebruik Ie maken,
waardoor ƒ) mannelijke personen doodelijk werden getroffen;
de overigen vluchtten in het bosch.
Naar aanleiding van een in Juli 1921 gepleegden moord
door Papoea's aan de 1'etawai-rivier (ressort Kaimana) op een

Chineescben handelaar, werd eene patrouille onder leiding
van den hulpbestuurder daarheen gedirigeerd voor opvatting
der schuldigen, I-ij welke gelegenheid ook de streek tusschen
die rivier en hel Mimika-gebied hezochl weid, teneinde aanraking te verkrijgen met de bevolking aldaar. In Xovembei
d. a. v. keerde de patrouille lenig. De tocht leverde goede
resultaten op; niet alleen toch werden nagenoeg alle Bchuldigen aan den moord gevat, doch tevens werd vriendschappeliike aanraking verkregen met de bevolking van de verschillende stroomgebieden in deze nog weinig hezochl e
streek. Nederlandsche vlaggen weiden uitgereikt aan de
personen, die dooi' de bevolking als hoofden werden aangewezen.
In de ondel afdeelingen Hollandia, Manokoeari en Schoulen-eilanden der afdeeling Noord-Xieuw-Guinea arbeidde
de bevolking in heerendienst aan den aanleg van wegen.
Enkele raaktochten (snelpartijen) werden gerapporteerd,
o.a. in April 1921 door lieden van Pamprei naar de kanipong Barêbi, waar eene vrouw werd vermoord. Maatregelen
weiden getroffen oni de schuldigen op te sporen. Door beleidvol optreden der bestuursambtenaren gelukte het oneenig-

beden tusschen verschillende stammen — o. a. tusschen de
Babranko- en Pangkoenoware-staanmen (Sentani-meer) —
tot eene A'reedzame oplossing te brengen. In het grensgebied
van Nederlandsch- en Britsch Nieuw-Guinea (voormalig
Puitseh Nieuw-Guinea) werd door lieden uit het Britsch
territorium een sneltocht gehouden binnen ons gebied. De
betrokken Britsche ambtenaren deden schriftelijke toezegging tot bestraffing der schuldigen.
In bet verslagjaar weken verscheidene Duitsche onderdanen uit het Britsch gebied naar ons gebied u i t ; eenigen
daarvan vestigden zich blijvend in de onderafdeeling Hol
landia.
In de afdeeling Zuid-Nieuw-Guinea heeft de Roomschkatholie ke missie, staande onder een vicaris (bisschop) met
standplaats Langgoer (Kei- en Aroe-eilanden), haar arbeidsveld. Twee pastoors en twee broeders zijn ter hoofdplaats
Merauke gevestigd. In deze afdeeling is de Protestantsche
zending alleen werkzaam voor de Protestantsche Christenen
van niet-inheemschen landaard. In de beide' overige afdeelin'gen wordt het zendingswerk uitgeoefend doorliet Utrechtsche Zendingsgenootschap met twee zendelingen in de afdeeling West-Nieuw-Guinea en vijf in de afdeeling NoordNieuw-duinea.
De gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig.
Ter hoofdplaats Manokoeari werden in de maanden Maart
tot en met Mei veel koortsgevallen geconstateerd. In ZuidNieuw-Guinea had de behandeling met neo-salversan door
den gouvernementsarts te Merauke ter beteugeling der venerische ziekten onder de Kaja Kaja's een schitterend gevolg.
Hel vertrouwen in de geneeskundige kuip Ie Merauke is
gewonnen; zelfs Kaja Kaja's uit de binnenlanden melden
zich om in het hospitaal te worden opgenomen.
In de afdeeling Zuid-Nieuw-Guinea blijft de rijstcultuur
zich gestadig uitbreiden.
De bevolking voedt zich voornamelijk met sago, waarvan
in sommige gedeelten van het gewest uitgestrekte bosscheu
in liet wild groeien. Voorts worden verschillende aardvruchten tot groote hoeveelheden aangeplant, zoowel voor
eigen gebruik als om als ruilmiddel tegen sago te dienen.
Door de niet-inheemsche inlanders (Boetonneezen) en ook
hier en daar door ('hineezen, worden op de bestuursvestigingen verschillende soorten groenten en djagoeng geteeld
voor de plaatselijke consumptie, zoomede aardnoten. De/e
laatsten worden in de afdeeling West-Nieuw-Guinea mede
voor den uitvoer geteeld. Over het algemeen zijn de verkregen uitkomsten bevredigend te noemen. Als bijzonderheid kan nog worden vermeld, dat in het Arfak-gebergfe
de aardappelteelt onder de Papoea's bekend is.
De inzameling van bosehproduelen geschiedt door de

inheemsche bevolking. Damar (gom copal), mamooi, geelhout en ijzerhout zijn de uit voerproducten van dit gewest.
Hoewel de zee en de rivieren rijk zijn aan viseli, wordt door
de inheemsche bevolking weinig aan de vischvangst gedaan;
hetgeen men vangt dient voor eigen gebruik. In de afdeeluig Zuid-Nieuw-Guinea maakte de niet-inheemsche bevolking van de vischvangst een winstgevend bedrijf.
Aardbevingen werden in de afdeeling Noord-NieuwGuinea, vooral in de onderafdeeling Hollandia, dikwijls
waargenomen.
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l>.
LANDMACHT.
'4
Bij K. B. 15 Mei 1922 n°. 80 is aan den luitenant-generaal,
commandant van het leger en chef van het Departement van
Oorlog in i\ederlandsch-lndië G. K. DIJKSTRA, op zijn verzoek, met ingang van 2 September 1922, eervol ontslag uit
's lands dienst verleend. In de vacature is voorzien bij K. B.
6 Juni 1922 n°. 61, door de benoeming, met ingang van denzelfden datum, tot luitenant-generaal, commandant van het
leger in Nedeiiandsch-Jndië, van den generaal-majoor, hoofd
van den generalen staf van dat leger F . J . KROESEN.
Bij Ord. van 8 Mei 1921 (Ind. St. n°. 277) is de in Ind.
St. 1919 n°. 748 vastgestelde regeling nopens de in geval van
oorlog met een buitenlandschen vijand of bij oorlogsgevaar
in het belang van de landsverdediging te treffen voorzieningen, gewijzigd.
De in Ind. St. 1901 n°. 372 opgenomen regeling van de gevolgen der verklaring in staat van oorlog of in staat van
beleg van het gebied van Nederlandsch-Indië of een gedeelte
daarvan, is aangevuld en gewijzigd bij Gouv. Btn. 1 Aug.
1921 n°. 3x (Ind. St. n°. 460) en 23 J u l i 1922 n°. 13 (Ind. St.
n°. 506).
I n den loop van het jaar 1921 hebben de inschrijvingen
plaats gehad voor den verplichten krijgsdienst van ieder
mannelijk Nederlandsen onderdaan, niet behoorende tot de
inlandsche of de daarmede gelijkgestelde bevolking, die in
een der jaren 1900 en 1901 is geboren en ingezetene is van
Nederlandsch-Indië. De ingeschrevenen der jaarklassen 1899
en 1900, die voor inlijving beschikbaar waren, werden onderscheidenlijk op 4 Januari en 5 Juli 1921 ingelijfd; de inlijving der ingeschrevenen van jaarklasse 1901 heeft in begin
Januari 1922 plaats gevonden "(vgl. Ind. St. 1921 n°. 546).
De tijdstippen van inschrijving der jaarklassen 1902 en 1903
zijn geregeld bij Ord. van 26 Sept. 1921 (Ind. St. n°. 564).
Nopens het tijdstip van inlijving van de ingeschrevenen der
jaarklasse 1902 is eene regeling getroffen bij Ord. van
11 Maart 1922 (Ind. St. n°. 144). De duur van de eerste
oefening bedroeg, evenals het vorig jaar, ten hoogste zes
maanden, terwijl overigens voor de ingelijfde militieplichtigen de voorschriften golden, sooals vastgesteld bij Ind. St.
1918 n°. 270. De indeeling van de dienstplichtigen van de
jaarklasse 1899 was als die van de jaarklasse 1S98, terwijl
de voor inlijving bij de militie beschikbaren van de jaarklasse 1900 als volgt werden ingedeeld: 80 bij de artillerie,
van wie ten hoogste 10 man bestemd voor den dienst der
artillerie-inrichtingen; bij het korps genietroepen met bestemming voor de technische compagnie: ten hoogste 16 bij de
telegraaf-afdeeling, ten hoogste 4 bij de radio-afdeeling.
ten hoogste 10 bij de spoorweg-afdeeling, ten hoogste 15 bij
de soeklicht-afdeeling en 12 voor de bediening der gaszoeklichten; 10 bij de afdeeling ordonnans-wielrijders, ter opleiding tot motorberichtrijder; 20 bij de 3de mitraillourrompagnic te Malang; de overigen bij de voldbataljons van het
wapen der infanterie.
Met ingang van 1 November 1921 is het dienstplichtbesluit.
(Ind. St. 1918 n°. 70) ook toegepast op de gewesten Sumatra's
Westkust, Tapanoeli, Benkoelen, Lampongsche districten,
Palemhang, Djambi, Oostkust van Sumatra, Atjeh en onder-
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hoorigheden, Banka en onderhoorigheden, Biouw en onderhoorigheden en Billiton, in verband waarmede de voorschriften tot voorloopige uitvoering van de eerste vijf hoofdstukken
van dat besluit (Ind. St. 1918 n°. 139) zijn gewijzigd en aangevuld bij Ord. van 30 Sept. 1921 (Ind. St. n°. 584). Toepasselijk-verklaiïng van deze voorschriften, zoomede van die tot
voorloopige uitvoering van de laatste zes hoofdstukken van
het dienstplichtbesluit op de jaarklasse 1903 der tot den krijgsdienst verplichte personen in genoemde gewesten geschiedde
bij Ordn. van 6 Nov. 1921 (Ind. St. n°. 657) en 21 Febr.
1922 (Ind. St. n°. 96): Verder ondergingen de voorschriften
tot voorloopige uitvoering van meergemeld besluit nog wijziging bij Ordn. van 27 Aug. 1921 (Ind. St. n°. 492), 18 Nov.
1921 (Ind. St. n°. 688) en 15 Febr. 1922 (Ind. St. n°. 82).
De inschrijving van de dienstplichtigen der jaarklasse 1904
in meergenoemde gewesten is geregeld bij Ord. van 11 Maart
1922 (Ind. St. n°. 145), juncto Ord. von 19 Juni 1922 (Ind.
St. n°. 437). De dienstplichtregeling (Ind. St. 1918 nos. 179
en 150) onderging enkele wijzigingen bij Gouv. Btn. 30 Sept.
1921 n°. 37a (Ind. St. n°. 585) en 29 Maart 1922 n°. 49 (Ind.
St. n°. 178). De voorloopige regeling tot nitvoering van
art. 8 van het dienstplichtbesluit is aangevuld bij Gouv. Bt.
5 Oct. 1921 n°. 22 (Ind. St. n°. 586).
De in Ind. St. 1919 n°. 609 opgenomen reserve-ordonnantie
onderging enkele wijzigingen bij Ordn. van 11 April
1921 (Ind. St. n°._219) en 11 Nov. 1921 (Ind. St. n°. 669).
Bij Gouv. Bt. 5 Maart 1921 n°. 12 is de commandant van
liet leger gemachtigd, om, te beginnen met de jaarklasse
1899, ten hoogste 8 daartoe bereid bevonden dienstplichtigen
in te dcelen bij de luehtvaart-afdeeling, met bestemming om
te worden opgeleid tot reserve-of f ieier-vliegenier. Door die
dienstplichtigen wordt, onder bekend gestelde voorwaarden,
eene verbintenis aangegaan voor een vrijwillig verblijf onder
de wapenen als adspirant reserve-officier-vliegenier.
De kaderopleiding uit do dienstplichtigen der jaarklassen
1S99 en 1900 was als die van de jaarklasse 189S.
De voor den verplichten krijgsdienst ingeschrevenen van
de jaarklasse 1876 werden op 1 Juli 1921 van den dienstplicht
bij den landstorm ontslagen, terwijl op dienzelfden datum de
müitieplichtigen der jaarklasse 1889 uit den dienst bij de
militie naar dien bij den landstorm zijn overgegaan.
Krachtens art. 13(2) van het dienstplichtbesluit (Ind. St.
1918 n°. 70) zijn bij Gouv. Bt. 18 Dec. 1920 n°. 54 de militieplichtige zeevarenden, die in het jaar 1921 voor eerste oefening of voor herhalingsoefeningen in werkelijken dienst
moesten opkomen, vrijgesteld van den verplichten krijgsdienst gedurende het jaar 1921, dan wel voor zooveel korter
als noodig zijn zou, in verband met eene eventueele invoering van den dienstplicht bij de zeemacht, of, naar gelang de
hoi rokkenen ophouden zeevarenden te zijn.
Mei inachtneming van art. 69(2) van de diensrplichtregeling
in Ind. St. 1918 n*. 450 zullen de tot de jaarklassen 1894 en
1897 behoorende militiepliehtigen van alle wapens, wapenonderdeelen en diensten, die daartoe worden opgeroepen, in
het jaar 1922 ten hoogste gedurende 16 dagen voor herh:.!;ngsoefeningen in werkelijken dienst komen.

5.

Ned.-Indië.
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g 1. LKVKNHK STRUDKR.ACHTEN.
Samenstelling en sterkte van bet leger.

In bijlage O

zijn statistische gegevens betreffende het leger over 1921
bijeengebracht. Uit tabel 1 dier bijlage blijkt, dat tengevolge
van verschillende wijzigingen — vgl. wat de normale formatie betreft K. B. 6 Maart 1915 n°. 55 (Ind. St. n°. 404),
laatstelijk herzien bij K. Bn. 4 April 1921 n°. 3G (Ind. St.
n°. 283) en 10 J a n . 1922 n°. G5 (Ind. St. n°. 306) — de normale
formatie met 19 officieren en 36 militairen beneden dien
rang toenam en de tegenwoordige (tijdelijk geldende) formatie einde 1921 19 officieren of als zoodanig dienstdoenden en 192 militairen beneden dien rang meer aanwees dan
einde 1920. Op eerstgenoemd tijdstip overschreed de tegenwoordige formatie de normale met 131 officieren of als zoodanig dienstdoenden en 4219 militairen beneden dien rang,
in hoofdzaak bij de luchtvaartafdeeling, de infanterie, de
artillerie, de genie, den geneeskundigen en hospitaaldienst,
den trein, het korps militaire schrijvers en het remoutedepot, welk personeel o. a. noodig was voor twee divisiën
marechaussee op Java, de geweermitrailleurafdeelingen bij
de veldbataljons, het 1ste garnizoensbataljon van Atjeh en
onderhoorigheden (tijdelijke bezetting van Medan), het garnizocnsbataljon van de Westerafdeeling van Borneo, het garnizoonsbataljon van de Zuider* en Oosterafdeeling van
Borneo, het garnizoensbataljon van Timor en onderhoorigheden, het garnizoensbataljou van Amboina en Ternate, de
gartiizoenscompagnie van Tapanoeli (detachement in de
Pakpak-landen), de bereden en vestiugartillerie, de militaire
hospitalen en het remonte-depot.
De sterkte van het leger nam, voor wat betreft officieren
of als zoodanig dienstdoenden, toe van 1305 tot 1339 en
verminderde, met betrekking tot de militairen beneden dien
rang, van 30 882 tot 34 531 (zie tabel 1 of tabel 8 van
bijlage C) *).
Tegenover de cijfers der tegenwoordige formatie wezen de
hiervóór opgegeven cijfers, voor zooveel de officieren betreft (onderïuitenants — met uitzondering vim apothekersassistenten, ziekenverplegers, die bij het kader der militaire
strafgevangenis tevens huis van detentie en opzieners der
artillerie — medegeteld) eene afneming van het tekort van
142 tot 127, terwijl het tekort aan onderofficieren en manschappen van 2154 in 1920 toenam tot 4097. Bij de militaire
administratie, het korps stafmuzikanten en de militaire
school bestond een teveel aan onderscheidenlijk 9, 1 en 33
man of in totaal 43 man. Aangezien echter bij de luchtvaartafdeeling, de infanterie, de cavalerie, de artillerie, de genie,
de intendance, den geneeskundigen en hospitaaldienst, den
topografischen dienst, den trein, het korps militaire sohrijvers, de hoefsmidschool. het remonte-depot, het kader bij de
militaire strafgevangenis tevens huis van detentie en bij de
provoosthuizen en de gymnastiek" en sportschool een tekortwas en bij het korps militaire schrijvers, zoomede bij den
hospitaaldienst het door de formatie gevorderde aantal plaatsen niet ten volle door militairen was bezet, toonen de
cijfers in bijlage 0, tabel 1, tegenover de eisehen der tegenwoordige formatie een tekort aan militairen der aanvullingstroepen van 5756 man, tegenover een teveel aan militairen
der inheemsche troepen van 1059 man, d. i.. zooals hierboven
aangegeven, een tekort van 4097 man. Einde 1921 waren bij
het leger 490 burgerpersonen en 078 militairen van de inheemsche troepen aanwezig, ter vervanging van militairen
der aanvullingstroepon bij den hospitaaldienst, bij het korps
militaire schrijvers, bij de genie, bij de militaire administratie en bij de intendance, bovendien 3 Europeesche burgers
ter vervanging van ontbrekend militair personeel bij den
topografisch en dienst. Bit personeel is nu in mindering te
brengen van het zooeven vermeld tekort aan militairen der

aanvullingstroepen van 5756, dat daardoor ten slotte tot
4584 wordt teruggebracht. Van de 1059 te veel aanwezige
militairen der inheemsche troepen waren er einde 1921 675
ter vervanging van militairen der aanvullingstroepen bij de
intendance, bij de militaire administratie, bij de genie, bij
den hospitaaldienst, bij den topografischen dienst en bij het
korps militaire schrijvers, zoodat het teveel in de gelederen
slechts 384 bedroeg.
Van de 26 499 man infanterie waren er bij de veldinfanterie 14 056 (d. i. 3050 minder dan de tegenwoordige formatie
eischte). Van deze 14 056 man veldtroepen (784 minder dan
einde 1920) 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 12 730, d. i. 90.57 % van de sterkte der veldtroepen,
tegen 13 273, d. i. 89.44%, op einde 1920.
De aldus beschikbaren waren verdeeld in: aanvullingstioepen 2060 man of 89.14% en inheemsche troepen 10 670
man of 90.85%.
De sterkte nam af van 28 610 tot 26 499, dus met 2111
man en het aantal dergenen, die onmiddellijk beschikbaar
waren van 25 212 tot 24 113, d. i. met 1099 man.
De proeven om na te gaan of het mogelijk zal zijn de
thans bij het^leger als dragers bij troepen op patrouille en
op excursie ingedeelde inlandsche gestraften (dwangarbeiders) te vervangen door vrije lieden (koelies) zijn, met
het oog op de kosten, voorloopig gestaakt.
Plaatselijke iiuleeling. De militaire bezetting in de
Pakpaklanden (Tapanoeli) (zie K. V. 1921, kol. 92) wordt
voorloopig tot einde 1922 boven- de formatie gevoerd, zoodat
de tegenwoordige vastgestelde legersterkte daarmede blijft
uitgebreid.
Bij Gouv. Bt. 7 Maart 1921 n°. 7 is de 2de-kustcompagnie
opgeheven.
Het peloton ordonnansen, dat bij de oprichting tijdelijk
te Willem I was gelegerd, kon in het voorjaar van 1921 het
te Bandoeng gebouwde kampement betrekken.
Het kampement te Bandoeng zal vermoedelijk eerst in het
voorjaar van 1922 door het te Salatiga gelegerde depoteskadron kunnen worden betrokken.
Bij de verdere werkzaamheden aan den Kloet. o. a. het
maken van een tunnel voor den waterafvoer van het kratermeer, is nog steeds een, hoewel sterk ingekrompen, geniedetachement behulpzaam.
De inrichting van noodlandingsterreinen werd het afgeloopen jaar voltooid. Het daarbij werkzaam gesteld geniedetachement keerde, evenals dat werkzaam te Kalidjati
(Batavia), naar het garnizoen terug.
Een nieuw detachement werd uitgezonden voor telefoonaanleg op Soembawa ten behoeve van het binnenlandsch
bestuur.

Aanvulling van het korps officieren. In 1921 <>vertroffen de winsten in het officierskorps (292) de verliezen
(264) met 28 officieren. Gespecificeerde gegevens daaronitrent bevat het vijfjarig overzicht in tabel 8a van bijlage
C. Het aantal in de sterkte tellende officieren nam toe van
1144 tot 1172. ') Waar tegelijkertijd het aantal voor 2deluitenant in de plaats tredende onderïuitenants met 6 vermeerderde (van 161 tot 167) wees de sterkte aan officieren
(en als zoodanig dienstdoenden) einde 1921 34 meer aan dan
op uit. 1920. Het op laatstgenoemd tijdstip in vergelijking
met de destijds geldende tegenwoordige formatie bestaand
tekort van 142. is — rekening houdende met de sedert plaats
gehad hebbende vermeerdering van de tegenwoordige formatie met 19 — derhalve verminderd tot 127. I n aanmerking nemende, dat van de 4 officieren in de formatie uitgeIrokken als adjudant van den Gouverneur-Generaal, er 3 tot

1) Hierbij dient ir. het oog te worden gehouden, dat in tabel 8'; 11 ondcr- j
hiitenants-apothekcrs-assistonten, 1 onderluitonant-zickenvorplcger, 2 onder*
luitenar.ts bij het kader der militaire strafgevangenis tevens huis van deton.
tie en 2 ondorhiitonants-opziener bij de pyroteehnisciic werkplaats (volgens
2) Onder deze cijfers waren 203 officieren, die van het Nederlandsche
de vastgestelde lcgcrsterkte moet er 1 zijn) niet bij do militairen beneden
leger bij bet Tndfapne waren gedetacheerd, van wie er 2I>0 (8 kapiteins, 142
den rang van officier zijn gerekend, daarentegen wel in tabel 1. omdat in
Iste-lnitennn's en 50 2de-liiitcn::nts) als tweedo-hiitenant en 3. als lxdioorcnd;!
deze tabel eene splitsing voorkomt, in ,,officieren en als zoodanig dienstdoen. ! tot d-n militair-geneeskundigen dienst, als cerstc-luitcnant in de. sterkte telden,
den" en „militairen beneden den rang van officier" en genoemde onderhiitc- ! ais zijnde nil t ecdetacneerd on den voet van K. B. 18 Aai. 1871 n" 10 (Ind.
nants geen diensten als officier moge» verrichten.
fi*. n°. 17G).
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de landmacht behooren, moet het tekort op 126 worden gesteld. Onbezet bleven bij den generalen staf (waaronder de
luchtvaartafdeeling) 42, bij den gewestelij ken en plaatselijken staf 2, bij de infanterie 22, bij de cavalerie 4, bij de
artillerie 19, bij de genie 1, bij den geneeskundigen en hos-

pitaaldienst 23, bij den topografiscben dienst 10, bij den

trein 4, bij bet renioute-depot 1 en bij de gymnastiek" en
sportschool 3 plaatsen.
A'oor het aanvullingsexainen, bedoeld in de overgangsbepalingen 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 gelijk gesteld met hunne Europeesc'ne
ranggenooten, zich wederom 3 opgegeven, die ook nu geen
van allen slaagden.
De bij Gouv. Bt. 8 Xov. 1020 n°. Cl vastgestelde tijdelijke
maatregel betreffende de aanwijzing van gepensionneerde
officieren om zitting te nemen in commissiën, bedoeld in
art. 112 der regelen voor het beheer van het materieel bij het,
Departement van Oorlog (zie K. V. 1921, kol. 98) is bij Gouv.
Bt. 31 Deo. 1921 n°. 32 ingetrokken.
De regeling betreffende de detacheering van verlof sof ficieren van het leger in Nederland bij dat in NederlandschIndië (Ind. St. 1919 n°. 196) onderging nadere wijziging bij
K. B. 25 Febr. 1921 n°. 79 (Ind. St. n°. 367).

Voorziening in de behoefte aan militairen beneden den
r a n g van officier. Tabel 86 van bijlage C bevat een uitgewerkt numeriek overzicht van de gedurende de laatst verioopen vijf jaren bij het leger in de sterkte gebrachte rnilitairen beneden den rang van officier en van de daar tegenoverstaande verliezen, tabel 10 eene vijfjarige statistiek betreffende de reëngagementen en tabel 11 een overzicht, alleen
over 1921, nopens de winsten en verliezen aan kader.
Met betrekking tot het niet-Europeesch element, werd de
werving bij het wapen der artillerie, in verband met het
groot incompleet, tijdelijk onbeperkt opengesteld; overigens
bleef de bestaande toestand gehandhaafd (zie K. V. 1921,
kol. 93).
De in 1905 bij wijze van proef genomen maatregel, ten
doel hebbende de werving van Indo-Europeanen te bevorderen on het bij het leger bestaand tekort aan Europeanen dour
andere elementen aan te vullen (zie t. a. p.) is bestendigd;
in 1921 hebben geen personen zich aangemeld.
De aan de van het eiland Kisar (Amboina) afkomstige
mestiezen geboden gelegenheid om eene voorloopige verbintenis bij het leger aan te gaan (zie t. a. p . ) , bleef ook in 1921
zonder gevolg.
Bii K. B. 30 J u n i 1921 n°. 67 (Bijbl. Ind. St. n°. 9866) zijn
bepalingen vastgesteld nopens het toekennen van inkomsten
aan militairen beneden den rang van onderluitenaut gedurende de overtocht van Nederland naar de koloniën of omgekeerd en van de aan hen te verleenen voorschotten daarop.
Met intrekking van K. B. 24 Sept. 1909 n°. 84 — zie K. V.
1910, kol. 70 — zijn bij K. B. 3 Aug. 1921 n°. 132 (Bijbl.
Ind. St. n°. 9908) eene nieuwe regeling betreffende de Kolo- 1
niale Reserve, zoomede bezoldigings- en loonschalen vast- 1
gesteld.
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10-tal plaatsen waren opengesteld, waarvoor zich 6 candidaten aanmeldden, van wie er 4 slaagden. Het aantal voor de
intendance-studiën opengestelde plaatsen bedraagt 4.
Van de 16 onderofficieren, die den op 1 April 1921 te
Tjimahi aangevangen cursus voor het examen van onderluitenant volgden (zie K. V. 1921, kol. 94), slaagden er in
November d. a. v. voor het onderluitenantsexamen 15. Op
I December 1921 ving een tweede cursus aan met 18 leerlingen.
De bij wijze van proef voor een jaar ingestelde analphabeten-cursussen werden bij het wapen der infanterie gehouden bij het 1ste depotbataïjon te Bandoeng, het 1ste bataljon
infanterie te Magelang en het 19de bataljon infanterie te
Malang, respectievelijk aanvangende op 1 J u l i , 16 October
en 16 October 1921.
Tot het instituut voor adspirant-onderofficieren werden
gedurende het verslagjaar slechts 6 nieuwe leerlingen toegelaten, onder wie 5 jongelieden uit de burgermaatschappij.
Van hen werd er 1 gedetacheerd naar het instituut voor
adspirant-officieren te Meester-Cornelis. Van de 15 leerlingen, waarmede de inrichting in begin 1921 aanving,
weiden er in den loop van dat jaar, ingevolge daaromtrent
bestaande bepalingen, 2 ontslagen uit den militairen dienst
en 3 ontslagen en teruggeplaatst bij den troep; 5 konden
worden bevorderd (c. q. aangesteld) tot sergeant 1ste klasse
(titulair), 3 maakten bevordering tot brigadier, 1 ging over
naar het instituut voor adspirant-officieren te Meester-Cornelis, terwijl er 1 geen rang kon behalen wegens langdurig
verblijf in liet hospitaal; 2 leerlingen van het instituut voor
adspirant-officieren werden (terug)geplaatst bij het instituut voor adspirant-onderofficieren, waarvan 1 inmiddels
tot brigadier werd bevorderd. De nieuwe cursus begon met
I I leerlingen.
Het reglement voor den Hoofdcursus is op een enkel punt
gewijzigd bij K. B. 13 Sept. 1921 n°. 74 (Ind. St. n°. 673>.
De bepalingen omtrent de Militaire School te Meester-Cornelis (Ind. St. 1894 n°. 143) ondergingen wijziging bij
K. B. 10 Febr. 1921 n°. 42 (Ind. St. n". 356). Voor wijzigingen in het reglement voor de Koninklijke Militaire Academie
zie men K. B. 30 Xov. 1921 n \ 49 in Ind. St, 1922 n°. 113.
Van de leergangen in de Nederlandsche taal voor nietEuropeesche militairen (zie K. V. 1921, kol. 95) moest met
ingang van 1 November 1921 liet aantal zoogenaamde I100gere klassen worden uitgebreid, hoofdzakelijk in verband
niet den overgang van een groot aantal leerlingen ( + 200)
van de 1ste naar de 2do klasse. Op dien datum werden bij de
verschillende infauteriekorpsen geopend: 21 eerste klassen,
S tweede klassen en 4 derde klassen niet ruim 800 leerlingen.
Aangezien de duur van een volledigen leergang 3 jaar is, kan
nog geen gevestigd oordeel over de resultaten worden uitgesproken. Tntussclien is reeds gebleken, dat het maken van
een zoogenaamd vrij opstel, waarvan de achtereenvolgens te
behandelen punten gegeven zijn, een te zware eisch is, terwijl in het bijzonder het spreken der taal veel moeilijkheden
opleverde. Bij de cavalerie kunnen over het algemeen de
resultaten van het onderwijs bevredigend worden genoemd.
Bij het einde van den cursus 1920—1921, in November 1921,
kon aan 5 leerlingen eene verklaring wegens het met goeden
uitslag beëindigen van den geheelen leergang, uit 3 klassen
bestaande, worden uitgereikt. De leergang 1921—1922 is in
November 1921 aangevangen met 58 ieeriingen.

Militair onderwijs. Tabel 12 van bijlage C bevat eene j
numerieke opgave betreffende de bij de verschillende inrich- j
tingen van militair onderwijs hier te lande voor Indisch
officier in opleiding zijnde leerlingen. De opgaven betre ffende de kader* en korpsscholen en de hoefsm idschool zijn opia van bijlage C
genomen in tabel 13
L u c h t v a a r t . Door den in Augustus 1920 naar Europa
Van de sedert 1903 bij wijze van proef aan jongelieden geboden gelegenheid, om, onder het genot van eone toelage bij ge/onden ingenieur der luchtvaartafdeeling werden de
de korpsen en instellingen van het leger eenig handwerk of noodige voorbereidingen getroffen voor de aanschaffing van
ambacht te leeren (zie K. V. 1921, kol. 94) is in 1921 een verschillende vliegtoestellen met bijbehoorend materiaal,
nagenoeg even ruim gebruik gemaakt als in 1920. Van de 47 zoomede van de vereischte werktuigen voor eene op het
jongelieden, die einde Maart 1921 in opleiding waren, werden nieuwe terrein te Andir (Preanger-Regentschappen) in te
er gedurende het verslagjaar 14 van hunne werkzaamstelling richten fabriek.
Einde 1921 waren bij de luchtvaartafdeeling aanwezig 12
ontheven (10 wegens overgang in particulieren dienst, 2
wegens overgang naar de ambaehtsschool te Semarang en 2 officieren en 1 onderofficier-vliegenier en 3 officieren-leerwegens wangedrag). I n het verslagjaar werden 22 jongc- ling-vliegenier; een Engelsche hoofdinstructeur gaf volledige
lieden in opleiding genomen, zoodat einde Maart 1922 in aanwijsingen met betrekking tot het vliegen met de nieuwe
Viking-vliegtoestellen.
het geheel 55 leerlingen in opleiding bleven.
Aan enkele brigademanoeuvres werd door vliegtuigen
Het toelatingsexamen voor den cursus 1922 van de H00gere Krijgssehool werd, voor wat betreft de krijgskundige deelgenomen. Bij de fototechnische af deeling werden foto's
studiën, in de maand Januari van dat jaar afgenomen. Een voor het gebruik bij manoeuvres vervaardigd, terwijl deze
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afdeeling ook ten behoeve van andere diensten zeer nuttig
werkzaam was, zooals voor de staatsspoorwegen en voor den
dienst van waterkracht en electriciteit, waardoor de door
deze diensten te maken verkenningen en opnemingen konden
worden beperkt en vergemakkelijkt.
Bij liet Op 1 Januari 1916 (Ind. St. 1921 n°. 308) in werking getreden K. B. 21 Mei 1920 n°. 64 (Ind. St. n°. 307)
- - gewijzigd hij K. Bn. 26 Sept. 1921 n°. 41 (Ind. St. n \
730) en 20 April 1922 n°. 94 (Ind. St. n°. 499) — zijn voorzieningeii getroffen ten behoeve van het personeel van liet
jVederlandsch-Indiseh leger, dat tengevolge van een vliegongeval ongeschikt is geworden voor den militairen dienst.
Bij Ord. van 9 Aucr. 1921 (Ind. St. n°. 469) werd het verbod tot het overschrijden der gebiedsgrenzen van I>ederlandsch-Indië met luchtschepen of vliegtuigen, bestuurd
door niet tot de land- of zeemacht behoorende personen, vervangen door een verbod tot het medenemen van fotografietoestellen in zoodanige luchtschepen en vliegtuigen.
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waarin de letter W is aangebracht en voorzien van gespreide
adelaarsvleugels, een en ander van hoog gebombeerd metaal,
verguld of verzilverd als voren.
O]) 15 Februari 1922 is te Tjimahi eene militaire stoomwasscherij in bedrijf gesteld ten behoeve van de hospitaalkleeding en fournituren van de garnizoenen en de militaire
hospitalen op Java.

Huisvesting. Te Weltevreden werd een aanvang gemaakt
met den bouw van woningen voor cavalerie-of£icieren; te
Meester-Cornelis werden de bijgebouwen van de officierswoningen overeenkomstig de nieuwere eischen ingericht.
Officierswoningen kwamen gereed: te Magelang 15, te Djokjakarta 2 (gelegen bij het magazijn van oorlog), te Soerabaja
3, te Bandjermasin 3, te Ende 3, te Tapa Toean 1 en te
Amboina 3. Elders werd de aanbouw van dergelijke woningen
voortgezet, terwijl de vernieuwing van enkele woningen
nagenoeg gereed kwam.
Met den bouw van woningen voor onderofficieren werd
Bewapening. Met de indienststelling van Beaumont- voortgegaan.
Gereed kwamen achtereenvolgens te Weltevreden het cavakarabijnen en marechaussee-sabels bij de veldpolitie werd
leriekampement te Menteng, de verbeteringen aan de milivoortgegaan.
In 1921 is bij de voortgezette conservatie-proeven met het taire logiesgebouwen te Ende, het kampement voor het pelorookzwak buskruit voor scherpe patronen voor geweer en ton ordonnansen en voor het depot der cavalerie (nasenoej?)
karabijn model '95 geen achteruitgang in de chemische sta- te Bandoeng, het tijdelijk kampement te Djeuram, het nieuwe
biliteit waargenomen. De toestand van het pijpkruit is niet kampement te Pare Pare, de uitbreiding van het bivak te
merkbaar verminderd. De chemische stabiliteit van de in Baha en de vernieuwing van het bivak te Palopo. Voorts
1921 ontvangen nieuwe partijen rookzwak buskruit was goed. werd te Pontianak voortgegaan met de redistributie van het
kampement, te Magelang met den bouw van vrouwenloodsen
Kleeding en u i t r u s t i n g . Proeven werden genomen ter en accessoires bij het 1ste, 2de en 7de bataljon infanterie,
beoordceling, of de uit JVederland ontvangen stof geschikt te Malang met den bouw van het kampement voor de afdeeling
zal zijn om te worden gebezigd voor den aanmaak van klee- bergartillerie, te Soerabaja en Bandoeng met den bouw van
ding, welke de donkerblauwe uniform zal moeten vervangen. een kampement voor subsistentenkader, te Ende met den
Proeven hebben de wenschelijkheid aangetoond om, ter bc- bouw van een nieuw bivak, te Tjimahi met do verbouwing
strijding van de wandluizenplaag in de kazernes, in de wTarn-e van het kampement van het 4de eskadron cavalerie, den bouw
van het treinkampement benevens de verbouwing van troeklimaten de ijzeren ramen met stroozakken door kribben
voorzien van ligzeilen te vervangen. Verder worden proeven penaecessoires, te Padang met de verbouwing van vrouwengenomen met de verstrekking van zwemvesten aan patrouil- loodsen (2 nieuwe loodsen zijn gereed), te Enrekang, Loewoek
leerende troepen in gewesten waar veel vervoer te water plaats en Mamasa met den bouw van nieuwe kampementen, te
Mamoedjoe en Kolonedale met de uitbreiding van het bivak
heeft.
en den bouw van logies voor gehuwde onderofficieren, te
Met ingang van 1 J a n u a r i 1922 is een nieuw miliPampanoea met den bouw van een bivak en te Pamekasan,
tair tarief n". 24 in werking getreden (Ind. St. 1921
Bangkalan en Soemenep met de verbetering van de ben°. 261), waarbij het stelsel van verstrekking van kl.estaande kampementen.
ding zoogenaamd ..op d r a c h t " is vervangen door het
stelsel van verstrekking ,,op rekening". Volgens het
De oprichting van verschillende gebouwen, behoorende tot
thans buiten werking gestelde tarief werd aan alle soldijgede militaire vestiging Djatingaleh (Semarang) werd door het
nieteude militairen bij indiensttreding van landswege eeiie
tekort aan geldmiddelen gestaakt.
volledige eerste uitrusting verstrekt, terwijl op verschillende
Verscheidene dagverblijven en ontspanningslokalen wertijdstippen periodiek de kleedingstukken werden vernieuwd.
den verbeterd, dan wel nieuwe opgericht.
Voor de kleedingstukken, waarvan geen vernieuwing noodig
De verbeteringen van het kampement te Soemedang en van
was, kon de geldswaarde worden uitgekeerd, dan wel andere
dat te Padalarang zijn voltooid.
niet aankomende artikelen van gelijke waarde worden verEen schietterrein werd aangelegd te Makasser aan den
strekt. Bij het nieuwe tarief is met dit stelsel gebroken. Eerste
mond van de Berang-rivier, terwijl een dergelijk terrein te
uitrusting wordt ook nu nog voor 's lands rekening verstrekt,
Tjipatat (Preanger-licgentscliappen) tot stand kwam.
doch voor vernieuwing, onderhoud, enz. wordt aan soldijgeI e Meester-Cornelis werd, in verband met de uitbreiding
nietende militairen een door den legercommandant vast te
van het militair onderwijs, de militaire school verbeterd en
stellen maandelijksch bedrag aan kleedinggeld toegekend, vergroot.
waaruit alle benoodigde kleeding- en uitrustingstukken verder
Te Magelang kwam het kantoor voor de 2de landrentemoeten worden bekostigd. Eens in het kwartaal vindt de af- opnemingsbrigade, te Salatiga dat voor de 4de landrenterekening plaats, waarbij desgewenscht het verschil tusschen opnemingsbrigade en te Djokjakarta liet magazijn van oorlog
het aankomende kleedinggeld en de geldswaarde der ontvan- gereed. Te Bandoeng werd de uitbreiding van de.magazijnen
gen artikelen aan de militairen kan worden uitbetaald.
van den militair geneeskundigen dienst voltooid.
Met ingang van 1 Juli 1921 is eene nieuwe regeling voor
De bouw van den artillerie-constructie-winkel werd krachde verstrekking van kleeding en uitrusting aan dienstplich- tig doorgezet, de electrificatie begonnen en'gedeeltelrjk voltigen ingevoerd waarbij, in tegenstelling met hot beginsel, 'tooid, de draaierij werd in gebruik genomen. Een projectielneergelegd in het. nieuwe tarief n°. 24, het stelsel van ver- fabriek nadert hare voltooiing. Begonnen werd met den bouw
strekking van kleeding en uitrusting van landswege met van een laboratorium voor materiaalonderzoek, terwijl de
periodieke vernieuwingen voor de soldijgenietenden is ge- bouw van de <*eweermakersschool slechts gerinjjen voortsranpr
nandbaafd.
kon hebben. Voor liet burger technisch personeel werd beBij Gouv. Bt. 25 Xov. 1921 n°. 35 zijn nieuwe ondersehei- gonnen met den bouw van 20 woningen van verschillende
dingsteekenen ingevoerd voor officieren en onderofficieren op grootte.
maandelnksche bezoldiging van de luchtvaart-afdeeling, die
Met den bouw van de kruit- en munitiemagazijnen te
voldaan hebben aan de eischen voor het militair brevet als Bandoeng werd krachtig doorgegaan: van de 26 magazijnen
vliegenier en voer waarnemer; voor de eerste bestaande uit zijn er 17 reeds voltooid en in gebruik genomen.
een vliedenden adelaar van hoog gebombeerd metaal, verguld
Te Tjimahi kwamen het magazijn van oorlog en de uitof verzilverd, naar gelansr de knoopen \ a n de witte uniform- breiding van de magazijnen van de genietroepen nagenoeg
jas van verguld of verzilverd metaal worden gedragen en
gereed.
voor de laatstgenoemden bestaande uit een lauwerkrans,
Te Makasser werden de benoodigde gronden voor de maga-
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zijnen, w e r k p l a a t s e n , e n z . , ten behoeve van de n i e u w e m i l i t a i r e v e s t i g i n g , v a n h e t d e p a r t e m e n t der b u r g e r l i j k e openb a r e w e r k e n overgenomen.
W a a r noodig, werden de verschillende m a a t r e g e l e n t e g e n
h e t p e s t g e v a a r t e n u i t v o e r g e b r a c h t , o. a . t e M a g e l a n g , S a l a t i g a en W e l t e v r e d e n .
Te S e m a r a n g werd a a n v a n k e l i j k v o o r t g e g a a n m e t den bouw
v a n h e t n i e u w m i l i t a i r h o s p i t a a l ; door gebrek a a n fondsen
moest d i t werk g e s t a a k t w o r d e n .
Te M a g e l a n g werd d o o r g e g a a n m e t den bouw van een
t y p h u s z a a l en het a a n b r e n g e n v a n verdere v e r b e t e r i n g e n in
h e t m i l i t a i r h o s p i t a a l . B e g o n n e n w e r d m e t de o p r i c h t i n g v a n
een l a b o r a t o r i u m en v a n eene c e n t r a l e v e r p l e g i n g s i n r i e h t i n g
voor lijders a a n venerische z i e k t e n . Voorts werd de electrische
v e r l i c h t i n g v a n de o p e r a t i e k a m e r o n d e r h a n d e n g e n o m e n .
T e S o e r a b a j a werd m e t d e e l e c t r i f i c a t i e v a n h e t h o s p i t a a l
een a a n v a n g g e m a a k t , terwijl i n den loop v a n h e t j a a r verschillende verbeteringen aan die ziekeninrichting werden
aangebracht.
T e A t a m b o e a werd eene n i e u w e ziekenzaal o p g e r i c h t .
O n d e r h a n d e n werd g e n o m e n d e bouw v a n de hoefsmidschool te T j i m a h i . I n h e t m i l i t a i r h o s p i t a a l a l d a a r werd een
c e n t r a a l b e h a u d e l i n g s g e b o u w voor lijders a a n geslachtsziekt e n bijgebouwd. D e n i e u w e — t e n v o r i g e n j a r e a a n g e v a n g e n
— bouw v a n eene o p e r a t i e k a m e r werd zoo goed als voltooid.
O n d e r h a n d e n werd g e n o m e n de n i e u w e R ö n t g e n - a f d e e l i n g ,
de v e r b o u w i n g v a n de Z a n d e r - i n r i c h t i n g en d e bouw van een
s m e d e r i j t j e voor den o r t h o p a e d i s t . I n d e v e t e r i n a i r e i n r i c h t i n g w e r d e n 4 ziekenpaviljoens bijgebouwd.
Ook t e G o m b o n g werd h e t h o s p i t a a l v e r b e t e r d . V a n de
af d e e l i n g voor besmettelijke zieken w e r d e n de p a v i l j o e n s
voltooid.
T e K o e t a R a d j a werd in h e t h o s p i t a a l d e bouw o n d e r h a n d e n
g e n o m e n v a n eene c e n t r a l e v e r p l e g i n g s i n r i c h t i n g voor lijders
a a n g e s l a c h t s z i e k t e n . Te P a d a n g werd de n i e u w e zaal voor
v e r p l e g i n g v a n vrouwelijke p a t i ë n t e n i n g e b r u i k g e n o m e n .
V oor h e t n i e u w e h o s p i t a a l te M a k a s s e r w e r d reeds een gedeel te v a n d e benoodigde g r o n d e n v e r k r e g e n .
T e P a r e P a r e is de ziekenzaal voltooid.
E e n reeks v a n 4 0 n o o d l a n d i n g s t e r r e i n e n l a n g s .Java's noordk u s t k w a m i n den loop v a n 1921 gereed, waardoor een event u e e l i n te stellen l u c h t v e r k e e r s d i e n s t tusschen d e grooie
h a v e n p l a a t s e n a a n die k u s t a a n m e r k e l i j k zal worden v e r g t makkelijkt.
B e g o n n e n werd m e t de eerste i n r i c h t i n g voor een v l i e g k a m p e m e n t t e A n d i r bij B a n d o e n g ; h e t t e r r e i n en de toeg a n g s w e g k w a m e n gereed.
V o e d i n g e n v e r p l e g i n g . D e proeven met
.,onmgi"
( J a p a n s c h e g o r t ) als voorbehoedmiddel t e g e n beri-beri h e b ben geen b e v r e d i g e n d e r e s u l t a t e n o p g e l e v e r d .
O m r e d e n e n van f inancieelen a a r d is voorloopig v a n de vers t r e k k i n g v a n h e t in 1919 v a s t g e s t e l d e n o o d r a n t s o e n afgezien.
D e i n 1920 wegens voedselschaarschte i n g e v o e r d e have rv o e d e r i n g voor p a a r d e n is ook in 1921 g e h a n d h a a f d . De d a a r voor benoodigde h a v e r w o r d t door tusschenkomst v a n h e t
c o n s u l a a t - g e n e r a a l te M e l b o u r n e in A u s t r a l i ë a a n g e k o c h t .

Algenieene gezondheidstoestand en ziekcnverplegin.g.
Bij G o u v . B t . 7 M e i 1922 n°. 4 ( I n d . S t . n°. 294) o n d e r g i n g
h e t r e g l e m e n t voor den m i l i t a i r e n g e n e e s k u n d i g e n d i e n s t
in N e d e r l a n d s r h - T n d i ë ( I n d . S t . 1909 n°. 225) eene wijzig i n g m e t b e t r e k k i n g tot h e t v e r l e e n e n v a n kostelooze genees-,
h e e l - en v e r l o s k u n d i g e h u l p a a n de in I n d i ë w o o n a c h t i g e
g e z i n n e n v a n het tot de jNTederlandsehe z e e m a c h t b e h o o r e n d ,
in w e r k e i i j k e n dienst i n I n d i ë v e r t o e v e n d E u r o p e e s c h p e r BOneel, terwijl de aan de officieren van gezondheid d e r l a n d m a c h t , belast met de b e h a n d e l i n g d i e r g e z i n n e n , t e r b e s t r i j d i n g van vervoerkosten toe te k e n n e n t e g e m o e t k o m i n g is
vastgesteld.
Ofschoon u i t g e b r e i d e , door h e t C e n t r a a l B u r e a u voor
de S t a t i s t i e k h i e r te l a n d e b e w e r k t e o p g a v e n b e t r e f f e n d e
den g e z o n d h e i d s t o e s t a n d v a n h e t X e d e r l a n d s c h - I n d i s o h e
l e g e r over h e t j a a r 1921 n o g o n t b r e k e n , k u n n e n toch t h a n s
reeds enkele cijfers worden g e n o e m d , die een beeld d a a r v a n
geven.
H e t a a n t a l ziekte- en s t e r f g e v a l l e n b e d r o e g in 1921 respectievelijk 22 548 en 275, t e g e n 26 764 en 273 in 1920. H e t
Handelingen der Staten-Generaal.
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a a n t a l gevallen v a n b u i k t y p h u s bedroeg 104 m e t 13 sterfg e v a l l e u , tegen 159 m e t 16 sterfgevallen in 1920. Voor de
eerste m a a l w e r d e n voor m a l a r i a b e h a n d e l d 8 6 1 , bij herh a l i n g 2741 g e v a l l e n m e t 9 s t e r f g e v a l l e n , t e g e n 1349 en
3606 m e t 21 s t e r f g e v a l l e n in 1920. W e g e n s pokken w e r d e n
5 m i l i t a i r e n b e h a n d e l d , die a l l e n h e r s t e l d e n . D i p h t e r i a k w a m
6 m a a l voor. „ N i e t n a d e r te classificeeren k o o r t s " werd in
706 g e v a l l e n w a a r g e n o m e n m e t 1 s t e r f g e v a l . W e g e n s i n fluenza w e r d e n 581 m i l i t a i r e n b e h a n d e l d , v a n wie er 10
overleden. M e t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n v a n d y s e n t e r i e werden
556 m i l i t a i r e n b e h a n d e l d , v a n wie er 3 o v e r l e d e n . L e p r a
werd in 7 gevallen w a a r g e n o m e n . V a n h o n d s d o l h e i d k w a m
1 geval m e t doodelijken afloop v o o r ; in h e t I n s t i t u u t - P A S TEUR. te W e l t e v r e d e n w e r d e n 5 m i l i t a i r e n voorbehoedend
b e h a n d e l d . H e t a a n t a l g e v a l l e n van b e r i - b e r i b e d r o e g 94
( w a a r o n d e r 70 p r i m a i r e ) , w a a r v a n 4 m e t doodelijken afloop.
M e t t u b e r c u l o s e w a r e n 248 m i l i t a i r e n o n d e r b e h a n d e l i n g ,
v a n wie er 57 overleden. Voor de eerste m a a l w e r d e n wegens
syphilis b e h a n d e l d 1206 m i l i t a i r e n , bij h e r h a l i n g 2607 gevallen (respectievelijk 2 en 4 o v e r l e d e n e n ) . U l c u s m o l l e werd
bij 874 m i l i t a i r e n w a a r g e n o m e n . W e g e n s m o r b i g o n o r r h o i c i
w e r d e n voor de eerste m a a l 1137 m i l i t a i r e n b e h a n d e l d , bij
h e r h a l i n g 2866 ( t o t a a l 4 0 0 3 ) . M e t z o o g e n a a m d e d r u i p e r o o g
( c o n j u n c t i v i t u s g o n o r r h o i c a ) k w a m e n 33 m i l i t a i r e n i n beh a n d e l i n g . T r a c h o o m k w a m bij 111 m i l i t a i r e n voor. V a n
p n e u m o n i a crouposa ( l o n g o n t s t e k i n g ) t r a d e n 160 g e v a l l e n
op m e t 21 s t e r f g e v a l l e n . Voor m i j n w o r m z i e k t e (ankylostomiasis) w e r d e n 209 lijders b e h a n d e l d . Leverabsces t r a d bij 16
m i l i t a i r e n o p . F r a m b o e s i a t r o p i c a k w a m in 4 8 g e v a l l e n voor.
K r a n k z i n n i g h e i d (psychosen) deed zich in 149 g e v a l l e n voor
(2 s t e r f g e v a l l e n ; 1 a a n d e m e n t i a p a r a l y t i c a ) . Voor b l i n d e d a r m o n t s t e k i n g ( a p p e n d i c i t i s ) w e r d e n 102 m i l i t a i r e n beh a n d e l d (2 s t e r f g e v a l l e n ) . I n g e w a n d s b r e u k e n
(herniae)
deden zich voor bij 4 3 m i l i t a i r e n (2 s t e r f g e v a l l e n ) .
De bij G o u v . B t . 18 N o v . 1919 n°. 36 i n g e s t e l d e commissie
voor h e t houden v a n een onderzoek n a a r de t o e s t a n d e n in de
m i l i t a i r e z i e k e n i n r i c h t i n g e n is bij G o u v . B t . 27 S e p t . 1921
n°. 43 o n t b o n d e n , m e t o p d r a c h t a a n de b e t r o k k e n a u t o r i t e i t
om van advies te dienen n o p e n s den inhoud van h e t door die
commissie i n g e d i e n d v e r s l a g .
D e a l g e m e e n e g e z o n d h e i d s t o e s t a n d der l e g e r p a a r d e n was
over h e t j a a r 1921 b e v r e d i g e n d . Bij eene t o t a l e g e m i d d e l d e
sterkte v a n . 3215 (3197) M p a a r d e n , w e r d e n 4874 (4T68)
ziektegevallen of 151.6 % (149.1%) v a n de s t e r k t e b e h a n d e l d .
De verliezen bedroegen a a n s t e r f g e v a l l e n 41 of 1.28% (36
of 1.13%), a a n a f g e m a a k t e p a a r d e n 289 of 8.99% (2S8 of
9.01 %) en op reform gestelde p a a r d e n 89 of 2,77 % (87 of
2 . 7 2 % ) , zoodat h e t t o t a a l der verliezen 419 of 1 3 . 0 3 % (411
of 12.86 % ) b e d r o e g . W e g e n s kwaden droes moesten w ó r d e n
a f g e m a a k t 61 (23) p a a r d e n , n a m e l i j k 2 A u s t r a l i s c h e , 4 Chineesche en 55 i n h e e m s c h e p a a r d e n . H e t m e e r e n d e e l d e r gevallen (53) w e r d g e c o n s t a t e e r d bij de 1ste t r e i n c o m p a g n i e
t e M e e s t e r - C o r n e l i s . D e ziekte deed zich v o o r n a m e l i j k voor
onder de in den loop v a n 1920 voor den t r e i n a a n g e k o c h t e
inheemsohe p a a r d e n . V a n dezen a a n k o o p v a n 175 p a a r d e n
bleken 51 of r u i m 29% m e t d e ziekte te zijn g e ï n f e c t e e r d ,
wel een bewijs v a n liet sterk v e r b r e i d voorkomen der ziekte
o n d e r den I n d i s o h e n p a a r d e n s t a p e l . Voor het overige bedroeg h e t verlies wegens gewone infectieziekten 14 n a a r d e n ,
w a a r o n d e r 4 (4) w e g e n s t e t a n u s en 10 (18) wegens infectieuse l e n d e n m e r g - o n t s t e k i n g . H e t verlies a a n osteoporose
b e p e r k t e zich tot 1 p a a r d , t e g e n 3 p a a r d e n in 1921.
M a n o e u v r e s . In' 1921 w e r d e n door de t r o e p e n der verschillende 'wapens v e l d o e f e n i n g e n op kleine s c h a a l gehouden. O n d e r l e i d i n g v a n h e t hoofd van den gener a l e n staf w e r d e n k a d e r o e f e n i n g e n g e h o u d e n . D e b r i g a d e oefeningen h a d d e n p l a a t s , voor de 1ste b r i g a d e nabij
S e r a n g (res. B a n t a m ) , voor d e 2de b r i g a d e tusschen W i l l e m I
en S e m a r a n g , voor de 3de b r i g a d e ten oosten v a n B l i t a r (res.
E e d i r i ) en voor d e 4de b r i g a d e nabij T j i b e b e r (res. P r e a n g e r R e g e n t s e h a p p e n ) . D e o e f e n i n g e n in afwisselend t e r r e i n der
bereden en mobiele v e s t i n g a r t i l l e r i e w e r d e n in de b u u r t van
1) Do tusschen haakjes geplaatste cijfers hebben betrekking op het vorige
jaar. De cijfers vertoonen verschillen met die in het vorig verslag vermeld, doordat, na de samenstelling van dat verslag, nog nadere gegevens
v.erden ontvangen.

5. Ned.-Indië.
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Tjikalong-West (noordoost van Tjiandjoer) gehouden; de
kust- en stellingartillerie hield hare oefeningen ten westei'
van Soemedang.
Remonte. Het remonte-depot leverde in 1921 aan het
leger 322 paarden, waarvan 158 voor de artillerie en 164 voor
de cavalerie, tegen 334 paarden in 1920. Van de in 1921 in
Australië aangekochte 400 paarden waren bestemd 170 rijpaarden voor de cavalerie, 51 rijpaarden voor de artillerie,
zoomede 52 rij trekpaarden en 127 draagtrekpaarden voor ile
artillerie; tijdens het vervoer over zee stierven er 4.
Voor de aanvulling van den trein en de mitrailleur-compagnieën werden in 1921 8 paarden aangekocht.
Postduivendienst. In het verslagjaar werd te Semarang
(Djatingaleh) ten behoeve van den vliegdienst van marine
en leger een postduivenstation opgericht.
. Teneinde de in bepaalde richtingen afgerichte postduiven
van elkaar te kunnen onderscheiden, werden gekleurde celluloid herkenningsringen ingevoerd.

Reglementen en dienstvoorschriften.

In den loop van

1921 werden door den commandant van het leger de volgende
reglementen en dienstvoorschriften vastgesteld: Kookboek
ten dienste van menages in het garnizoen en te velde met
aanhangsel, herdruk 1920; Reglement voor de kookschool te
Tjimahi, gewijzigde herdruk 1920; Handleiding voor het
onderricht in zwemmen, overtrekken rivieren en voortbewegen van vaartuigen; Voorschrift voor het houden van
parades en wapenschouwingen; Voorschrift voor de scherinoefeningen (herdruk 1921) ; Handleiding voor de officieren
van wapening en de geweermakers (uitgave 1921); Prijslijst
van het materieel der artillerie (uitgave 1921); Voorschrift
op den dienst bij de troepen en algemeene treinen (en c. q.
bij de etappe-treinen) (herdruk 1921); Handboek voor do
bereden artillerie, hoofdstuk I X (uitgave 1921) : Grondslag
voor opleiding en oefening van de kust- en stelling-artillerie;
Soerat peratoeran boewat. Stelling artillerie I Pekerdjaan
pada marijam ; Voorschrift betreffende den militair geneeskundigen dienst in Xederlandsch-Indië op voet van oorlog,
deel I (gewijzigde herdruk 1921); Gebruiksaanwijzing van
geneesmiddelen (herdruk 1921); Leidraad voor het ontsmetten van personen en goederen door de zorg van den militair
geneeskundigen dienst bij het leger in Nederlandsch-Indië
(herdruk 1921); Voorschrift voor den pionierdienst van alle
wapens; Tarief van herstellingen aan kleeding en uitrusting;
Exercitiereglement der cavalerie, eerste deel (herdruk
1921); Idem, tweede deel (herdruk 1921); Voorloopig schietvoorschrift der cavalerie, uitgave 1921.
Belooniiigcn en straffen.
Een overzicht van de aan
militairen der landmacht in 1921 toegekende eerbelooningen
wegens aan den lande bewezen bijzondere diensten ter zake
of ter gelegenheid van/krijgsverrichtingen in NederlandschIndië is opgenomen in tabel 14 van Liila<re C.
Het aantal militairen beneden den rang van officier, dat
aanspraak kreeg op de gouden, zilveren en bronzen medaille
en op den zilveren gesp voor langdurigen trouwen dienst
beliep 6566, tegen 2339 in 1920.
In 1921 werden door de militairen der op Java aanwezige
§ 2.
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korpsen en detachementen wederom de vaardigheidsproeven
afgelegd, terwijl in de buitengewesten alleen de lichte vaardigheidsproef werd afgenomen. Aan de lichte proef — welke
moest worden afgelegd door 283 officieren en onderluitenants
en 19 320 militairen beneden den rang van onderluitenant —
werd voldaan door 72% der officieren en onderluitenants en
56% der militairen beneden den rang van onderluitenant.
Van hen voor wie de proef niet verplichtend was gesteld
slaagden 88% der officieren en onderluitenants en 42% der
militairen beneden den rang van onderluitenant. Aan de
zware proef werd deelgenomen door 41 officieren en onderluitenants en 307 militairen beneden den rang van onderluitenant, van wie 33 officieren en onderluitenants en 181
militairen beneden den rang van onderluitenant slaagden.
Tabel 15 van bijlage C bevat eene numerieke opgave betreffende eenige klassen van gestraften, of om niet-eervolle
redenen uit het leger of tijdelijk uit het korps afgevoerden,
terwijl tabel 16 een overzicht geeft van de in 192] wegens
dronkenschap aan Europeesche militairen opgelegde straffen, waaruit blijkt, dat van de 6193 Europeesche militairen
er zich 460 nu en dan aan misbruik van sterken drank schuldig maakten en daarvoor in 530 gevallen werden gestraft.
I n 1920 bedroegen deze getallen 6029, 610 en 761.

Maatregelen en'instellingen in het belang van het zedelijk en stoffelijk welzijn van den soldaat. Het aantal ontspanningslokalen bedroeg 156.
Ook gedurende 1921 bleef de gelegenheid opengesteld om
tot schoen- en kleermaker bij de korpsen te worden opgeleid.
Aan de kookschool, verbonden aan de kaderscbool te Tjimahi bestond voor de inheemsche militairen van het wapen
der cavalerie en voor militairen der overige wapens en voor
hospitaalsoldaten de gelegenheid om zich voor kok te bekwamen.
De verantwoording over het beheer der 86 militaire sociëteiten wees een voordeelig saldo van + f 120 200 aan; de
waarde van gebouwen, meubilair en bibliotheken werd eind
1921 geschat op f 1 065 000.
Ook voor 1922 werd geldelijke steun verleend aan vereenigingen, welke zich ten doel stellen het zedelijk welzijn der
militairen te bevorderen en wel ten behoeve van de tehuizen
van den Christelijken militairen bond voor Oost- en WestIndië te Weltevreden, Meester-Cornelis, Buitenzorjr en Tjimahi, van bet Leger des Heils te Weltevreden. Bandoeng,
Soerakarta, Djokjakarta, Ambarawa, Soerabaja en Malang.
van den Katholieken socialen bond te Weltevreden, zoomede
aan dergelijke instellingen te Bandoeng, Tjimahi, Salatiga,
Magelang, Soerakarta, Soerabaja en Malang. Door het zeer
gering bezoek werd het tehuis van militairen te Willem I
(Ambarawa) begin 1921 gesloten. "*
Teneinde het kazerne-concubinaat onder de Europeesche
en Cliristeii-inlandsche militairen geleidelijk te doen verdwijnen, werd sedert 1914 aan Europeesche en Christen-inlandsche onderofficieren geen vergunning meer verleend tot het
houden van eene concubine en tevens voor hen de gelegenbeid om te huwen onbeperkt opengesteld. Voor de Europeescbe korporaals en soldaten werd in 1919 de gelegenheid om
te huwen onbeperkt opengesteld, doch een verbod tot het
houden van eene concubine nog niet uitgevaardigd.

VERDEDIGINGSWERKEN.

Het werk Zuid-Tandjoengpriok is opgeheven.

§ 3.

TOPOGRAFISCHE DIENST.

De triangulatie-brigade verrichtte hare werkzaamheden
in de traitengewesten in Djambi, Riouw, Lombok, Noord»,
Midden- en Zuid-Oost-Celebes. De meting van den primairen
ketting in Djambi werd geëindigd. De 5de opnemingsbrigade
verrichtte in Celebes triangulatiemetingen. Door de opleidingsbrigade werden dergelijke werkzaamheden uitgevoerd
in de residenties Kediri, Soerakarta, Djokjakarta en op het

eiland Bali. Samenwerking met het draadlooze station Malabar, voor de seinwisseling ten behoeve van de sterrekundigo
plaatsbepalingen op Sumatra, werd verkregen. Aan de gewone metingen, welke grootendeels eene voortzetting waren
der werkzaamheden van het vorig verslagjaar, werd voortgewerkt in de gewesten Atjeh en onderhoorighedeu, Oostkust
van Sumatra, Palembang, Benkoelen, Batavia (oud), Pre-
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angei'-Iiegentschappen, Cheribon, Djokjakarta, Soerakarta,
Madoera, Celebes en onderhoorigheden en Amboina.
De kaarteering bad plaats, van Java op de scbalen 1 : 25 000
en 1': 50 000 en van de buitengewesten op de schalen
1 : 40 000, 1 : 50 000, 1 : 80 000, 1 :100 000 en 1 : 200 000. I n
totaal werden opgenomen en gekaarteerd 9749 K.M. 2 terrein.
Gedurende een zestal maanden werden proeven genomen
ter beoordeeling van de mogelijkheid tot invoering van de
slereofotogrammetrische methode van terieinopneming.
Landrentemetingen werden verricht op Java, Bali en
Borneo. Op Java en Madoera werden door de landrenteopneiuingsbrigade de kaarten van 677 879 bouws desagronden, waarvan ± 88 % bouws landrenteplichtig is, deels bijgewerkt, deels vernieuwd. Nieuwe metingen hadden plaats
op Bali en Borneo (afd. Kandangan), waar respectievelijk
123 880 en 131519 bouws desagrond in kaart werden gebracht. Van het totaal aantal bouws was ± 9 2 % landrenteplichtig. Vluchtige metingen hadden door de verkenners
plaats op de eilanden Ceram (dat thans geheel is opgenomen),
Flores, Batjan, Soembawa en Nieuw-Guinea.

§ 4.

voorshands gehandhaafd tot steun van het civiel bestuur bij
het scheppen van.ordelijke toestanden in dat deel van NieuwGuinea.
Aangezien de gebeurtenissen reeds zijn beschreven in
hoofdstuk C, kan hier met eenige algemeene opgaven nopens
de geleden verliezen, de plaats gehad hebbende aanvullingen,
enz. worden volstaan.

VEKLIEZES AAK ONZE ZIJDE.

A A S VULLING.

V ï R U E Z Ï H A AH
1 VIJANDS ZIJ DE

Gesneuveld.

Totaal.

InliGcinsclio
troepen.

Aanvullings.
troepen.

Offlc. en onderlul tonants.

Gewond.

Totaal.

Inlieomsche
troepen.

Aaimillingstroepen.

Offlc. on ondorluitenants.

Totaal.

Inlieomsche
i roepen

Gesneuveld.
Aanvullingstrocpen.

Officieren en ondorluitonants.

Aan de reproductie der bladen werd zoo krachtig mogelijk
doorgewerkt. Vele overzichts- en gemeentekaarten werden
voltooid en ten behoeve van een hier te lande te maken
reliefkaart van den Indischen archipel werd een overzichtskaart in 13 bladen op de schaal 1 : 1 000 000 vervaardigd.
Van do buitengewesten zagen tal van net- en spoeddrukkeu
het licht, waaronder veellioeksbladen van Halmahera, Cerara
en Flores, benevens eene schetskaart van de ïidoengsche
landen (Borneo).
])e commissie, welke tot laak had van advies te dienen .'n
hoeverre eene overbrenging van de inrichting naar Bandoeng
te verkiezen was boven eene uitbreiding te Weltevreden en
op welke wijze voldaan kon worden aan de eischen, welke de
verschillende takken van dienst in toenemende mate stellen,
kwam dit jaar met hare opdracht gereed.
Het tekort aan personeel op 31 December 1920 62 man
bedragende, verminderde tot 39 op 31 December 1921.

KBIJGSVEBBICHTINGEN.

Krijgsverrichtingen in den eigenlijken zin van het woord
hadden ook in het afgeloopen jaar niet plaats. De hier en
daar in het commandement van Amboina en Ternate heerschende onrust, hoewel nog niet geheel onderdrukt, bleek
toch van weinig beteekenis. W a a r noodig, was een enkele
patrouille voldoende om uitingen van verzet te voorkomen.
De 4 brigades sterke bezetting in het Arfak-gebied blijft
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Atjeh en onderhoorigheden
Palembang en Djambi. .
Westerafd. van Borneo. .
Zuider- en Oostcrafd. van
Celebes en Menado . . .
Amboina en Ternate . .
Timor en onderhoorigheden

48
13
5

142
26
22

15
25
10
9

56
64
SG
22

1048 1238
368 407
198 225
409
621

479
710

134

165

306

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1
—

—
—

1

—

8
2808 i)
—

i) Gearresteerd wegens politio-overtreding of misdrijf; van do overige comniandemonten worden dienaangaando geon opgavon ontvangen.

§ 5. KORPSEN MET RECHTSTREEKS TOT HET LEGER BEHOORENDE.
Voor de numerieke opgaven aangevende den toestand op
einde 1921 betreffende de schutterijen en de overige in deze
paragraaf bedoelde op militairen voet ingerichte korpsen, zij
verwezen naar tabel 17 van bijlage C.
Aan de lijst van vrijstellingen voor den persoonlijken
schutterlij ken dienst is uitbreiding gegeven bij Ord. van 31
Maart 1922 (Ind. St. n°. 183).
Het reglement voor de schutterijen in het gewest Amboina
(Ind. St. 1912 n°. 428) onderging nadere wijziging bij Ord.
van 21 Juli 1921 (Ind. St. n°. 445).
De toelagen, toegekend aan eenige personen behoorende

tot het korps schutterij te Amboina, zijn bij Gouv. Bt. 21
Juli 1921 n°. 58 (Ind.' St. n°. 446) verhoogd.
Bij Ord. van 16 Dec. 1921 (Ind. St. n°. 765) is de regeling nopens de geleidelijke opheffing van de schutterijen op
Java, voor zooveel noodig gewijzigd, van toepassing verklaard op de schutterij van Padang. De schutterij te Saparoea (Amboina) is bij Ord. van 27 J a n . 1922 (Ind. St. n°.
51) opgeheven.
Voor wijzigingen in de reglementen voor de korpsen barisan
van Madoera en het legioen van Mangkoe Negara zie men
Bijbl. Ind. St. nos. 9852 en 9986.
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KONINKLIJK KOLONIAAL MILITAIR INVALIPENHUIS (OP BRONREEK).

In den loop van 1921 zijn in het invalidenhuis opgenomen
50 oud-militairen (47 uit Oo.st-Indië, 2 uit West-Indië en
1 van de Koninklijke Marine) en zijn uit de sterkte afgevoerd
54 man (21 wegens overlijden en 33 die op verzoek of om
andere reden ontslagen zijn). Dientengevolge telde het gesticht op uit. 1921 202 verpleegden (G2 gegradueerden en
140 minderen), tegen 206 verpleegden (63 gegradueerden en
143 minderen) op uit. 1920.
Gerekend over het geheele jaar, huisvestte het gesticht in
1921 gemiddeld 201 man per dag. I n de ziekeninrichting

waren, bij het einde van elk kwartaal van 1921, in verpleging
achtereenvolgens 26, 16, 21 en 25 man.
Met de vervulling van verschillende betrekkingen waren
op uit. 1921 belast 28 verpleegden, onder wie 10 gegradueerden.
De uitgaven voor het invalidenhuis bedroegen in 1921
f 212 954, of — na aftrekking van de ten bate van het gesticht
ingehouden gagementen en pensioenen ad f 68 046 —
f 144 908.

E.
ZEEMACHT.
Bij GOOT. Bt. 23 Aug.

1921 n°. 69 (Ind.

St. n°. 487)

is

be-

paald, dat bij ontstentenis of tijdelijke verhindering voor die
zaken waarbij de commandant der zeemacht en hoofd van het
Departement der Marine handelt als commandeerende officier in den zin der wetten en verordeningen voor de zeemacht
geldende, in zijn plaats optreedt de oudste der bij het Departement der Marine geplaatste zeeofficieren.
Onverminderd de bevoegdheden van den hoofdinspecteur,
hoofd van den dienst der scheepvaart, is bepaald, dat de
commandant der zeemacht en hoofd van het Departement der
Marine bevoegd is tot alle handelingen, welke uitgaven ten

§ 1.

laste van den lande ten gevolge hebben (tot geen hooger bedrag dan f 50 000) en die betreffen de bij de Xde begrootingsaf deel ing ondergebrachte bouwwerken, schepen en vaartuigen
en goederen (GOOT. Bt. 6 Oct. 1921 n°. 33 in Ind. St. n°. 587).

Bij Gouv. Bt. 26 JTebr. 1922 n°. 28 (Ind. St. n°. 107) is
aangeteekend, dat is ingesteld een staf der marine in Nederlandsch-Indië.
Het reglement op de saluutschoten (Ind. St. 1910 n°. 661)
onderging wijziging bij Gouv. Bt. 11 Febr. 1922 n°. 2X (Ind.
St. n°. 75).

KONINKLIJKE MARTNE.

Personeel. De gemiddelde sterkte over 1921 van het personeel der zeemacht bedroeg 229 officieren, 1184 Europeesche
en 1-128 inlandsche onderofficieren en manschappen; in het
geheel derhalve 2841 koppen, tegen 3005 in 1920. Hoeveel
koppen bij het einde van 1920 en 1921 waren ingeschreven
in de rol van de in dienst zijnde schepen en inrichtingen der
zeemacht ea hoeveel hun aantal meer of minder bedroeg dan
de „bepaalde sterkte" blijkt uit bijlage D, tabel 2.
Tevens doet deze tabel in totaal kennen de „bepaalde"
en „aanwezige" sterkte aan officieren en aan verdere bemanning afzonderlijk, ook wat het maehinedrijvers- en stokerspersoneel en het personeel van liet koi ps mariniers betreft.
Do aanneming van inlanders voor den zeedienst bleef opengesteld bij de marinekazerne Goebeng te Soerabaja en had
voorts plaats bij de kweekschool voor inlandsche schepelingen
te Makasser. 15ij deze school werden 10G en bij de marinekazerne Goebeng 17 inlanders aangenomen. Deze laatsten
zijn bestemd om hunne opleiding bij do kweekschool te ontvangen. De aanneming leverde geen moeilijkheden op.
Zooals blijkt uit bijlage D (tabel 3) is het aantal inlandsche
schepelingen in 1921 met 14 koppen verminderd.
De regeling van liet korps inlandsche schepelingen bij de
Koninklijke Marine (Ind. St. 1921 n°. 393) onderging eene
wijziging bij Ord. van 13 Mei 1922 (Ind. St. n°. 321) in verband met de instelling van den rang van adspirant-vlieg-

tuigmaker.

Europeanen en 15 % van de inlanders door primaire malaiia
aangetast (17,5 en 21,5 % in 1920). Ondanks de veelvuldige
toepassing van voorbehoedende inspuitingen, kwam typhus
nogal veel voor; aan deze ziekte vielen 3 sterfgevallen (2
Europeanen en 1 inlander) te betreuren. Vermelding verdient
de epidemie — beter endernie — van longontsteking bij de
kweekschool voor inlandsche schepelingen te Makasser. H e t
eerste geval kwam voor in Januari 1921, daarop volgden
eenige gevallen in April, Mei en Juli, terwijl het maximum
werd bereikt in Augustus, September en October. Steeds groepeerden zich om de longontsteking talrijke gevallen van bronchitis en broncho-pneumonie. Einde 1921 meldden zich geen
longontsteking-patiënten meer, doch begin 1922 waren de
gevallen van bronchitis en broncho-pneumonie weer talrijker
dan ooit te voren. I n het geheel kwamen 4 sterfgevallen (1
Europeaan en 3 inlanders) aan die ziekte voor. De oorzaak
moet voornamelijk gezocht worden in klimaatsinvloeden te
Makasser. AVat de venerische ziekten aangaat, valt eene verbetering te bespeuren van het cijfer der primaire syphilis,
doch de andeie geslachtsziekten waren even veelvuldig als
gedurende het vorige jaar.
Hot aantal sterfgevallen bij de Europeanen bedroeg 6 en
bij de inlanders 17.
Afgekeurd voor den dienst in de tropen werden 45 Europeanen en voor den militairen dienst 1 Europeaan en 19
inlanders.

IX gezondheidstoestand kan niet bepaald gunstig genoemd
worden. De oorzaak hiervan is voornamelijk te zoeken in het
veelvuldig voorkomen van malaria. Bij de marinekazerne Goebeng werd van de Europeesche bemanning 45 % geïnfecteerd
met primaire malaria, tegen 15 % in 1920, welke cijfers bij
de inlandsche bemanning respectievelijk 43 % en 2 7 % bedroegen. Bij de marinekazerne Oedjong werd 71 % van de

Materieel. Bij den aanvang van het verslagjaar waren in
dienst het pantserschip Tromp en de torpedobootjagers Tivlhond, Jakhals, Hermelijn en Panter, welke jagers respectievelijk 1 September 1921, 14 Juli 1921, 1 j a n u a r i 1922 en
16 December 1921 buiten dienst werden gesteld, terwijl de
Tromp — na aankomst van het pantserschip De Zeven Pro-
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vinden
- midden J a n u a r i 1922 naar Nederland vertrok.
Sedert zijn achtereenvolgens de torpedobootjagers
Lijnx
(1 September 1921), Vos (16 December 1921) en Bulhond
(1 Januari 1922) in dienst gesteld.
Van de Indische milituhe marine waren in het begin van
het verslagjaar in dienst: de mijnenleggers Siboga, Serdang
en Hercules; de flottieljevaartuigen Mataram en Koetei;
de onderzeebooten K I, K III en K V; de opnemingsvaartuigen Tydcman, Van Gogh, Van Doorn en Sumbaioa, benevens
twee torpedobooten. De torpedobooten werden uit de oorlogssterkte afgevoerd; de Scylla. Minotaurui, Python en Sphtius
werden verkocht, terwijl de overblijvende booten dienst doen
als hulpvaartuigen. De Serdang werd 1 J u l i 1921 buiten
dienst gesteld en vervangen door de Assahan, welk schip tot
mijnenlegger was omgebouwd. I n December 1921 en Januari
1922 kwamen de onderzeebooten K IV en K VI in Indië aan.
Midden Januari 1922 werd de Van Gogh buiten dienst gesteld en vervangen door de Eridanus, terwijl in Maart d. a. v.
de Van Gogh wederom in dienst werd gesteld ter vervanging
van de Van Doorn. Op het eind van het verslagjaar waren in
dienst: de onderzeebooten K I, K III. K IV. K V en K VI;
de mijnenleggers Assahan, Siboga en Hercules; de flottieljevaartuigen Mataram en Koetei; de opnemingsvaartuigen
Tydeman, Eridanus, Van Gogh en Sumbawa.
De marine-luchtvaartdienst in deze gewesten onderging
eene groote uitbreiding. Thans is te Tandjoengpriok ten
tijdelijk vliegkamp ingericht, waar 12 vliegtuigen bedrij f sklaar gehouden kunnen worden, terwijl een groot vliegkamp,
opgezet voor 40 vliegtuigen c. a., te Soerabaja in aanbouw is
en voor een gedeelte reeds in gebruik kan worden genomen.
Te Semarang bestaat gelegenheid tot het bergen van een
tweetal vliegtoestellen. In Indië zijn thans aanwezig: 20
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watervliegtuigen type W. A. (tweedekkers) en 3 watervliegtuigen type W. B. (eeudekkers).
Opgaven betreffende de bedrijfskosten der schepen en van
enkele maritieme inrichtingen aan den wal gedurende het
jaar 1921 treft men aan in tabel 4 van bijlage D.
Steenkolen. Gedurende het tijdvak 1 April 1921—1 April
1922 werden de marine-steenkoolopslagen geregeld met gouvernements-steenkool, in Nederlandsch-Indië gewonnen,
aangevuld, terwijl bovendien eene hoeveelheid Borneo-kolen
werd aangekocht. Naar behoefte werden thans ook weder buitenlandsche kolen aangeschaft (Cardiff- en Australische).
Vv'at de inheemsche Bockit Asem-kolen betreft, leverde deze
koleusoort bij gebruik in W . P.-ketels teleurstellingen op
vergeleken bij vroeger genomen proeven, zoodat zelfs de
beste soort, de Lematang-marinekolen, dikwijls geheel onvoldoende resultaten gaf. I n de eerste plaats blijkt een en ander
te wijten te zijn aan nog niet behoorlijke exploitatie, waardoor dikwijls gemengde soorten worden ontvangen met hoog
gruisgehalte, veel vocht, enz.
Vloeibare brandstof, enz. De met de Dordtsche Petroleummaatschappij gesloten overeenkomst voor de levering
van Solar-olie voor onderzeebooten werd voorloopig in onderling overleg opgeschort in verband met de lage marktprijzen,
terwijl het residu-contract voor onbepaalden tijd van
kracht is.
De door de marine benoodigde smeerolie wordt gedeeltelijk
betrokken bij de Dordtsche Petroleummaatschappij. Proeven,
genomen met inheemsche compound-olie, leverden goede(
resultaten op, zoodat waarschijnlijk binnenkort de aanschaffing der voornaamste smeer-oliën geheel onafhankelijk van
buitenlandschen aanvoer kan geschieden.

GOUVERNEMENTS MARINE.

Personeel. I n 1921 zijn 352 schepelingen aangenomen,
terwijl 431 schepelingen hun dienstverband verlengden.
Op uit. 1921 bestonden de ambtenaren en beambten
uit 142 man (19 gezaghebbers, 61 officieren, 47 werktuigkundigen en 15 vierde-werktuigkundigen), ongerekend
één gezaghebber en één eerste-werktuigkundige, eerstgenoemde tijdelijk geplaatst op het hoofdkantoor van scheepvaart en laatstgenoemde bij den aanbouw en de herstelling
van gewestelijke en andere landsvaartuigen, doch met inbegrip van 8 ambtenaren, die gevoerd a la sxiite van hun korps,
dienst deden aan boord van de schepen der bebakening en
kustverlichting en bij de uitdieping van het westervaarwater
naar Soerabaja.
Uit Nederland werden uitgezonden 10 derde-officieren t n
9 vierde-werktuigkundigen, terwijl in Indië 1 derde-officier
en 8 vierde-werktuigkundigen werden aangenomen.
De vloot was einde 1921 bemand met 826 mindere schepelingen.
Nadere opgaven nopens de gevorderde diensten en de aanwezige bemanning van de schepen der gouvernements
marine vindt men in bijlage E .
De vergoeding-toelagen aan de officieren van de gouvernements marine bij dienstverrichtingen aan den wal zijn bij
Gouv. Bt. 13 Mei 1922 n°. 47 (Ind. St. n°. 324) herzien.
De bepalingen betreffende de opleiding van 2de-officieren
en 2de-werktuigkundigen bij de gouvernements marine voor
den hoogeren rang (Bijbl. Ind. St. n°. 9497, zooals dat
sedert is gewijzigd) zijn nader gewijzigd bij Gouv. Bt. 10 Mei
1922 n°. 39 (Bijbl. Ind. St. n°. 10064).
Met ingang van 1 Januari 1921 is de bezoldiging van de
ambtenaren der gouvernements marine opnieuw vastgesteld
en is de titel van leerling-werktuigkundige gewijzigd in
vierde-werktuigkundige (Gouv. Btn. 25 Nov. 1921 n°. 34 en
22 April 1922 n°. 5 8 ; Ind. St. 1921 n \ 715 en 1922 n°. 260).
Materieel. Op einde Maart 1921 bestond de vloot der
gouvernements marine uit 23 schepen. Hiervan waren er 12
bestemd vnor de stationsdiensten. 3 voor de algemeene dienHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1922—1923.

itten. 3 tot tegengang van den opiumsluikbandel op zee, 1 voor
kabelwerk, 1 voor zee-onderzoek, terwijl 3 in reserve waren.
Bij de gewestelijke vaartuigen werden in dienst gesteld 8
motorbooten, namelijk: 1 te Moearatewe (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo), 1 te Poeroektjahoe (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo), 1 te Djambi, 1 op de Rokan-rivier
(Oostkust van Sumatra), 1 te Douggala (Menado) en 3 onderscheidenlijk te Sambas (Westerafdeeling van Borneo), Poeloe
Tello (Sumatra's Westkust) en Singkel (Atjeh en onderhoorigheden) ter vervanging van het stoomvaartuig Sri Landak
en de motorbooten 31 en 127 aldaar. Wegens beëindiging van
de expeditie naar het Centraal bergland van Nieuw-Guinea
werden de ter beschikking van die expeditie gestelde 3 motorbooten buiten dienst gesteld. Voorts werden 8 stoomvaartuigen in dienst gesteld, namelijk 1 te Bagan Si Api Api (Oostkust van Sumatra), 1 te Siak Sri Indrapoera (Oostkust van
Sumatra), 2 te Tarakan (Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo) en 4, onderscheidenlijk te Poso (Menado), Palembang (Palembang), Manokoeari (Nieuw-Guinea) en Djambi
(Djambi), ter vervanging van den niotorschoener 't Fortuyntjen
en de stoomvaartuigen Pruys van der Hoeven,
Pionier en Robbert aldaar.
Het stoomvaartuig Aora werd aan het station Dempta
(Nieuw-Guinea) onttrokken en te Fakfak (Nieuw-Guinea)
gestationneerd in de plaats van het buiten dienst gestelde
stoomvaartuig Resident
Bensbach.
Verder werd de motorboot ü aan Sabang (Atjeh en onderlioorijrheden) onttrokken en te Belawan Deli (Oostkust van
Sumatra) gestationneerd,terwijl bet op laatstgenoemde plaats
bescheiden stoomvaartuig Wilhehnina
Bengkalis (Oostkust
van Sumatra) als station kreeg.
De door het stoomvaartuig Hclrna vervangen motorsehoener 't Fortnyntjen te Poso (Menado) werd te Piroe (Amboina)
gestationneerd, terwijl verder de motorsebosners De Suartten
Arendt, De Griffioen en De Kemphaen onderscheidenlijk te
Sanana (Ternate en onderhooriorheden) en op de Kei-eilanden
en de Tanimbar- en Babar-eilanden (Amboina) werden in
dienst gesteld.
5.

Ned.-Indië.

19
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Iii aanbouw bevinden zicb: 5 motorbooten, 4 stoomvaartuigen en 1 motorschoener, bosteind voor verschillende stations
en voor aanvulling der reserve.
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Op eind Maart 1922 waren in dienst 94 motorvaartuigen,
45 stoomvaartuigen en 4 motorschoeners, benevens vele roeien zeilvaartuigen.

§ 3. MARINE-ETABLISSEMENT.
De staat, aangevende de samenstelling en bezoldiging van
Zoo krachtig mogelijk wordt voortgegaan met de uitbreihet personeel van het marine-etablissement (Ind. St. 1914 ding en moderniseering der inrichting om haar geschikt te
n°. 58, zooals het sedert is gewijzigd en aangevuld) i6 nader maken voor haar taak.
gewijzigd bij Gouv. Btn. 17 Aug. 1921 n°. 46 (Ind. St.
Voor verdere bijzonderheden betreffende het etablissement
n°. 480) en 18 Mei 1922 n°. 71 (Ind. St. n°. 333).
wordt verwezen naar het jaarverslag dier inrichting.
§ 4. SCHEEPVAART.
De scheepvaartbeweging in 1921, in vergelijking met die
Dij Ord. van 10 Juni 1921 (Ind. St. n°. 374) zijn, met
in 1920 en 1919, blijkt uit de hieronder volgende opgave van ingang van 1 Juli 1921, de voorschriften betreffende de
het aantal en den inhoud (in 1000 II*.) der in de voornaamste meting van schepen en vaartuigen, in Nederlandsch-Indië
havens van Nederlandseh-Indië aangekomen stoomschepen thuis behoorende of aldaar tijdelijk aanwezig (Ind. St. 18.S1
en zeilschepen.
n°. G6) nader gewijzigd met betrekking tot het meetloon.
Het reglement voor de examens ter verkrijging van
diploma's van stuurman, machinist en machinedrijver aan
1920. i)
1919. i)
1921. i)
boord van koopvaardijschepen (Ind. St. 1908 n°. 633, zooals
HAVENS.
het sedert is gewijzigd en aangevuld) is nader gewijzigd en
AanInAanInAanInaangevuld bij Gouv. Bt. 1 J u n i 1922 n°. 2 (Ind. St. n°. 377;.
tal.
houd,
tal. I houd.
tal.
houd.
Tandjoengpriok. . .
Boerabaja
Semarang
Cheribon
Tjilatjap
Padang (Emmahaven)
Pangkalanbrandan. .
Poeloe Sembilang . .
Belawan Deli . . •
Palembang
Bandjermasin . . .
Balikpapan
. . . .
Samarinda
. . . .
Makasser .
. . .
Hsnado
Ternate
Boemenep
Bingaradja
Babang
Bambo
Pontianak

1913
19S9
1103
629
236
667

1564
1620
1212
647
451
961
631
638
177
75
1050
236
609
6754
656

8640
7 781
6621
2445
692
2345
71
498
1740
1079
664
2297
460
2485
647
155
664
772
2 476
3216
316

9757
8414
8 0S5
4064
7f-9
2944

2039
2024
1471

11812
9956

792
166
717
891
933

4 501
1010
2884
65
529
2869
1180
623
2 789
484
3349
755
251
561
726
8944
3 724
2-55

1974
1912
1203
722
169
575
1157
1045
1211
609
458
993

2865

1082

637

604

669
189
106
1230
234
720
7999

SOM

678
704
232
93

484

286

66
476
1863
1022

1173

694
478

578

717
223
633
772
3 455
3 839

9618

1212

233
743
8206
500
i

De aard van de scheepvaartbeweging in 1921 wordt voor de
voornaamste havens aangegeven in de volgende tabel.
Aangekomen

HAVENS.

stoomschepen.

Nettoinhoud
(in MS.)

Aan-

10
30

15430
23570

1
1

361
1543

3
29
32
30
26
4

1471
21568
18522
46 290
16990
6172

9
6374
1034
162
1
1158
1480
1237
1241
429
1006
329
129
3970

Nettoinhoud
(in ML)

Aan-

tal.
2029
1994
1471
791
155
717
888
904
1141
664
452
1078
673
700
232
93
1210
229
787
7584
500

11296 963
9 932 776
91147 707
4 600 456
1008299
2884 420
6)248
507 828
2 850133
1 134 043
606164
2 7S3 212
484 020
3.347 528
764 925
250 8!W
549 6-:!6
724 285
39412S2
3 445 247
255010

Aan-

Tandjoengpriok . . .
Soerabaja
Semarang
Cheribon
Tjilatjap
Padang (Emmahaven).
Pangkalanbrandan . .
Poeloe Sembilang . .
Belawan Deli . . . .
Palembang
Bandjermasin . . . .
Balikpapan
Samarinda
Makasser
Henado
Ternate
Boemenep
Singaradja
Babang
Bambo
Pontianak

zeilschopon van zeilvaartuigen van
300 MS. netto in- minder dan 300 M>.
houd en daarboven.
netto inhoud.

tal.

1870

tal.

387
6

1048
1734
8078
278 416

1691
750
31 •
4966

Nuttoinhoud
(in MS.)
777
160785
43 212
8 694
226
28156
120 ia5
125 089
1*3 560
15 723
34 308

29372
14 430
80 738
6886
162
30 287
15 5*7
4655
590 362
31969

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

Bebakening, kustverlichting en loodswezen. De bebakeniugsstoomers Hoofdinspecteur Zeeman en Pharus deden onafgebroken dienst, terwijl het motorbebakeningsvaartuig Caator van Mei 1921 tot Februari 1922 in hoofdzaak dienst deed
voor de oprichting van radiostations van den post-, telegraa!en telefoondienst.
Op 15 Maart 1922 bedroeg het aantal lichtbakens en te
water liggende licht- en lantaarnboeien onderscheidenlijk 55
(waarvan 43 met acetyleenlicht), 78 (waarvan 8 met acetyleenlicht) en 17. Op denzelfden datum bedroeg het aantal te
water liggende tonnen 412 en het aantal ijzeren, houten en
steenen bakens onderscheidenlijk 231, 46 en 17. E r waren 8
loodslichtschepen en 3 lichtschepen in gebruik, terwijl 1
nieuw reservelichtschip door het marine-etablissement te
Soerabaja werd afgeleverd.
De kustverlichting onderging in het verslagjaar de volgende wijzigingen: In straat Makasser werd op het eiland
Dewakang Besar een wit schitterlicht ontstoken. H e t licht
van Merauke werd versterkt door wijziging van de olielichtbron in acetyleen, waarbij ook de periode werd veranderd.
Voorbereid werd de bouw van een kustlicht op Tandjoeng
Berakit (noordoosthoek van het eiland Bintan, Riouw-archipel), op Tandjoeng Koerong (eiland Semaoe'bij Koepang)
en bij kali Menia (noordwestkust van het eiland Sawoe). Voor
de geul Selat Koembang in de Palembang-rivier werden 2
acetyleengeleideliehten geplaatst, terwijl het lichtbaken n°. 4
werd gedoofd. Voor het vaarwater naar Sambo (Riouw) werd
op het kustrif van het eiland Belakangpadang een lichtbaken
opgericht, toonende een groen schitterlicht. Nog werd een
lichtbaken met wit schitterlicht ontstoken op het einde van
het westelijk havenhoofd ter roede Semarang. Begonnen werd
met den bouw van een lichtbaken ter reede Manokoeari
(Nieuw-Guinea). De lichten van de lichtbakens op Melvill-rif
en bij den mond van de Kalimas werden onderscheidenlijk
gewiizipd in een groen schitter- en een rood vast licht. In de
Asahan-rivier werden 2 peleidelichten (oversteekmerk I I I )
biipeplaatst en werd de plaats van de lichten voor het oversteekmerk I g-ewijzierd. Voor het invaren van de tweede
binnenhaven te Tandjoengpriok werd op den oosterdam een
rood vast licht geplaatst en een roode sector in het oostelijk
havenlicht aangebracht. Enkele roode vaste lichten werden
ontstoken, namelijk in de oosthaven te Telokbetong, op het
eiland BelakancrpadanGr (Riouw), te Beo (Menado), Tehor
(Amboina), Sorong (Nieuw-Guinea) en Menado. Een proen
licht werd ontstoken te Manokoeari (Nieuw-Guinea).
Gebluwbt werd het witte vaste licht nabij Tandjoeng
Hele (zuidoostkust van Nias) en bet roode vaste licht te
Liroeng (Menado). In de verlichting van de Barito-rivier
werden eenisre wiizisringen aangebracht; het lichtschip, een
frasboei en twee lichtbakens werden hier voorzien van oliegasoloeilicht. Ook de boei van het Pamanoekan-rif werd van
"loeilicht voorzien. I n de monding van de Beraoe-rivier
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(Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) werden 2 gasboeien
en voor de monding van de Ilokan-rivier (Oostkust van
Sumatra) werd een gasboei gelegd. Ter reede Semarang
werd een gasboei opgenomen in verband met de ontsteking
van bet licht op het westelijk havenhoofd.
Met ingang van 1 Januari 1921 is de bezoldiging van de
loodsen der eerste en tweede klasse herzien (Gouv. Btn.
25 Nov. 1921 n°. 33 en 1 Maart 1922 n°. 2 1 ; Ind. St. 1921
n°. 714 en 1922 n°. 112).
Het aantal loodsen der 1ste klasse van den loodwlii nst ta
ïandjoengpriok ie van vijf op zes gebracht (Ind. St. 1921
n°. 437).
I n Deli werd een niet verplichte loodsdienst ingesteld.
Aan loodsgelden werd in de laatste 3 jaren ontvangen:
1919

1920

ïandjoengpriok (Batavia), f 75 843 f 88 575 f
Soerabaja (Grisee)
335 825
315 821
Tjilatjap
26 360
25123
Emmahavon (Padang)
47 620
58 040
Aroe-baai en Babalan-geul.
38 361
37 296
Koetei-rivier
26454
30890
Balikpapan
79348
98407
Palembang
/78661
76000
Makasser
23 870
29 690
Sambo
35492
42157
Tarakan
34 712
40022
Belawan
—
—
Totaal

1921
138 253
522 768
44 326
78 420
56 343
42 907
134378
123 070
46636
58162
32 739
37 322

f 802 546 f 842 021 f 1314 323

Havendiensten. Aan bakengeld werd in 1921 ontvangen
op J a v a en Madoera f 1079 060 en in de buitengewesteif
f 832 610, tegen f 786 341 en f 581 630 in 1920.
De Ord. in Ind. St. 1918 n". 329, juncto 1921 n°. 216,
regelende do heffing van bakengeld, is nader gewijzigd bij
Ord. van 12 Sept. 1921 (Ind. St. n°. 536).
De lijst van havens, waar geen bakengeld geheven wordt
is aangevuld met Boenta (Celebes en onderhoorigheden) en
Sapeken (Madoera) (Ind. St. 1921 n°. 515) en Ilwaki (Timor
en onderhoorigheden) (Ind. St. 1922 n°. 102).
Bij Ord. van 18 Juli 1921 (Ind. St. n°. 433) wordt aan de

§ 5.
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havenmeesters voor het buiten de kantooruren en op Zon- en
| feestdagen verrichten van werkzaamheden, voortvloeiende
| uit art. 34 der bepalingen op het vervoer van pelgrims van
j Nederlandseh-Indië naar den nedjay, en v.; u daar naar Nederlandsch-Indië (Ind. St. 1898 n°. 294) eene belooning toegej kend. I n verband hiermede is de regeling tot het toekennen
; van belooningen aan de havenmeesters of als zoodanig dienstdoende ambtenaren, wegens het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de scheepvaart (Ind. St. 1920 n°. 747)
gewijzigd bij Gouv. Bt. 18 Juli 1921 n \ 135 (Ind. St.
n°. 434).
H.vdrographische dienst. Het opnemingsvaartuig Van
Doom verrichtte na afloop van de herstelling (28 April
1921) eene opneming van de Pamoekang-baai (Oostkust van
Borneo), zette daarna de opneming ter oostkust van Halmahera voort en voltooide vervolgens de opneming van de Boelien Kaoe-baaien en de Tobelo-eilanden. De opneming van de
noordkust van Misool kwam gedeeltelijk gereed. Van 28
October tot 1 December 1921 was het schip te Soerabaja in
herstelling, waarna het de opnemingswerkzaamheden hervatte. Eind Februari 1922 moest de Van Doorn, tot het
ondergaan van eene ketelherstelling, te Soerabaja buiten
dienst worden gesteld.
Het opnemingsvaartuig Van Gogh zette de opneming ter
zuidkust van Sumatra voort tot het westelijk gedeelte der baai
van Telokbetong. Met behulp van vliegtuigen werd de ligj ging bepaald van het tot dusver vergeefs gezochte rif in den
noordelijken toegang van de Gaspar-straten, waarop het
stoomschip Riojun-Alaru had gestooten. Op 15 J a n u a r i 1922
! werd het vaartuig buiten dienst gesteld en vervangen door
j de Eridanus, welk schip in Maart 1922 een aanvang maakte
; met de opnemingswerkzaamheden in den Riouw-archipel.
Het opnemingsvaartuig Sumbawa beëindigde het in kaart
| brengen der reeden van Tarakan (Zuider- en Oosterafdeeling
; van Borneo) en Malili (Celebes en onderhoorigheden), waarna
het de opneming ter noord- en noordwestkust van Timor
: voortzette. Van eind Mei tot 13 J u n i 1921 en van 11 J a n u a r i
i tot begin Maart 1922 was het schip te Soerabaja in her\ stelling.
Het opnemingsvaartuig Tydeman zette de opneming ter
' noordkust van Nieuw-Guinee in de Geelvinck-baai voort. De
I opneming van het eiland Xoemfoor kwam gereed. Van
! 25 April tot 6 Juli 1921 en van 27 October 1921 tot 18
! J a n u a r i 1922 onderging het schip te Soerabaja de noodige
herstellingen.

VERRICHTINGEN DER ZEEMACHT.

In April 192] maakte de Tromp een tocht naar de Oostkust
van Sumatra en in Augustus 1921 eene reis in het oostelijk
deel van den archipel. Verder nam de bodem deel aan de gezamenlijke oefeningen in de Java-zee, waarna hij 23 Januari
1922 naar Nederland vertrok. Het pantserschip De Zeven
Provinciën kwam 19 Januari 1922 uit Nederland te Tandjoengpriok aan en oefende tot het einde van den verslagtijd
nabij Soerabaja.
De torpedobootjagers oefenden zich in hoofdzaak in de
Java-zee, waarbij ze aan eenige gezamenlijke oefeningen
deelnamen en bij eenige vliegtochten assisteerden. Bovendien maakten de jagers tochten naar Straat Malakka en
omgeving en naar Borneo en Celebes, terwijl een jager
eenigen tijd ter noordkust van Borneo vertoefde in verband
met de aanwezigheid van Badjau's, die de nederzettingen der
Bataafsche Petroleummaatschappij aldaar hadden bezocht en
wier aanwezigheid kwaadwilligheid deed verwachten.
Van de schepen der Indische Militaire Marine werden de
Siboga en Serdang gebruikt als mijnenlegger. Laatstgenoemd

vaartuig vertoefde eenigen tijd in Straat Malakka, teneinde
een einde te maken aan de zeerooverijen in die streken. Nadat
de Asmhan verbouwd was tot mijnenlegger, werd dit schip
in dienst gesteld, waarna de Serdang voor eeno dergelijke
verbouwing bij het marine-etablissement te Soerabaja werd
opgenomen. De Asnahnn maakte in het voorjaar een tociit
naar Straat Makasser. De Hercules bleef te Soerabaja toegevoegd aan de Siboga, De Mataram bleef toegevoegd aan de
kweekschool voor inlandscbe schepelingen te Makasser. De
Koetei maakte eenige tochten in den archipel. De onderzeebooten oefenden in hoofdzaak in de Java-zee.
I n het afgeloopen jaar hadden eenige vliegtochten plaats,
namelijk van Batavia naar Soerabaja en terug', van Soerabaja
naar Makasser en van Batavia naar Belawan. Voorts namen
vliegtuigen deel aan de gezamenlijke oefeningen en bewee3
een vliegtuig «rroote diensten bij het opsporen van de Badjauvloot ter noordoostkust van Borneo. Ook bij het zoeken naar
een in den noordelijken toepranc van de Gaspar-straten gerapporteerd rif werd een groep vliegtuigen met succes gebruikt.
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F.
AANGELEGENHEDEN BEHOORENDE TOT DEN WERKKRING
VAN HET DEPARTEMENT VAN JUSTITIE.
Bij Gouv. I3t. 30 Dec. 1921 n°. 1 (Ind. St. n°. 813) is bij
bet Departement van Justitie ingesteld een kantoor van
arbeid, omvattende de afdeelingen ..Wetgeving en statistiek
van den arbeid", ..Arbeidsinspectie voor Java en Madoera"
en „Vakbeweging". Voor bijzonderheden omtrent dit kantoor
zij verwezen naar hoofdst. B (kol. 37). Eene lijst van in
Nederlandsch-Indië bestaande vakvereenigingen is opgenomen in 'tabel X I V van bijlage G.

§ 1.

Uil rechtsgebied van de. landraden te Indramajoe en Madjalengka (res. Cheribon) en te Grisee (res. Soerabaja) is gewijzigd (Ind. St. 1922 nos. 211 en 464).
Ln verband met de gewijzigde administratieve indeeling
van
de residentie Bantam,'zijn bij Gouv. Bt. 6 J u l i 1922
n
n . 2G (Ind. St. n°. 481) voorzieningen getroffen ten aanzien van de landraden te Tjilegon, Pandeglang, Serang en
Rangkasbitoeng.

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

De bij Gouv. Bt. o Juli 1920 n°. G (Ind. St. n°. 508) tot reeds na het eerste dienstjaar dispensatie te verleenen van
stand gekomen groepenindeeling der rechterlijke ambtenaren
de vereischten van benoembaarheid tot rechterlijke betrekonderging wijziging bij Gouv. Bt. 13 Aug. 1922 n°. 42 (Ind. kingen in Nederlandsch-Indië.
St. n°. 539).
Voor gedeeltelijke voorzieningen met betrekking tot het
Bij K. B. 14 Mei 1921 n°. 31 (Ind. St. n°. 440) is — met personeel der Europeesche en inlandsche rechtbanken zie
wijziging van art. 3 van K. B. 13 Oct. 1908 n°. 46 in Ind. St. : men o. m. Ind. St. 1921 nos. 442, 548, 63T, 729 en 786 en 1922
1909 n°. 24 — de mogelijkheid geopend om aan bureaujuristen
nos. 134, 165, 263, 407 en 489.

S 2.

RECHTSWEZEN IN H E T ALGEHEEN.

Reglement op (Ie rechterlijke organisatie. Dit reglement
is bij K. B. 10 Dec. 1921 n°. 11 (Ind. St. 1922 n°. 164) aangevuld met eene bepaling (art. 76fl) waardoor de br.rgerreehtsgelecrden van de krijgsraden ten aanzien van de bezoldiging en bevordering één korps uitmaken met de militair.
rechterlijke ambtenaren, terwijl het bij K. B. 15 April 1922
n°. 76 (Ind. St. n". 4-50) eene aanvulling onderging, ten einde
den gegradueerden rechterlijken ambtenaren, die door aanvaarding van een niet-recbterlijk openbaar ambt hun plaats
op de ranglijst hebben verloren, bij benoeming tot een rechterlijk ambt herplaatsing op die ranglijst te waarborgen.
Voorts is dat reglement gewijzigd bij K. B. 16 Febr. 1922
n°. 38 (Ind. St. n°. 263) tot uitbreiding van het hooggerechtshof met een substituut-griffier.
Bij E . B. 3 Juli 1922 n°. 60 (Ind. St. n°. 587) is uit genoenid reglement vervallen bet verbod aan de
rechterlijke
ambtenaren om handel te drijven, rechtstreeks of zijdelings
betrokken te zijn in dien van anderen of' in eenige concessie
of onderneming van welken aard ook. op Nederlandsch-ïndië
betrekking hebbende of aldaar gevestigd.

Inlandsen reglement. Bij Ord. van 18 Jan. 1922 (Ind. St.

beëedigen van deskundigen te delegeeren aan bet hoofd van
bestuur hunner woon- of verblijfplaats,
T 0 >W1.,«..,W.I.+«.,
V
....
,
, 'f "Rechten.
Voor wijziging van de ressorten van
b»><lgerechten en daarmede samenhangende nidiensts elhng
T™ porsoiiee «1 o.m. verwezen naar Ind. St. 1921 nos.
« 6 en 42< (1 em iiaiig «Mater), 630 (Loemac janj? on Bondow s )
° " ; 1 ? 4 ' ^ " " ^ W L 1 ? ! ? . 1 , O S ; 2 !So ( l n d l ;^ , l i l A°r e ) - 4 6 8
f» 4W> V"*™* 1 ™»**': 4 6 o x l®*1***)' 4 7 , 8 e n 4 7 9 (HeesterLornehs). 489 (1'oerwakerta). ol2 (Soerakarta en Klaten) en
;
w3 (Sragen).
voor liet landgerecht te Sitoebondo wordt mede als zittingsplaats aangewezen de districtsboofdplaats Besoeki (afd.
Panaroekan, res. Besoeki) (Ind. St. 1921 n°. 531).
Aan de door den directeur van justitie te benoemen plantsvervangende landrecbters, alsmede aan de anibtsbalve als
zoodanig optredende ambtenaren wordt een zittinggeld toegekend van f 15 per dag (Ind. St. 1922 n°. 332).
Bij Gouv. Bt. 25 J u l i 1922 n°. 40 (Ind. St. n°. 511) is
bepaald, dat de landrecbters en bunne fiscaal-griffiers bunne

^ ^ V " * * "

1

^ ^

*" *****"' " " " ^

landpcrocht

n'. 31) - goedgekeurd Iviij K B. 22 Jnli 1922 „•. 82 (Iml St. " V i j K B." 30 J a n . 1922 n«. 62 (Ind. St. n«. 197) is bet
al
& S4^ r ^ U
' ; - ^ ° i l l d 2, (Sedeeltelnk) en art. 320. . l a n ( lj,erechtreglement aangevuld met een e bepaling, waarhd 3 (geheel) van het :nlandsch reglement buiten werking | d o o r ( ] e m o „ e i ; i k i i e ; d w o r d t n o p e n d om bet verhooren, ver£ e 5*?. ld - „ „o T
moo o en /T A e* o i o - \ • i * I slaggeven en beëedigen van deskundigen te delegeeren aan
Bn K B. 30 J a n . 1922 n» 62 (Ind. Bt. n». 197) is bet h e t n o o f d v a n b e s t u u r h u n n c r w o o n . o f verblijfplaats,
mlandsch reglement gewiizigd en aangevuld, waardoor o.a.
de tegen onwillige getuigen toegekende dwangmiddelen ook
tegen deskundigen kunnen worden toegepast en de aan den
Rechtswezen in de buitengewesten. De reglementen tot
rechter gegeven bevoegdheid om in den loop van bet onder- | regeling van bet rechtswezen in de buitengewesten zijn bij
zoek ter terechtzitting andere getuigen dan de opgeroepenen | Ord. van 15 Dec. 1921 (Ind. St. n°. 754) nader gewijzigd en
te hooren. wordt uitgebreid tot deskundigen. Tevens is dat | aangevuld met betrekking tot de wijze van indiening en bereglement aangevuld met eene bepaling, waardoor de moge- ] handeling van verzoeken om in hooger beroep kosteloos te
lijkheid wordt geopend om het verhooren, verslagvragen en j mogen procedeeren: bij dezelfde gelegenheid is o . m . den
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president van de rechtbank of den landraad de bevoegdheid
geschonken, om den eischer bij de indiening van zijne vordering raad te geven en hulp te bieden.
Voorts ondergingen die reglementen wijziging bij Ord. van
19 Dec. 1921 (Ind. St. n". 769Ï. strekkende tot opheffing
van liet wettelijk vereischte van Nederlanderschap voor de
benoembaarheid tot de rechterlijke ambten in NederlandschIndië (zie Ind. St. 1917 n°. 677).
I n verband met de buitenwerkingstelling van art. 320.
lid 2 (gedeeltelijk) en van art. 320, lid 3 (geheel) van het
inlandsch reglement -—• zie onder ,,inlandsch reglement" —
zijn bij Ord. van 18 J a n . 1922 (Ind. St. n°. 32) — goedgekeurd bij E . B. 22 Juli 1922 n°. 82 (Ind. St. n°. 644) —
de overeenkomstige zinsneden en bepalingen van de regle*
menten tot regeling van het rechtswezen in de buiten gewesten
ingetrokken.
I n verband met het onder rechtstreeksch bestuur van den
Lande brengen van het landschap Earangasem (res. Bali
en Lombok) is het reglement op het rechtswezen in die
residentie (Ind. St. 1882 n°. 142) nader herzien bij Ord. Tan
16 Dec. 1921 (Ind. St. n°. 762).

Inheemsehe rechtspraak.

Bij Gouv. Bt. 12 Jan. 1922

n°. 54 is eene commissie van advies ingesteld nopens de
voorgenomen herziening van de priesterraad-rechtspraak.
I n afwachting van eene algeheele herziening van de rechtspraak der priesterraden op Java en Madoera, is bij Ord.
van 21 April 1922 (Ind. St. n°. 229) het toezicht op het
beheer dier colleges over gelden en goederen van bijzondere
personen geregeld, en zijn bij Ord. van denzelfden datum
(Ind. St. n°. 230) gewestelijke tarieven vastgesteld van de
kosten, welke door die colleges in rekening mogen worden
gebracht voor hun beheer over gelden en goederen.
Omtrent de bevoegdheid van den inheemschen rechter in
burgerlijke zaken zie men Bijbl. Ind. St. n°. 1002-3.
Aangaande wijzigingen, gebracht in de organisatie der
inheemsehe rechtspraak, kan het volgende worden medegedeeld:
v

Tapanoeli.
I n April
adatrechtspraak voor die
inheemsehe bevolking in
is gelaten, afgekondigd,
ingevoerd.

1921 is de nieuwe regeling der
streken van Tapanoeli. waar de
het bezit van eigen rechtspleging
welke regeling 1 Juli 1921 is

Suviaira's Westkust.
Bij Ord. van S Juni 1922 (Ind. St.
n°. 405) is eene voorziening getroffen ten aanzien van do
uitoefening der rechtspleging onder de inheemsehe bevolking in de onderaf deeling Koerintji (affl. Painan. res.
Sumatra's Westkust).
Bali en Lombok.
I n verband met de wenschelijkheid
om de inheemsehe bevolking van het landschap Earangasem.

§ 3.

voor zoover zij den Hindoe-godsdienst belijdt, ook nadat
het gebied van dat landschap onder rechtstreeksch bestuur
van den Lande is gebracht, voorloopiiv te laten in het genot
van hare eigen rechtspleging, is de Ord. in Ind. St. 1882
n°. 143, houdende voorzieningen ter verzekering cener behoorlijke rechtsbedeeling onder de inheemsehe bevolking in
enkele gedeelten van dat gewest, voor zoover zij den Hindoegodsdienst belijdt, nader herzien bij Ord. van 16 Dec. 1921
(Ind. St. n°. 760) en is de tekst van eerstgenoemde ordonnantie opnieuw algemeen bekend gemaakt.
De ordonnantiën in Ind. St. 189Ö nos. 185 en 186, regelende de rechtspleging onder de inheemsehe bevolking der
afdeeling Lombok, zijn nader gewijzigd en aangevuld bij
Ord. van 16 Dec. 1921 (Ind. St. n°. 761).

Rechtspersoonlijkheid van vereenigingen.

In 1921 zijn

in Indië, op den voet van K. B. 28 Maart 1870 n°. 2 (Ind. St.
n°. G4), 114 vereenigingen als rechtspersoon erkend, alle
aangegaan voor minder dan 30 jaren: 22 er van, meest van
economischen aard, waren door Chineezen, 25 (20 van economischen en 2 van liefdadigen aard, 2 vakvereenigingen en
1 sociëteit) door inlanders, 4 (2 van liefdadigen, 1 van godsdienstigen en 1 van economischen aard) door Arabieren, en 2
(1 van economischen en 1 van liefdadigen aard) door
Britsch-Indiërs opgericht. Rechtspersoonlijkheid werd aan
14 vereenigingen geweigerd, waaronder 13. wier statuten niet
in overeenstemming waren te achten met het werkelijk
karakter der vereeniging, en 1, die moet worden geacht in
strijd met het algemeen belang te zijn.

Coöperatieve vereenigingen.

In 1921 is in Indië, op

den voet van E . B. 7 April 1915 n°. 29 (Ind^ St. n°. 431).
bewilliging verleend op de oprichting van 7 coöperatieve
vereenigingen.

Naamlooze vennootschappen. In 1921 is in Indië bewilliging verleend op de oprichting van 575 en hier te lande op
die van 23 naarnlooze vennootschappen, welke haar werkkring
uitsluitend of ten deele in Nederlandsch-Indië vinden, alle
nader vermeld in bijlage G, tabel I . Van 61 der eerste
groep had, op het tijdstip van afsluiting van het
overzicht (31" Juli 1922) de voorgeschreven openbaarmaking
nog niet plaats gehad. Bewilliging op de wijzigingen in de
statuten van vennootschappen is gedurende 1921 in 222 gevallen verleend.

Rechtstoestand van personen. Van de in het vijfde lid
van art. 109 van het Regeeringsreglement aan de Indische
Regeering voorbehouden bevoegdheid is gedurende 1921 gebruik gemaakt door de bepalingen voor Europeanen toepasseli.jk te verklaren op 254 personen, onder wie 210 inlanders
(138 mannen en 72 vrouwen) en 44 Chineezen (Ind. St. 1921
nos. 18, 58, 265, 311, 333 en 717). De meesten waren Christenen.

B U R G E R L I J K RECHT, HAXDELSRECHT EX B U R G E R L I J K E RECHTSVORDERING.

Bij E . B. 27 April 1922 n°. 72 (Ind. St. n°. 522) is, met
intrekking van de op dit stuk in de Indische wetgeving verspreid voorkomende en bovendien niet <reheel volledige en
duidelijke bepalingen, eene regeling vastgesteld met betrekking tot het optreden in rechten bij procureur dan wel bij
gemachtigde van den Gouverneur-Generaal als vertegenwoorrliger van den Lande in burgerlijke zaken. I n verband hiermede zie men ook Ind. St. 1922 n°. 523.
Bij E . B. 19 Juni 1922 n°. 85 (Ind. St. n°. 573) zijn de
artt. 226. 324 en 325 van het burgerlijk wetboek voor Nederlandsch-Indië gewijzigd in den geest der wet van 5 Juli 1921
(Ned. St. n°. 835), waarbij de gelegenheid is verruimd om
wijziging of intrekking te vragen eener beslissing over de
Handelingen der Sta ten-Generaal. Bijlagen. 1922—1923.

uitkeeringen toe te leggen aan den geen genoegzame inkomsten bezirtenden echtgenoot, op wiens verzoek de echtscheiding is uitgesproken, uit de goederen van den anderen echtgenoot.
Art. 153 van het wetboek van koophandel voor Nederlandsch-Indië is bij E . B. 5 J a n . 1922 n°. 59 (Ind. St. n°. 140)
aangevuld met eene bepaling, krachtens welke, behalve de
daarin genoemde feestdagen, nog zoodanige andere feestdagen
met den Zondag worden gelijkgesteld als door den Gouverneur-Generaal zullen zijn aangewezen, de datums dier feestdagen jaarlijks worden aangewezen en, indien een feestdag
zou samenvallen met een Zondag, de datum van den feestdag op den Maandag daarna kan worden gesteld. Deze aan5.

Ned.-Indië.
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vulling beoogt hoofdzakelijk de Mohaminedaansche en Chineesche feestdagen gelijk te stellen met de algenieene feestdagen der Europeanen.
Bij K. B. 27 April 1922 n°. 73 (Ind. St. n°. 455) is de in
de artt. 407, 470 en 493 van het burgerlijk wetboek voor
Nederlandseh-Indië gevorderde termijn van 5 of 10 jaren, na
verloop van welke rechtsvermoeden van overlijden bestaat,
in navolging van de Nederlandsche wetgeving, beperkt tot
één jaar.
De Ord. van 29 Maart 1917 (Ind. St. n°. 129), houdende
eene regeling van den privaatrechtelijken toestand der Chineezen, is bij Ord. van 15 Oct. 1921 (ïnd. St. n°. 620) nader
gewijzigd in dien zin, dat als wettig wordt aangemerkt het
kind, geboren uit ouders, die vóór de inwerkingtreding dier
ordonnantie van 29 Maart 1917 of vóórdat deze op hen van
toepassing was, met elkander een wettig nevenhuwelijk hebben aangegaan.
Het reglement voor de inlandsehe Christenen in het gouvernement der Moluksche eilanden op het aangaan van huwelijken zoo onderling als met Europeanen of' derzelver afstammelingen (Ind. St. 1861 n°. 38) is, voor zooveel betreft de
Minahasa, nader gewijzigd bij Ord. van 15 Dec. 1921 (Ind.
St. n°. 753), waardoor voortaan de aangifte van een voorgenomen huwelijk moet worden gedaan aan het districts- of
onderdistrictshoofd.
Bij Ordn. van 13 en 28 April en 1 en 6 J u l i 1922 (Ind. St.
nos. 213, 2G8, 467 en 483) zijn voorzieningen getroffen nopens
de afsluiting en bewaring der te Madjalengka (res. Cheribon),
te Bandjarnegara (res. Banjoemas), te Lamongan (res. Soerabaja) en te Pandeglang (res. Bantam) aangehouden registers, bestemd voor de inschrijving der verklaringen en opgaven van inlanders en vreemde oosterlingen, die zich overeenkomstig de regeling nopens de vrijwillige onderwerping
aan het Europeesche privaatrecht algeheel of gedeeltelijk aan
dat recht wenschen te onderwerpen.
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i wijzing van de personen, die in onteigeningsprocessen voor
het Land kunnen optreden, heeft plaats gehad bij Gouw Bt.
j van denzelfden datum n°. 34 (Ind. St. n°. 595).
De onteigeningsordonnantie (Ind. St. 1920 n°. 574) onderging wijziging en aanvulling bij Ord. van 22 Mei 1922 (Ind.
St. n°. 344), in hoofdzaak betrekking hebbende op de ont; eigening in het belang der volkshuisvesting.

In- en overschrijving van onroerende goederen. In verj
i
!
,
!

band met de afscheiding van het grondgebied van de afdeeling Koeiïntji van de residentie Djainbi en de toevoeging
daarvan aan de residentie Sumatra's Westkust, zijn eenige
voorzieningen getroffen met betrekking tot de in- en overschrijving van onroerende goederen aldaar (Ord. vau 8 Juni
1922 in Ind. St. n°. 406).

Burgerlijke Stand. I n Bijbl. Ind. St. n°. 10001 zijn eenige
aanwijzingen verstrekt omtrent de gedragslijn, welke door
de betrokken ambtenaren behoort te worden gevolgd bij in
Indië te voltrekken huwelijken, waarbij een of beide partijen
vreemdelinge zijn.
Bij Gouv. Bt. 13 April 1922 n°. 32 (Ind. St. n°. 211) zijn
| aan den controleur te Madjalengka de functiën van ambtenaar
! van den burgerlijken stand voor het aanhouden der registers
van den burgerlijken stand voor de Europeesche bevolking
in de districten Madjalengka. Telaga. Radjagaloeh en Djatiwangi (res. Cheribon) opgedragen
I n verband met de samenvoeging der afdeelingen Lamongan en Grisee (res. Soerabaja) en de opheffing van de afdeeling Pandeglang (res. Bantam) zijn bij Ordn. van 1 en 6 J u l i
1922 (Ind. St. nos. 466 en 482) voorzieningen getroffen
nopens de afsluiting en bewaring der te Lamongan (res.
Soerabaja) en te Pandeglang (res. Bantam) aangehouden
registers van den burgerlijken stand.
I
!
i
|

Andere onderwerpen. Ten aanzien van enkele andere tot
Onteigening. De regeling omtrent de verschijning voor
het hoofd van gewestelijk bestuur, bedoeld in art. 70 der ont- deze paragraaf behoorende onderwerpen worden enkel statiseigeningsordonnantie (Ind. St. 1920 n°. 574) is bij Ord. van tische opgaven verstrekt. Die opgaven, welke zijn opgenomen
7 Oct. 1921 (Ind. St. n°. 594) in dien zin aangevuld, dat in j in bijlage G, tabellen I I , I I I , I V en X . betreffen de in
het geding der onteigening als schriftelijk gemachtigde om i 1921 gesloten huwelijken tusschen personen, die aan een
voor den Gouverneur-Generaal, als vertegenwoordigende verschillend recht zijn onderworpen, de in dat jaar verleden
Nederlandseh-Indië, te verschijnen, beschouwd wordt hij, die akten van oogstverband en behandelde faillissementen en
bij of krachtens eene algemeene verordening of besluit van de in 1920 gedane inschrijvingen in de registers van den
den Gouverneur-Generaal daartoe is aangewezen. Eene aan- burgerlijken stand.

§ 4. STRAFRECHT EN STRAFVORDERING.
De invoeringsveroidening strafwetboek (Ind. St. 1917
De K. Bn. 30 Nov. 1920 n°. 52 (Ind. St. 1921 n". 103)
en 11 Febr. 1921 n*. 37 (Ind. St. n°. 250), houdende n°. 497) heeft eenige wijzigingen van ondergeschikt belang
wijziging en aanvulling van het wetboek van strafrecht ondergaan bij K. B. S Sept. 1921 n°. 38 (Ind. St. n°. 747).
— zie K. V. 1921, kol. 115 — zijn in werking getreden mei
Bij Ord. van 18 J a n . 1922 (Ind. St. n°. 31) — goedgekeurd
ingang van 1 December 1921 (Ind. St. 1921 n°. 640).
I bij K. B . 22 Juli 1922 n°. 82 (Ind. St. n°. 644) — is art. 302A
Bij K. B. 14 Maart 1922 n°. 48 (Ind. St. n°. 308) is art. 523 I van het reglement op de strafvordering buiten werking
van het wetboek van strafrecht voor Nederlandseh-Indië aan- : gesteld.
gevuld met eene bepaling, waardoor de straf van hechtenis
Bij K. B. 30 J a n . 1922 n°. 62 (Ind. St. n°. 197) is het
van ten hoogste 3 dagen of geldboete van ten hoogste 10 reglement op de strafvordering gewijzigd en aangevuld met
gulden, welke is gesteld op het zonder geldige reden nalaten | betrekking tot de deskundigen in strafzaken (men zie voor
van het verrichten van wettig gevorderde heeren-, gemeente- deze wijziging en aanvulling onder de rubriek ,,inlandsch
of cultuurdiensten, ingeval van herhaling binnen zes maan- reglement" hiervóór).
den verzwaard kan worden tot hechtenis van ten hoogste
Met afwijking van het bepaalde bii art. 78 van het wetdrie maanden.
boek van strafrecht, is bij K. B. 24 April 1922 n°. 66
Art. 79, onder 3e, van het wetboek van strafrecht is (Ind. St. n°. 435) bepaald, dat het recht tot strafvordering
gewijzigd bii K. B. 9 Juli 1921 n°. 44 (Ind. St. n°. 560). vervalt voor de overtreding, omschreven bij art. 54 van het
met de bedoeling, om de aldaar gestelde bijzondere bepaling reglement omtrent de particuliere landerijen bewesten de
omtrent den aanvang van den verjaringstermijn voor de ver- Tjimanoek op Java (Ind. St. 1912 n°. 422). door verjaring
volging van strafbare feiten, gepleegd met betrekking tot in 18 maanden na afloop van het kalenderjaar, waarin de
het bijhouden van de registers van den burgerlijken stand dienst verschuldigd werd.
voor de Europeesche en daarmede gelijkgestelde bevolking in
Bij K. B. 30 J a n . 1922 n°. 63 (Ind. St. n°. 198) is de
Nederlandsch-ïndië. mede te doen gelden voor de over- Ord. van 20 Mei 1892 (Ind. St. n°. 106) — goedgekeurd
tredingen, welke kunnen blijken uit andere registers van den bii rl. B. 9 Sept. 1892 n°. 23 (Ind. St. n°. 236) —.regelende
burgerlijken stand.
de bewijskracht in strafzaken van door geneeskundigen opge-
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maakte visa reperta, aangevuld met eene bepaling, strekkende om allen twijfel uit te sluiten omtrent de bewijskracht
van visa reperta, opgemaakt door particuliere geneeskundigen
op den eed, welken zij in handen van den voorzitter der
examineerende commissie hebben afgelegd.
In Bijbl. Ind. St. n°. 10035 is verklaard welke verzoekschriften om gratie, ingediend vóór de tenuitvoerlegging van
het vonnis is aangevangen, die executie vermogen op te
schorten
Bij K. B . 22 Juli 1922 n°. 82 (Ind. St. n°. 644) is — met
intrekking van art. 302/t van het reglement op de strafvordering en art. 324 van liet inlandsch reglement en met
wijziging van de artt. 310, 320 en 321 van laatstgenoemd
reglement — de bespoediging van de executie van crimineele
landraadsvonnissen in verband met het gebrek aan gevangenisruimte opnieuw geregeld.

Herziening van strafvonnissen van inlamlsclic rechtbanken door de raden van justitie. In 1921 zijn door de
raden van justitie te Batavia. Semarang. Soera baja. Padang.
Medan en Makasser onderscheidenlijk 479. 726, .1024, 481
290 en 287 revisiezaken behandeld: daarbij werd door de
raden te Batavia en Padang onderscheidenlijk in 1 en 2
gevallen gebruik gemaakt van de bevoegdheid om mondeling
debat toe te staan (zie art. 301& van het reglement op de
strafvordering in Ind. St. 1901 n°. 124).

§ 5.

Kwijtschelding en vermindering van straffen.

De tot

deze rubriek belioorende mededeelingen van statistisehen aard
zijn opgenomen in bijlage G, tabel V I I .

Veediefstallen en rietbranden op Java en ll'adoera. Voor
opgaven daaromtrent zij verwezen naar bijlage G, tabel

VI en XIII.

Toezicht op bioscopen.

Bij Gouv. Bt. 30 April 1922

n°. 16 (Ind. St. n°. 269) is de plaats Moentilan (res. Kedoe)
aangewezen als plaats, waar een agent zal worden aangesteld
als bedoeld in art. 2, lid 3, der bioscoop-ordonnantie (Ind.
St. 1919 n°. 377).
Omtrent de toepassing van ar£. 510 van het wetboek van
strafrecht ten opzichte van de vertooning van door de
bioscoop-commissie goedgekeurde of voorloopig toegelaten
rolprenten zie men Bijbl. Ind. St. n°. 10034.

bewakings- en verplegingspersoneel bij de strafinrichtingen
op Java en Madocra is opnieuw vastgesteld bij Gouv. Bt.
29 Oct. 1921 n°. 27 (Ind. St. n°. 641), juncto Gouv. Bt.
30 Mei 1922 n°. 61 (Ind. St. n°. 365).
Het gestichten-reglement (Ind. St. 1917 n°. 708) is bij
Ord. van 6 Oct. 1921 (Ind. St. n°. 591) aangevuld met
eene bepaling, waarbij het hoofd van het gevangeniswezen
kan gelasten, dat bijzonder gevaarlijke in de 1ste klasse
geplaatste veroordeelden voor ten hoogste drie maanden eenzaam worden opgesloten.
Bij Gouv. Bt. 9 April 1922 n°. 1 (Ind. St. n°. 202) is een
nieuwe staat vastgesteld van aan de verschillende categorieën
van gevangenen van landswege te verstrekken voedingsartikelen.

TUCHT- EN OPVOEDINGSWEZEN.

I n den loop van 1921 werden 115 minderjarigen (112
jongens en 3 meisjes) ter beschikking van de Begeering
gesteld, naar den landaard te verdeelen in 3 Europeanen.
2 C'hineezen en 110 inlanders. Van deze minderjarigen en
van de regeeringspupillen, die in 1920 wegens plaatsgebrek
nog niet in een gesticht konden worden opgenomen, werden
er bij besluit van den Directeur van Justitie geplaatst:
36 in de eerste of observatie-afdeeling van liet landsopvoedingsgesticht te Semarang. 18 in de Witte Kruis-kolonie te
Warak bij Salatiga, 59 in de landbouwkolonie te Klakah
(Loeinadjang) en 2 in het tehuis van de vereeniging ..Pro
J u v e n t u t e " te Soerabaja, 7 onder verantwoordelijkheid van
de gelijknamige vereeniging te Medan in gezinnen en 1 in

s

Uitlevering. Gedurende 1921 werd aan onze overheidspersonen door het bestuur der Straits Settlements 1 Chinees
uitgeleverd. Aan dat bestuur en dat van de Gefedereerde
Maleische Staten zijn uitgeleverd onderscheidenlijk 1 Chinees
en 1 Chinees en aan het bestuur van Johore door tusschenkomst van dat der Straits Settlements 1 inlander.

GEVANGENISWEZEN.

Bij de centrale gevangenis voor Europeanen te Semarang
is, ten aanzien van de behandeling der gevangenen. overgegaan tot het nemen van een proef met het z.g. Osbor±iesysteem, welke tot dusver bevredigende resultaten gaf.
I n verband met de wenschelijkheid om de jongeren onder ;
de veroordeelden zooveel doenlijk afgescheiden te houden van
de volwassen veroordeelden, werd — in afwachting van do :
oprichting van een bepaaldelijk voor dit doel ontworpen ver- I
beteringsgevangenis voor jeugdige veroordeelden — de oude
gevangenis te Madioen, na de ingebruikneming van do
nieuwe centrale strafinrichting aldaar, speciaal bestemd voor I
de opneming van jeugdige veroordeelden beneden den leeftijd van 19 jaar.
De samenstelling en bezoldiging van het administratief.

§ 6.
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het opvoedingsgesticht voor jongens te Soekaboemi, uitg;iande*van het Genootschap van in- en uitwendige zending.
Negen pupillen ontvluchtten, terwijl de overigen, wegens
gebrek aan ruimte, voorloopig in geschikte gelegenheden zijn
ondergebracht. Van 5 minderjarigen, die geruimen tijd in
het landsopvoedingsgesticht vertoefd hadden en vatbaar
bleken te zijn voor overdracht aan particuliere zorg. werden
er 2 geplaatst in het doorgangshuis van de vereeniging ..Pro
J u v e n t u t e " te Semarang, 1 in een gezin daar ter plaatse,
1 in het opvoedingsgesticht voor jongens te Soekaboemi en
1 toevertrouwd aan de vereeniging ,,Pro J u v e n t u t e " te
Batavia.

MIMTATB RECHT EN MILITAIRE RECHTSPRAAK.

De tekst van het wetboek van militair strafrecht. vast- 1911 (Wed. S t . n " . 5) en van 5 Juli 1921 (Ned. St. n°. 841)
gesteld bij de wet van 27 April 1903 (Ned. St. n°. 111). en gebrachte wijzigingen en plaats gehad hebbende aanvullinvan de wet op de krijgstucht, vastgesteld bij de wet van .gen. ziin bekend gemaakt bij K. B. 12 Dee. 1921 n°. 8
27 April 1903 (Ned. St. n°. 112). zooals deze luiden volgens (Ned. St. 1921 n°. 1352. Ind. St. 1922 n°. 736).
de daarin door of tengevolge van de wetten van 7 Januari
De inrichting en indeeling van de strafklassen en die
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van de tuchtklassen voor de zee- en voor de landmacht, plaats, bestemd of geschikt tot het ondergaan van krijgsalsmede de inwendige dienst en de tucht bij die klassen en tuchtelijke straf, hetzij in een strafgesticht in de koloniën of
de voorschriften, noodig ter uitvoering van de wetsbepalin- bezittingen van het Rijk (zie art. 21 van het wetboek van
gen betreffende het voorwaardelijk ontslag uit de straf- en militair strafrecht), zijn aangegeven bij K. B. 7 Juli 1922
tuchtklassen, zijn geregeld bii K. B. 31 Jxili 1922 n°. Gü n°. 44 (Ned. St. n°. 440;! Ind. St. n°. 739).
(Ned. St. n°. 47ö).
Welk gedeelte van de gedurende den straftijd door den
Bii K. B. 2 Sept. 1922 n°. 91 (Ned. St. n°. 51Ó; Ind. St. gestrafte verdiende gelden als soldij wordt aangemerkt voor
n°. 742) is bepaald, dat het wetboek van militair strafrecht de toepassing van de bijkomende straf, alsmede welke bein werking treedt met ingang van 1 J a n u a r i 192:?.
stemming aan die gelden wordt gegeven (zie art. 25, laatste
Bij K. B. 2 Sept. 1922 n°. 90 (Ned. St. n°. 514: Ind. St. lid, van de wet op de krijgstucht), is bepaald hij K. B. 7 Juli
n°. 741) is bepaald, dat de wet van 5 J u l i 1921 (Ned. St. 1922 n°. 45 (Ned. St. n°. 4 4 1 ; Ind. St. n°. 740).
n°. 841), tot invoering van het wetboek van militair strafDe itt Ind. St. 1902 n°. 308 vervatte bepalingen betrefrecht en van de wet op de krijgstucht in werking zal treden fende de opzending naar Nederland van in Nederlandschmet ingang van 1 Januari 1923.
Indië veroordeelde militairen zijn gewijzigd bij K. B. 6 Sept.
Nadere voorschriften betreffende de wijze van uitvoering 1921 n°. 45 (Ind. St. n°. 744), ten einde gewezen Eurovan de doodstraf, bedoeld in art. 7 van het wetboek van peesche militairen, die zich als slechte elementen hebben
militair strafrecht, rijn gegeven bii K. B. 26 April 1922 i doen kennen, te beletten zich na het verlaten van den dienst
aldaar te vestigen.
n°. 46 (Ned. St. n°. 228: Ind. St. n°. 737).
De gevallen waarin en de wijze waarop veroordeelingen
De ..rechtspleging bij de landmacht" en de ..provisioneele
tot gevangenisstraf, tot militaire detentie of tot hechtenis, instructie voor het Hoog Militair Gerechtshof yan Nederindien de gelegenheid ontbreekt om gebruik te maken van landsch-Indië" zijn opnieuw vastgesteld bij K. B. 10 Dec.
een voor de uitvoering daarvan bestemd gesticht of gebouw, 1921 n°. 10 (Ind. St. 1922 n°. 163).
geheel of ten deele worden ten uitvoer gelegd, hetzij op eene

§ 8.

DOOR DE HOOFDEN VAN G E W E S T E L I J K BESTUUR VASTGESTELDE
REGLEMENTEN EN KEUREN VAN P O L I T I E .

Van de door de hoofden van gewestelijk bestuur, ten aanzien van een aantal binnen den kring van hunne wetgevende
bevoegdheid vallende onderwerpen, vastgestelde, in de Jav.
Ct. van 1921 afgekondigde verordeningen, verdienen afzonderlijke vermelding: de door den assistent-resident van Billiton vastgestelde verordening op het verhuren van automobielen in het gewest Billiton (Jav. Ct. n°. 1 8 ) : de door den
resident van Amboina vastgestelde verordening tot bescherming van de klappercultuur in de residentie Amboina (Jav.
Ct. n°. 2 7 ) ; de door den resident van Banka en onderhoorigheden vastgestelde verordening tot wijziging van de verordening op het verhuren van rij-, last- en trekdieren, voertuigen
en vrachtkarren en dergelijke op de openbare wegen (Jav.
Ct. n°. 3 2 ) : de door den resident van Niemv-Guinen vastgestelde verordening, houdende verbod tot het drijven van
openbaren handel aan boord van de passagiersschepen in de
wateren van dat gewest gedurende den tijd, gedurende welken
die schepen eenige havenplaats aandoen of op een reede voor
anker liggen (Jav. Ct. n°. 33): de door den resident der
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo vastgestelde verordening tot wijziging van de verordening op het gebruik van de
in het rechtstreeks bestuurd gebied der residentie Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo gelegen openbare wegen, die voor
het vervoer per as geschikt zijn (Borneo-rijkeur) (Jav. Ct.
n°. 36) ; de door den goiiverneur van Atjeh en onderhoorigheden vastgestelde verordening op het ankeren van schepen
en vaartuigen in de nabijheid van den zeetelegraafkabel ter
reede Oelee Lheue (Jav. Ct. n°. 4 0 ) : de door den resident
van Sumatra's Westkiist vastgestelde verordening op het verzamelen van grind, j~teen en ander verhardingsmateriaal in
het Singkarak-meer (Jav. Ct. n°. 41) en het door dezen vastgesteld reglement op de registratie van vracht- en hand-

§ 9.

Recht van vereeniging en vergaderine.

karren (Jav. Ct. n°. 71): de door den resident van Bali en
Lombok vastgestelde verordening houdende verbodsbepalingen tot beveiliging der landeinden te Ampenan en te Boeleleng, van den tusschen genoemde plaatsen gelegden onderzeesclien telegraafkabel en van het landeinde te Boeleleng
van den kabel naar Sitoebondo (Jav. Ct. n°. 23) en de door
genoemden resident vastgestelde verordening tot wijziging
van de huidenkeur (Jav. Ct. n°. 70): de door den resident
van Riouw en onderhoorigheden vastgestelde verordening ter
verzekering van eene richtige heffing der klapperbelasting
en belasting op de copra en klapperolie in den Poelau
Toedjoeh-archipel, de Tambelan- en Wates-eilanden (Jav.
Ct. n°. 6 3 ) : de door den resident van Menado vastgestelde
kexir op het vervoer van alcoholische dranken en vloeistoffen
naar de Sangi- en Talaud-eilanden (Jav. Ct. n°. 81) en de
door dezen vastgestelde verordening tot intrekking van de verordening van 30 April 1919 tot tegengang van de roekelooze
omzetting van voor den bouw van voedingsgewassen geschikte
velden in klappertuinen in de residentie Menndo (Jev. Ct.
n°. 82) ; de door den resident van Soerakarta vastgestelde verordening tot intrekking van de keur op het gebruik van rijwielen (Jav. Ct. n°. 85) en de door den gouverneur van Celebes en onderhoorigheden vastgestelde verordeningen: a. tot
wijziging en aanvulling van de verordening houdende bepalingen tot regeling van het vervoer en den verkoop van alcoholische dranken en vloeistoffen in het gouvernement Celebes
en onderhoorigheden, met uitzondering van de gemeente
Makasser (Jav. Ct. n°. 87 en n°. 101) en h. tot regeling van
het verkeer op de openbare wegen, die voor vervoer per as
geschikt zijn in het gewest Celebes en onderhoorigheden buiten de gemeente Makasser (Jav. Ct. n°. 101).

BIJZONDERE RECHTEN.

Bii Ord. van

8 Febr. 1922 (Ind. St. n°. 71) is in de residentie Djokjakarta
de uitoefening van het recht van vergadering tijdelijk beperkt, aangezien in dat gewest ernstig gevaar dreigt voor
verstoring der openbare orde.

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 .
Het toelatingsbesluit (Ind. St. 1916 n°. 47) onderging
bij K. B. 26 April 1922 n°. 72 (Ind. St. n°. 447) eene
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wijziging in dien zin, d a t een v r e e m d e l i n g , ten einde duur
te l a n d e te k u n n e n worden t o e g e l a t e n , n i e t meer behoeft (e
v e r k l a r e n niet welk doel hij in N e d e r l a n d s c h - I n d i ë komt.
De O r d . van 29 Nov. 1917 ( i n d . S t . n°. G94), h o u d e n d e
bijzondere r e g e l i n g e n ten aanzien van de toelating v a n \\erkl i e d e n , is n a d e r gewijzigd bij O r d . v a n 19 Mei 1922 ( I n d .

St. n°. 323) met betrekking tot de panglongokoelies.
De lijst v a n door den G o u v e r n e u r - G e n e r a a l aan te wijzen
h a v e n s , w a a r o n t s e h e p i u g v a n N e d e r l a n d e r s , niet uit in

Nederlandsch-Indië gevestigde ouders geboren, noch ingesetone v a n N e d e r l a n d s c h - I n d i ë zijnde, en v a n vreenideling e n , die n i e t zijn ingezetenen v a n N e d e r l a n d s c h - I n d i ë , is
t o e g e l a t e n , is bij O r d . v a n 13 Mei 1922 ( I n d . St. n". 322)
u i t g e b r e i d met S e l a t p a n d j a n g (gOUV. Oostkust van S n n i a t r a )
en Soengai G o e n t o e n g (res. R i o u w en o n d e r h o o r i g h e d e n ) .
Bij O r d . v a n 2 8 M a a r t 1922 ( I n d . S t . n°. 176) is a r t . 9

der toelatingsordonnantie (Ind. St. 1917 n°. 693). vermeld e n d e de s t o o i n v a a r t i n a a t s c h a p p i j e n , ten aanzien van «vel keischepen a r t . 5, lid 1, van het toelatingsbesluit van
toepassing

is. aangevuld met eenige maatschappiien.
De toelatingsordonnantie (Ind. St. 1917 n°. 093) is bii
Ord. van G Mei 1922 (Ind. St. n". 290) nader aangevuld
met de bepaling, dat bij liet binnenloopen van een haven

§
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een schip, waarop zich reizigers bevinden, die. rechtstreeks
van b u i t e n N e d e r l a n d s c h - I n d i ë k o m e n d e , zich in die h a v e n
w e u s c h e n te o n t s c h e p e n , op duidelijk z i c h t b a r e wijze de i n t c r -

nationale teinvlag N zal voeren, totdal de ontschepingsambtenaar aan boord zal zijn gekomen.
Sedert de afsluiting van de gelijksoortige opgaven in
K . V. 1921 (15 M a a r t 1921) tot 15 M a a r t

ambt te Pamekasan (res. Ifadoera).
I n v e r b a n d m e t de o p h e f f i n g v a n het gewest T e r n a t e en
o n d e r h o o r i g h e d e n en de t o e v o e g i n g v a n het gebied d a a r v a n
a a n de r e s i d e n t i e A m b o i n a zijn enkele voorzieningen getroffen m e t b e t r e k k i n g tot het n o t a r i a a t in genoemd gebied
( O r d . v a n 21 J u n i 1922 in I n d . S t . n°. 4 4 3 ) .
D e o r d o n n a n t i e op het c e n t r a a l t e s t a m e n t e n r e g i s t e r ( I n d .
S t . 1920 n°. 305) t r e e d t in w e r k i n g m e t i n g a n g v a n 1 J a n u a r i
1922 ( I n d . S t . 1921 n°. 5 6 8 ) .
V o o r s c h r i f t e n betreffende de i n r i c h t i n g v a n h e t c e n t r a a l
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politieke m a a t r e g e l v a n v e r w i j d e r i n g toegepast op 2 personen
u i t h e t g o u v e r n e m e n t Celebes en o n d e r h o o r i g h e d e n , die, boewel in rechten n i e t v e r v o l g b a a r , wegens v e r s c h i l l e n d e bez w a r e n d e feiten voor de o p e n b a r e r u s t en orde in genoemd
gewest gevaarlijk werden g e a c h t . Door liet hoofd v a n het
Mangkoenegara-.che h u i s werd uit zijn gebied 1 persoon verb a n n e n . G e d u r e n d e d a t t i j d v a k werd a a n een tweetal vroeger
politiek verwijderden eene a n d e r e p l a a t s tot verblijf a a n gewezen.

Slavernij en pandelingMhap.

In Tapanoeli kwamen in

J u l i 1921 een öO-tal gevallen v a n p a n d e l i n g - c h a p aan h e t
l i c h t . Ook in Celebes en o n d e r h o o r i g h e d e n schijnt slavernij
en p a n d e l i n g s c h a p n o g voor te k o m e n .

EN I N S T E L L I N G E N M E T H E T R E C H T S W E Z E N

P r a k t i z i j u s e n n o t a r i s s e n . I n 1921 zijn 17 rechtsgeleerde
p r a k t i z i j u s a a n g e s t e l d , n a m e l i j k 5 bij het hooggerechtshof
e n o n d e r s c h e i d e n l i j k 3 , G en 3 bij de r a d e n v a n j u s t i t i e te
S e m a r a n g , S o e r a b a j a en M e d a n .
A a n één of m e e r gedeelten v a n h e t n o t a r i e e l e x a m e n
o n d e r w i e r p e n zich G7 a d s p i r a n t e n , v a n wie er 27 s l a a g d e n
(7 voor het eerste, 2 voor het eerste en tweede, i voor hel
eerste ( a a n v u l l e n d ) , 1 voor h e t eerste ( a a n v u l l e n d ) en
t w e e d e , S voor h e t tweede, 3 voor het t w e e d e en derde en
5 voor h e t d e r d e g e d e e l t e ) . Voor v e r d e r e bijzonderheden
w o r d t verwezen n a a r h e t v e r s l a g v a n de e x a m e n c o m m i s s i e
( J a v . Ct. 1922 n°. 1 9 ) .
Bij O r d n . v a n 13 A p r i l 1922 ( I n d . S t . n°. 214), 1 J u l i 1922
( I n d . S t . n". 4 6 8 ) , 6 J u l i 1922 ( I n d . S t . n u . 484) en 23 A u g .
1922 ( I n d . S t . n°. 564) zijn u i t de lijst v a n p l a a t s e n , w a a r
h e t n o t a r i a a t v e r b o n d e n is aan het a m b t v a n assistentr e s i d e n t , v e r v a l l e n de p l a a t s e n M a d j a l e n g k a (res. C'heribon).
L a m o n g a n ( r e s . S o e r a b a j a ) , P a n d e g l a n g (res. B a n t a m ) en
Temanggoeng (res. Kedoe).
D e O r d . v a n 30 M a a r t 1905 ( I n d . S t . n°. 2 3 1 ) . h o u d e n d e
a a n w i j z i n g v a n personen, door wie het n o t a r i s a m b t wordt
u i t g e o e f e n d , is n a d e r h e r z i e n bij O r d . v a n 3 1'ebr. 1922
( I n d . S t . n°. 65) betreffende de u i t o e f e n i n g van het n o t a r i s -

1922 werd

krachtens art. 47 van het Regeeringsreglemenl omschreven

IN

VERBAND.

t e s t a m e n t e n r e g i s t e r door de w e e s k a m e r te B a t a v i a zijn o p g e n o m e n in B i j b l . I n d . S t . n°. 9 9 6 0 .
Tolken.
Voor de i n d i e n s t s t e l l i n g van tolken voor de
J a v a a n s c h e en Soendaneesche t a l e n bij de m a g i s t r a a t s g e r e c h t e n te P a g e r a l a m (res. P a l e m b a n g ) , L a n g s a r en K o e a l a
S i m p a n g (gouv. Atjeh en o n d e r h o o r i g h e d e n ) , L a b o e h a u r o e koe ( g o u v . Oostkust van S u m a t r a ) en M a r t a p o e r a ( r e s . Z u i der- en Oostera f deel i n g v a n B o r n e o ) zie men I n d . S t . 1922
nos. 300, 3 0 1 , 366 en 372.
Bij den l a n d r a a d te L a n g s a r ( A t j e h en o n d e r h o o r i g h e d e n )
zijn in d i e n s t gesteld een M o h a m m a d a a n s c h a d v i s e u r en een
tolk voor de Chineesche t a a l ( I n d . St. 1922 n°. 3 7 1 ) .
De b e t r e k k i n g v a n tolk voor de J a v a a n s c h e t a a l ten behoeve v a n den m a g i s t r a a t te T a n d j o e n g p i n a n g ( R i o u w ) is
i n g e t r o k k e n ( I n d . St. 1922 n°. 7 4 ) .

Weeskamers.

Bij TT. B. 4 Juli 1921 n°. GO (Ind. St.

n°. 489) is h e t b u r g e r l i j k wetboek voor N e d e r l a n d s c h - I n d i ë
gewijzigd in dien zin. dat in h e t r e c h t s g e b i e d v a n eiken r a a d
v a n j u s t i t i e weeskamers zullen b e s t a a n op de p l a a t s e n a a u gewezen door den G o u v e r n e u r - G e n e r a a l , die tevens h a r e
ressorten r e g e l t . I n v e r b a n d d a a r m e d e is bij G o u v . B t . 29
S e p t . 1921 n°. 1 ( I n d . S t . n°. 575) b e p a a l d , d a t weeskamers
g e v e s t i g d zijn te B a t a v i a , S o e r a b a j a , S e m a r a n g , B a n d o e u g ,
D j o k j a k a r t a , M a l a n g , P a d a n g , M a k a s s e r en M e d a n ; tevens
zijn bij diezelfde g e l e g e n h e i d de ressorten en de s a m e n s t e b
l i n g d i e r k a m e r s g e r e g e l d , zoomede de b e z o l d i g i n g v a n b a a r
pei'soneel.
H e t rentecijfer d a t over 1920 over de door de weeskamers
op e i g e n n a a m u i t g e z e t t e g e l d e n zal worden te goed g e d a a n
w o r d t , i n s t e d e v a n vóór 31 M e i 1921 (zie a r t . 15, a l . 1, d e r
O r d . in I n d . St. 1897 n°. 231) vóór 31 D e c e m b e r 1921 v a s t ,
gesteld ( O r d . van 29 Dec. 1921 in I n d . S t . n°. 797).
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ARBEIDSINSPECTIE EN KOELIEWERVING.

De ondernemingen ter Oostkust van Sumatra en in Atjeh
en onderhoorigheden werden in 1921 geregeld door de aldaar
bescheiden ambtenaren der arbeidsinspectie bezocht, terwijl
ook werden nagegaan de ondernemingen in Tapanoeli,
Sumatra's Westkust, Benkoelen, Lampongsche districten,
Palembang, Djambi, Riouw en onderhoorigheden, Billiton,
Westerafdeeling van Borneo, Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo, Celebes en onderhoorigheden, Menado, Ternate en
onderhoorigheden en Amboina.
I n die deelen der buitengewesten, waar regelingen van de
onderlinge rechten en verplichtingen van werkgevers en
werklieden op ondernemingen van land- of mijnbouw of van
anderen aard van kracht zijn, hadden de in 1921 geregistreerde overeenkomsten betrekking op 146 G77 werklieden.
Het aantal in 1921 overleden contractarbeiders bedroeg 3664.
Eene splitsing van die getallen voor elk der betrokken gewesten afzonderlijk, waarin tevens is vermeld tot welken
landaard de aangeworven contractkoelies behooren, is opgenomen in bijlage G, onder X I .
I n verband met de malaise, werden verscheidene ondernemingen gesloten, terwijl andere het bedrijf inkrompen, met
het gevolg, dat er meer werklieden werden ontslagen dan
aangeworven.
I n het geheel werden op den voet van de wervingsordonnantie (Ind. St. 1914 n°. 613) van Java naar de buitengewesten verscheept 36 326 arbeiders, en keerden er van daar
44 967 terug.
Het aantal ondernemingen in het gouvernement Oostkust
van Sumatra daalde van 343 in 1920 tot 323 in 1921, terwijl
het aantal contractarbeiders terugliep van 238 336 in 1920
tot 208 34_3 in 1921. Van dezen waren 177 722 inlanders van
Java, 28 714 Chineezen, 18J1 Klingaleezen en 66 lieden van
anderen landaard. Over het algemeen liet de behandeling
der arbeiders niet te wenschen over, terwijl de huisvesting
bevredigend kon worden genoemd. De geneeskundige behandeling was goed; de totale sterfte bedroeg ongeveer 1 °/0.
Over de behandeling van de arbeiders op de ondernemingen
in Atjeh en onderhoorigheden viel over het algemeen niet
te klagen. Aroor eene behoorlijke geneeskundige behandeling
der zieke werklieden werd voldoende zorg gedragen. De gezondlieidstoestand was bevredigend.
I n Tapanoeli werden twee onderneminsen, welke met
contractarbeiders werkten, tengevolge van de malaise 'gesloten, terwijl ook andere genoodzaakt waren een groot gedeelte van haar personeel te ontslaan. Aan de huisvesting
werd voldoende zorg besteed, terwijl de geneeskundige behandeling niet te wenschen overliet.
Het aantal in de residentie Sumatra's Westkust met contractkoelies werkende ondernemingen bedroeg 14. Sedert
J u l i 1921 zijn ook Chineesche contractarbeiders in dit gewest
werkzaam. Desertie was wederom de meest voorkomende overtreding van de bepalingen der koelie-ordonnantie. De geneeskundige behandeling was voldoende.
I n tegenstelling met andere gewesten, is het aantal contractkoelies in Benkoelen met ongeveer 9 % vermeerderd,
hetgeen een gevolg is van het openen van twee nieuwe landbouwondernemingen. De behandeling der koelies liet over het
algemeen niet te wenschen over: de huisvesting was goed.
terwijl de geneeskundige behandeling aanmerkelijk is verbeterd. Het aantal veroordeelingen wegens overtredingen van
de koelie-ordonnantie bedroeg 225. tegen 676 in 1920.
Het aantal oontraetkoelies op de ondernemingen in de
Lampongsche districten bedroeg einde 1921 7070. Hot
desertie-percentage was niet zoo groot als in 1920: in 't geheel
deserteerde in 1921 9 % van de geheele arbeiderssterkte.
Over het algemeen was de gezondheidstoestand bevredigend.
Het sterftecijfer bedroeg 2.1 %.
I n Palemhang werkten 17 ondernemingen met contractarbeiders: van deze zijn in den loop van het jaar vijf wegens
de heerschende malaise gesloten. Het aantal contractarbeiders bedroeg 5316 mannen en 18G8 vrouwen. Op drie
ondernemingen werd uitsluitend met vrije arbeiders gewerkt. Uitgezonderd op eene enkele onderneming, was de
gezondheidstoestand gunstig.

De eenige in Djambi bestaande onderneming werkte met
204 mannelijke en 58 vrouwelijke contractarbeiders. Aan
de geneeskundige behandeling werd voldoende zorg besteed.
Desertie kwam slechts in geringe mate voor.
I n de residentie liiouw en onderhoorigheden werkten 16
ondernemingen met contractarbeiders. Óver het algemeen
was de huisvesting der koelies behoorlijk en de gezondheidstoestand niet ongunstig, terwijl aan de geneeskundige behandeling, op eene enkele uitzondering na, de noodige zorg werd
besteed. Koortsen en beenwonden komen nog veelvuldig voor.
H e t aantal (uitsluitend Chineesche) contractarbeiders bii
de Billiton-Maatschappij bedroeg einde 1921 19 925, tegen
20 346 op uit. 1920. Door den politie-rechter werden 746
contractanten gestraft, van wie 268 wegens het zich ongeoorloofd verwijderen van de mijnterreinen, 164 wegens desertie,
118 wegens voortgezette weigering om te werken, 178 wegens
verregaande luiheid en 18 wegens dienstweigering. Er overleden 133 contractanten, tegen 249 in 1920.
Van de drie in de Westerafdeeling van Borneo bestaande
ondernemingen werd er gedurende het verslagjaar één gesloten. Einde 1921 bedroeg het aantal contractarbeiders 214
mannen en 84 vrouwen. Afgevoerd werden wegens
eindiging van het contract, ontslag wegens stopzetting
of inkrimping van het bedrijf 476 mannelijke en 100 vrouwelij ke contractarbeiders. De huisvesting was over het algemeen goed.
I n de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo werden op
14 landbouw- en 6 mijnbouwondernemingen contractkoelies
aangetroffen. I n den loop van het jaar werd één mijnbouwonderneming gesloten. Over het algemeen waren de arbeidstoestanden bevredigend. De huisvesting en de geneeskundige
verpleging waren over het algemeen voldoende.
Mot uitzondering van de onderneming Marinsauw, bleven
dezelfde in het gewest Menado gelegen ondernemingen (zie
K. V. 1921, kol. 121 en 122) met contractarbeiders werken.
De behandeling der arbeiders was behoorlijk. De gezondheidstoestand was over het algemeen goed; de huisvesting en voeding lieten niet te wenschen over.
De huisvesting en de behandeling der contractkoelies van
de 3 in het gewest Ternate en onderhoorigheden zich bevindende ondernemingen waren bevredigend; de gezondheidstoestand was niet ongunstig.
De assistentenregeling ter Oostkust van Sumatra (Ind. St.
1921 n°. 334) — zie K. V. 1921, kol. 122 — is in werking
getreden met ingang van 1 Maart 1922 (Ind. St. 1921 n°. 674).
Bij Ord. van 22 Juli 1922 (Ind. St. n°. 507) is bepaald, dat
de koelie-ordonnantie Djambi voorloopig van toepassing is op
het gebied der aan de residentie Sumatra's AVestkust toegevoegde onderafdeeling Koerintji.
Bij Ord. van 29 Aug. 1921 (Ind. St. n°. 505) is de mogelijkheid geopend dat buiten de wervingsordonnantie (Ind. St.
1914 n°. 613) om, inlanders van Java en Madoera voor het
verrichten van arbeid ten behoeve van ondernemingen van
handel, landbouw en nijverheid en openbare werken, alsmede
ten behoeve van den aanleg en de exploitatie van spoor- en
tramwegen in de buitengewesten worden aangeworven (vrije
wervingsordonnantie). Bij Ord. van denzelfden datum (Ind.
St. n°. 506) is bepaald dat de wervingsordonnantie (Ind. St.
1914 n°. 613) niet van toepassing is op werving op den voet
van die vrije wervingsordonnantie.
Bij Gouv. Bt. 29 Aug. 1921 n°. 55c (Ind. St. n°. 508) is
bepaald, dat de vrije wervingsordonnantie zal gelden voor de
residentie Lampongsche districten, en is een model van het
geneeskundig certificaat, bedoeld in art. 5 van die ordonnantie, vastgesteld.
De sterkte, alsmede de inkomsten en standplaatsen van het
personeel bij den immigratiedienst, zijn opnieuw vastgesteld
bij Gouv. Bt. 8 Nov. 1921 n°. 34 (Ind. St. n°. 661).
I n 1921 vertrokken per Nederlandsch stoomschip 719 eïnigranten naar Suriname.
•
Omtrent de in het tijdvak 1 J u n i 1921 tot 31 Mei 1922 verleende vergunningen tot het werven in Nederlandsch-Indië
van inlanders voor het verrichten van arbeid in vreemde landen, zij verwezen naar bijlage G, tabel X I I .
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COMPTABILITEIT.
Bij <le wet van 21 April 1922 (Xed. St. n°. 201. Ind. St.
In verband met de invoering der nieuwe militaire wedden°. 504) zijn de artikelen 65 en 06 van de Indische oompta- regelingen is bij Ord. van 11 Oct. 1921 (Ind. St. n°. 605)
biliteitswet 1917 (Ned. Si. n". 875, Ind. St. n°. 521) gewij- eene tijdelijke afwijking toegelaten van de regelen voor het
zigd en aangevuld, waardooi' eene vereenvoudigde werkwijze administratief beheer, voortvloeiende uit de Indische cornpbij de Algemeene Rekenkamer in Xederlandsch-Tndië moge- tabiliteitswet.
lijk is geworden. '
De regeling van de uitgifte van Xederlandsch-Indische
De bepalingen ter uitvoering van de Indische eonipta_l>ili- M-liatkistpromessen (Ind. St. 1921 n°. 191) — zie K. V. 1921,
ko] 122
is ffoedgekaurd bij K. B. 3 Sept. 1921 n°. 38 (Ind.
teitswet (Ind. St. 19LS n°. 520, zooals het sedert is gewijzigd)
St. n°. 652).
zijn nader gewijzigd bij K. B. 9 NOT. 1921 n°. 65 (Ned. St.
n°. 1162) in dien zin. dat ten bate van het koloniaal beheer
Bij de wet van 30 Dec. 1921 (Ned. St. 1921 n°. 1455; Ind.
van Xederlandsch-Indië stortingen bij de rijksbetaalmeesters j St. 1922 n". 155) is de Ministervan Koloniën gemachtigd tot
kunnen geschieden en quitantiën. afgegeven wegens stortin- liet te gelde maken in de Vereenigde Staten van Amerika van
gen bij de rijksljetaalmeesters, worden verantwoord.
schuldbewijzen ten la>te van Xederlandsch-Tndië tot een
Bij Gouv. Bt. 17 Juli 1921 n°. 6 (Ind. St. n°. 429) is eene nominaal bedrag van ten hoogste 100 000 000 dollar en tegen
regeling vastgesteld van het comptal>el geldelijk en mate- eene rente van niet meer dan 7i°ó. Deze leening is begin
rieel beheer van de ontvangsten en uitgaven van de Boekit 1032 uitgegeven in 3 gedeelten (groot 40millioen, 44) raillioen
Asem-steenkolenontginning, van de daarvoor benoodigde en 20 millioen dollar, of nominaal f 9!) 512 000. f 99 512 000
en f 19 756 000). tegen eene rente van 6°,,. De koers van uitmagazfjnsgoederen, zoomede van de gewonnen kolen.
Met uitbreiding van de regelen voor het administratief be- gifte bedroeg voor elk der 3 gedeelten onderscheidenlijk 94A,
heer. voortvloeiende uit de Indische comptabiliteitswet (Ind. 94? en !)<;•
is werkelijk ontvangen f96 738821.
St. 1910 n°. a i 2 ) , is bij Ord. van 6 Oot. 1921 (Ind. St. n°. f 94 436 031 en f' 47 859 000. Als fiscaal agent in de Ver589) bepaald welke personen van den dienst der Banka-tin- eenigde Staten voor de Xederlandseh-Tndisehe dollarleeninwinning als gemachtigden van den Gouverneur-Generaal be- gen treedt op Gnaranty Trust Company of New York.
ïoegd zijn tot liet beoordeelen en betaalbaarstellen van tot
hun ambtakring behoorende vorderingen ten laste van den
lande op de kassen van dat bedrijf.

H.
ALGEMEEN BURGERLIJK BEHEER.
In de plaats van den heer ('. .f. J . .TANSSKX. aan wien een
verlof naar Europa is verleend, is bij Gouv. Bt. 5 Aug. 1021
c
n . 6 tot directeur van Financiën benoemd de lieer C. W .
BODEXHAUSF.X, te voren directeur der gemeente-belastingen

te Amsterdam. De heer mi'. K. F. OkauTmnac, aan wien

bij Gouv. Bt. 16 Febr. 1922 n°. 2 een verlof naar Europa is
verleend, is als directeur van onderwijs en eeredienst tijdelijk
vervangen door den heer ,T. F . W . VAN DBR MKUI.EN, te voren
onderdirecteur van dat departement (Gouv. Bt. 6 Maart
L92S n°. 9). Bij G<
Bt. 28 Febr. 1022 n°. \a is aan den
heer A. (i. AÏ.I.AKT, directeur der Burgerlijke Openbare
Werken, op zijn verzoek niet ingang van 3 Mei 1922. eervol
onts]
ontslag uit zijne betrekking verleend, terwijl hij. Gouv. Bt.
30 Mei L922 n". ] als zoodanig is benoemd de heer .1. \V.
DE BRUYX Tvoi'S. laatstelijk hoofdingenieur der 1ste klasse
bij den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken.
Bij wijze van tijdelij ken maatregel is een bezuiniging-dienst ingesteld, welke deel zal uitmaken van het Departement van Financiën, en is eene voorloopige instructie voor
het hoofd van dien dienst vastgesteld (Gouv. Bt 5 Juli 19'?2
n°. 27).
Bij Gouv. Bt. 16 J a n . 1922 n°. 38 (Bijbl. Ind. St. n°. 9951)
kwam eene regeling tot stand van den kantoortijd op de
administratieve landskantoren.
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Het centraal kantoor voor dactyloscopie bij het departenient van justitie is — met terugwerkende kracht tot 1
Januari 1921 (Ind. St. 1922 n°. 11) — bij Gouv. Bt. 12 Xov.
1921 Q°. 38 (Ind. St. n°. 672) hervormd.
Bij Gouv. Bt. 18 Sept. 1921 n°. 33 (Ind. St. u°. 553) zijn
eenige betrekkingen bij de af deeling Haven wezen van biet.
Departement der Burgerlijke Openbare Werken ingesteld.
Bij Gouv. Bt. 20 Sept. 1921 n°. 14 (Ind. St. n°. 554) is
bepaald, dat in de besluiten betreffende het inlandsch ambachts- en nijverheidsonderwijs, waarmede de bemoeienis is
overgegaan van het Departement van Landbouw. Nijverheid
en Handel op dat van Onderwijs en Eeredienst (zie Ind. St.
1021 n*. 327). instede van directeur van Landbouw, Xijvorheid en Handel wordt gelezen directeur van Onderwijs en
Eeredienst.
Voor nadere wijzigingen in de voorloopige instructie voor
het hoofd van den gouvemements accountantsdienst (Bijbl
Ind. St. n°. 8446) zie men Bijbl. Ind. St. nos. 9704 en 9762.
Bij Gouv. Bt. 28 Xov. 192i n°. 32 (Ind St. n°. 723) is bepaald hoe het personeel van den gouvemements accountant->
dienst is samengesteld en dat de formatie van dat personeel
jaarlijks wordt geregeld in verband mét de daarvoor bij de
begrooting toegestane fondsen.

5.

Xed.-Indië.
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I. GEWESTELIJK EN PLAATSELIJK BESTUUR; POLITIE.
Bij Gouv. Bt. 20 Maart 1922 n°. la (Jav. Ct. u°. 25) is een
regeeringgcommiJMaria voor de bestuurshervorming benoemd,
welke hoofdambtenaar is belast met de voorbereiding der

uitvoering van de wet tot hervorming van bet bestuurswezen
in Nederxandsch-Indië, en aan wien, een adjunet-regeeringscommissaris is toegevoegd.

§ 1. EUROPEESCH BESTUUR; POLITIE.
a.

EUBOFEESCH BESTUUH.

Benkoelcn. Bij Gouv. Bt. 10 Noy. 1921 n°. 36 (Ind. St.

! n°. 663) is de niarga Seblat afgescheiden van de onderafdeeEen overzicht betreffende de tewerkstelling op einde 1921 j ling Mokko Mokko (afd. Lehong) en gevoegd bij de ondervan de controleurs en adspirant-controleurs bij bet binnen. ! afdeeling Lais (afd. Lebong).
landsch bestuur op en buiten Java en Madoera — ook van
Palembalig. Bij Gouv. Bt. 23 Juli 1921 n°. 53 (Ind. St.
de tijdelijk boven de formatie in dienst gestelde — is opgen°. 448) is eene nieuwe afstandswijzer van dit gewest vastnomen onder I van bijlage H .
Bij Gouv. Bt. 10 Deo. 1921 n°. 47 (Ind. St. n°. 749) is een gesteld.
Eene wijziging van de administratieve indeeling van dit
vereenigd korps van ambtenaren van bet binnenlandsch
gewest kwam tot stand bij Gouv. Bt. 4 Aug. 1921 n 0 . 32 (Ind.
bestuur ingesteld.
De bezoldiging van de controleurs bij bet binnenlandscb St. n°. 465).
bestuur is herzien bij Gouv, Bt. 20 J a n . 1922 n°. 48 (Ind. St.
'Oostkust van S u m a t r a . Bij Gouv. Bt. 22 Dec. 1921 n°. 5
n°. 44).
(Ind. St. n'. 172) is een aan de hoofdplaats Medan grenzend
Bij Gouv. Bt. 20 J a n . 1922 n°. 49 (Ind. St. n°. 45) kwam
eene herziening tot stand van de bezoldiging van de gezag- stuk grond bij het rechtstreeks bestuurd gebied van Xederhebbers bij bet binnenlandscb bestuur en zijn voorts maat- landsch-Indië ingelijfd, en zijn tevens de grenzen van die
regelen getroffen nopens de bevordering van gediplomeerde hoofdplaats nader vastgesteld.
gezaghebbers tot fungeerend controleur.

Atjeh en onderhoorigheden.

JAVA EX MADOERA.

Bij Gouv. Bt. 3 Maart 1922 n°. 60 (Ind. St. n°. 123) is
een nieuwe staat, aantoonende de administratieve indeeling
van de residentie Batavia, vastgesteld.
Gewijzigd is de administratieve indeeling van de gewesten
Bantam (Ind. St. 1922 n°. 60), Cheribon (Ind. St. 1921
nos. 602 en 738 en 1922 n". 43), Pekalongan (Ind. St. 1921
n°. 538), Soerabaja (Ind. St. 1922 nos. 347 en 463). Madioen
(Ind. St. 1921 n°. 447) en Besoeki (Ind. St. 1921 nos. 424.
444 en 513).
Ten behoeve van de verdere voorbereiding van de hervorming der agrarische en maatschappelijke toestanden in de
gewesten DjokJakarta en Soerakarta, zijn bij Gouv. Bt.
7 April 192i n°. 13 (Ind. St. n°. 220) twee ambtenaren bij
het kantoor van nietingen te Soerakarta aangesteld.
Ten behoeve van de residentie Soerakarta is nog een controleur in dienst gesteld ten einde te worden toegevoegd aan
den assistent-resident van Klaten (Ind. St. 1922 n°. 129).
BuiTENGEWESTEN.

Voor de omvorming van eenis?e zelfstandige afdeelingeu
in de buitengewesten tot onderafdeelingen en de nieuwe vaststelling der administratieve indeeling van de gewesten Benkoelen, Djambi, Banka en onderhoorigheden, Riouw én
onderhoorigheden en .Bali en Lombok zie men Gouv. Bt.
2 Febr. 1922 n°. 84 (Ind. St. n°. 66).

Sumatra's Westkust.

Bij het op 1 Januari 1922 (Ind.

St. 1921 n°. 799) in werking getreden K. B. 3 Nor. 1921 n°. 06
(Ind. St. n". 798) is het grondgebied van de afdeeling Koerintji der residentie Djambi van dat gewest afgescheiden en
aan de residentie Sumatra's Westkust toegevoegd. Maatregelen, in verband hiermede, zijn genomen bij Gouv. Bt.
29 Dec. 1921 n°. 3 (Ind. St. n°. 800).
De standplaats van den controleur der onderafdeeling
Ophir (afd. Loeboeksikaping) zal voortaan Taloe zijn (Ind.
St. 1922 n°. 820).

Met intrekking van alle

daarmede strijdige bepalingen, is bij Gouv. Bt. 26 J u n i 1922
n°. 5 (Ind. St. n°. 451) eene nieuwe indeeling van dit gouvernement in 6 afdeelingen (Groot-Atjeh, Pidië, Xoordkust van
Atjeh, Oostkust van Atjeh, Gajo- en Alaslanden en Westkust
van Atjeh) vastgesteld.
Riouw en onderhoorigheden. De standplaats van den
controleur der afdeeling Poelau Toedioeh is Terenipa ( l u d .
St. 1921 n°. 700).
De betrekking van controleur, belast met de werkzaaiuheden ten behoeve van de zelfbesturende landschappen in dit
gewest (zie K. Y. 1912, kol. 89), is ingetrokken (Tnd. St.
1922 n°. 279).

Zuider- en Oosterafdeelhig van Borneo. Met intrekking
van aüe daarmede strijdige bepalingen, is bij Gouv. Bt.
17 Dec. 1921 n°. 8 (Ind. St. n°. 767) eene nieuwe indeeling
van dit gewest vastgesteld.
Bali en Lombok. Krachtens Koninklijke machtiging is
het gebied van het gouvernements landschap Karangasem bij
Gouv. Bt. 16 Dec. 1921 r.°. 2x (Ind. St. n°. 756) gebracht
onder rechtstreeksch bestuur van den lande.

Ternate en onderhoorigheden.

Bij het op 1 Juli 1922

(Ind. St. 1921 n". 024) in werking getreden K. B. 16 April
1921 n \ 1 2 6 (Ind. St. n°. 430) is dit gewest als zelfstandige
residentie opgeheven en aan de residentie Amboina toegevoegd. Maatregelen, in verband met die opheffing, zijn getroffen bij Gouv. Kt. 21 J u n i 1922 n°. 10 (Tnd. St. n*. 440).
h.

ALGKMKKXE POLITIE.

Bij Gouv. Bt. 16 Nor. 1921 n°. 59 (Ind. St. n°. 680) is
aan het hoofd der politieschool en aan de hoofden der opleidingsdepota voor politie de bevoegdheid toegekend tot schorsing van de leerlingen en het verder personeel der door hen
beheerde inrichtingen.
Voor de veldpolitie is een veldtenue en voor den inspecteur
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en den adjunct-inspecteur der algemeene politie eene ambtsIdeeding vastgesteld (zie Ind. St. 1921 n°. 526).
De voor den inspecteur der algemeene politie vastgestelde
instructie (zie Bijbl. Iud. St. n°. 9582) is gewijzigd bij Gouv.
Bt. 27 Nov. 1921 n°. 70 (Bijbl. Ind. St. n°. 9903).
Hij Gouv. Bt. 3 April 1922 n". 74 (Iud. St. n°. 186) is de
directeur van binnenlandsch bestuur gemachtigd om bij het
ontstaan van vacatures in den rang van commissaris vau
politie der 2de Klasse tol die betrekking te benoemen hoofdpol itieopziener.-, die ten minste 5 jaren in hun rang hebben

Bij Gouv. Bt. 22 Febr. 1922 n". 8 (Ind. St. n°. 98) zijn de
politiemiddelen in de residentie Djokjakaxta versterkt.
Ten behoeve van de handhaving van de beperkende bepakngen op het gebruik van opium in de residentie Batavia,
is ter hoofdplaats (met inbegrip vau Meester-Cornelis) boven
de Merkte het noodige personeel der algemeene politie in

dienst gesteld (Ind. St. 1922 n'. 166).
Bij GOUT. Btn.

recnercheurs (Ind. St. 1922 n°. 319).

29 Deo.

1921 n°. 7 (Ind.

St.

n". 808)

en

11 Febr. 1922 n'. 22 (Ind. St. n°. 78) is bepaald, dat de inlandsche agenten der 1ste en 2<le klasse bij de algemeene
politie lei hoofdplaats Bandoeng en het inlundsch personeel
der algemeene politie beneden den rang vau mantri-politie
in het gouvernement Oostkust van Sumatra worden bezoldigd

gediend.

De wervingsbepalingen voor de algemeene politie (Ind.
St. 1916 n". C60, zooals dat sedert is gewijzigd en aangevuld)
zijn, gerekend van 1 Januari 1920, van toepassing ten aanzien van het geheele personeel beneden den rang van mantripolitie ter hoofdplaats Batavia, Semarang, Soerabaja, Bandoeng en Tjimahi (Gouv. Bt. 30 Mei 1922 n°..72 in Ind.
St. n°. 376).
Hij Ord. van 14 Oct. 1921 (Ind. St. n°. 616) is een nieuw
voorïoopig reglement van tucht vastgesteld voor het personeel der algemeene politie.
Bij het op 19 October 1921 (Ind. St. 1921 n°. 617) in werking getreden K. B. 8 Sept. 1921 n°. 39 (Ind. St. n°. 615)
zijn regelen vastgesteld met betrekking tot de strafbaarsteU
ling van desertie bij de algemeene politie.
Bij Gouv. Bt. 11 April 1922 n°. 64 (Ind. St. n°. 20G) is
bepaald, dat de bezoldiging wordt onthouden aan het onder
velband dienend personeel der algemeene politie, dat een
vrijheidstraf moet ondergaan, in preventief arrest wordt gesteld of deserteert.
De bezoldiging van het personeel der algemeene politie
(zie Ind. St. 1920 n°. 894) onderging eene wijziging met betrekking tot de bezoldiging van de hoofdagenten en hoofd-

Hifi

als in-t gelijknamig personeel op de hoofdplaatsen Batavia,

Semarang en Soerabaja.
Bene nadere regeling van de bezoldiging van het agentenpersoneel der algemeene politie ter Suinatra's Westkust kwam
tot stand bij Gouv. Bt. 29 Deo. 1921 n°. 6 (Ind. St. n°. 807).
Met intrekking van alle daarmede strijdige bepalingen, is
de sterkte van net personeel der algemeene politie in de
residentie Iliouw en ouderhoorigheden nader vastgesteld bij
Gouv. Bt. 29 Nov. 1921 n". 21 (Ind. St.
hetwelk
' ~';»
tevens voorschriften bevat omtrent de kleeding, bewapening
en uilrusting van bet niet-Europeesch deel dier politie.
e.

'

GKWAPENDE POLITIE.

Bij Gouv. Bt. 11 Nov. 1921 n°. 21 (Ind. St. n°. 668) is —
met terugwerkende kracht tot 1 Januari 1921 (Ind. St. 1922
n°. 93) - de bezoldiging van het personeel bij bet korps
gewapende politie herzien en zijn enkele bepalingen betreffendé dat personeel gewijzigd. Die bezoldiging onderging
nadere wijziging bij Gouv. Bt. 2 J u n i 1922 n°. 57 (Ind. St.
n". 379). '

8 2. GEWESTELIJK EN PLAATSELIJK ZELFBESTUUR.
Decentralisatie-besluit.

Bij K. B. 15 Oct. 1921 n°. 55

Drieiaarlijksche aftreding van raadsleden; verkiezingen.

(Ind. St. n°. 757) is het decentralisatie-besluit (Ind. St. In verband met den laten aanslag in de landsinkomsten1905 n°. 137, zooals het sedert is gewijzigd) nader gewijzigd j belasting over de jaren 1920 en 1921, is voor enkele gemeenten
in dien zin, dat de voorzitters van de plaatselijke raden wijziging gebracht in de bepalingen betreffende de kiesbevoegdheid zoomede in het tijdstip van periodieke aftreding
voortaan steeds bij ordonnantie worden aangewezen.
van raadsleden (Ord. van 30 Juli 1921 in Ind. St. n°. 457 en
van 25 April 1922 in Ind. St. n°. 261), terwijl voor de
Locale raden-ordonnantie. Bij Ord. van 15 Mei 1922 Ord.
in 1921 vast te stellen kiezerslijsten nadere data zijn aange(Ind. St. n°. 327) is de mogelijkheid geopend tot invoeging wesen (Ord. van 30 Juli 1921 in Ind. St. n°. 458).
van wethouders in de besturen van groote gemeenten, waartoe
De ordonnantie, regelende de verkiezing van leden van den
in de locale raden-ordonnantie (Ind. St. 1905 n°. 181) een
plaatselijken
raad van Ambon en de Oeliassers (Ind. St. 1921
nieuw hoofdstuk „Van-de wethouders" is ingelascbt.
n°. 159) onderging eene wijziging bij Ord. van 29 Aug. 1921
(Ind. St. n°. 496).
Plaatselijke r a d e n . Bij Ordn. van 7 J u n i 1921 (Ind. St.
In verband met de onvolledigheid der kiezerslijsten is de
n°. 368), 7'Sept. 1921 (Ind. St. n°. 524) en 16 Dec. 1921 zittingsduur van de leden van den Minahasa-raad met één
(Iud. St. n°. 758) zijn voor de onderafdeeling Barabai (res. jaar (tot November 1923) verlengd (Ord. van 29 Juni 1922
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo), de gemeente Am- in Ind. St. n°. 454).
boina (res. Amboina) en het ressort Karangasem (res. Bali
en Lombok) plaatselijke raden ingesteld, terwijl de eerste
Burgemeesters. Bij Ord. van 2 Mei 1921 (Ind. St.
begrootingeu voor die gebieden zijn vastgesteld bij Ordn. van
ii". 273) is — met ingang van 15 Juni 1921 (Ind. St. n°. 380)
denzelfden datum (Ind. St. nos. 369, 525 en 709).
- het ambt van burgemeester te Meester-Cornelis ingesteld,
De eerste begrooting voor het ressort Ambon en de Oelias- terwijl bij Gouv. Bt. van denzelfden datum n°. 18 de bezolsers is vastgesteld bij Ord. van 10 Sept. 1921 (Ind. St. diging van dien titularis is vastgesteld.
n°. 528).
Het aantal leden van den Ambon-raad — zie K. V. 1921,
Locale b e g r o o t i n g e n . Voor eene korte leidraad, in het
kol. 125 - - is nader bepaald op 27 (Ord. van 6 Dec. 1921 in
bijzonder ten dienste van onderafdeelingsraden, voor de
Ind. St. n°. 742).
samenstelling van locale begrootingen en voor de daaraan
In verband met K. B. 15 Oct. 1921 n°. 55 (Ind. St
voorafgaande voorbereidende weikzaamheden, zoomede voor
n°. 757) (zie hierboven) zijn bij Ord. van 20 Dec. 1921 (Ind
St. n°. 771) de voorzitters aangewezen van de plaatselijke de uitvoering van de begroot ing zie men Bijbl. Ind. St.
raden van de onderafdeelingen Ogan Hilir, Komering Hilir, n°. 9783a.
Lematang Hilir, Angkola en Sipirok en Barabai.
Afgezonderde geldmiddelen. Ten behoeve van de geDe aanwijzing van de niet tot de inlanders Ijehoorende
leden van den Minahasa-raad door benoeming (zie Ind. St. meente Amboina en van de ressorten van den plaatselijken
raad voor de onderafdeeling Barabai en van den Karangasem1919 n". 64) is bij Ord. van 15 Juni 1922 (Ind. St. n°. 430)
raad is uit de algemeene geldmiddelen afgezonderd onderbestendigd.

♦
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scheiden!ijk 1 34800, l 5Ö00 en £ 81 220 (Ind. St. 1921
nos. 524, 308 en 758). Verhoogd werden de geldmiddelen. ufgesonderd voor de gemeenten Soerabaja (Ind. St. 1921
n°. 279) (ter tegemoetkoming in de kosten van onderhoud en
verlichting van het in beheer genomen gedeelte van den
toegangsweg naar het itation), Bindjai, Tandjoengbalai en
Bandjermaun (Ind. St. 1921 n°. 290) (in verband niet de
indienststelling van eigen personeel voor de uitvoering van
locale werken), de onderafdeeling Padangpandjang (Ind.
St. 1921 n°. 291) (iu v e r b a n d m e t de op de locale r a d e n overg e d r a g e n bemoeienis m e i de s u b s i d i e e r i n g van p a r t i e u l i e i e

logementen), «Ie gemeente Menado (Ind. St. 1921 n°. 292)
(in v e r b a n d m e t de i n d i e n 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 der locale w e r k e n ) , de g e m e e n t e B a t a v i a ( I n d .
S t . 1921 n°. 293) (ter t e g e m o e t k o m i n g in de kosten van h e t
onderhoud van een w e g ) , het gewest B e m b a n g ( I n d . St. 1921
n°. 317) (ter t e g e m o e t k o m i n g in de kosten v a n h e t wegei:o n d e r h o u d ) , de g e m e e n t e B u i t e n z o r g ( I n d . S t . 1921 n". .'520)
(ai^ v o r e n ) , de g e m e e n t e P r o b o l i n g g o ( I n d . S t . 1921 n°. 321)
(als voren) en h e t c u l t u u r g e b i e d der Oostkust v a n S u m a t r a
( I n d . S t . 1921 n°. 332) (als v o r e n ) .
I u verband met de a a n w i j z i n g van h e t tot de h a v e n van

Siakasser behoorend wateroppervlak, is de Ord. van 12 Maart
190(5 ( I n d . S t . n°. 171, zooals d a t sedert is g e w i j z i g d ) , houdende afzondering van g e l d m i d d e l e n voor de hoofdplaats

Ifakassei uit «Ie algemeene geldmiddelen, nader gewijzigd
bij O r d . van 25 M a a r t 1922 ( I n d . S t . n°. 172).
Het geheele b e d r a g van de op den voet v a n a r t . 68«, lid 1,
van hei R e g e e r i n g s r e g l e m e n t , voor ge-westen 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 h o o g i n g e n v a n f 5 765 849
tot f 6 0 6 9 966.
B e l a s t i n g e n . Bij Ord. v a n 25 Oct. 1921 ( I n d . S t . n°. 633)
zijn regelen vastgesteld betreffende den a a n s l a g v a n den
G o u v e r n e u r - G e n e r a a l in locale b e l a s t i n g e n .
R e g e l e n betreffende de v r i j s t e l l i n g v a n consuls en h u n
personeel v a n locale directe b e l a s t i n g e n zijn vastgesteld bij
Ord. v a n 7 J u l i 1922 ( I n d . St. n°. 4 8 7 ) .
Bij O r d . v a n 31 D e c . 1921 ( I n d . S t . n°. 820) is — door
wijziging en a a n v u l l i n g van de b e p a l i n g e n betreffende de
b e l a s t i n g op h e t slachten van v a r k e n s op J a v a en M a d o e r a
( I n d . S t . 1899 n". 44, zooals dat sedert is gewijzigd en aang e v u l d ) — de mogelijkheid geopend om a a n n a d e r a a n te
wijzen g e m e e n t e n de i n n i n g v a n die b e l a s t i n g b i n n e n de
grenzen dier gemeenten op te d r a g e n .
Door de B e g e e r i n g w e r d e n g o e d g e k e u r d : 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 eene b e l a s t i n g op h e t g e b r u i k m a k e n der
wegen m e t v e r v o e r m i d d e l e n in het gewest Cheribon en de
g e m e e n t e n K e d i r i en B a n d o e n g ( J a v . Ct. 1921 nos. 49 en 66
en 1922 n°. 3 8 ) ; de v e r o r d e n i n g , r e g e l e n d e de i n s t e l l i n g ,
de b e g r o o t i n g en de b o e k h o u d i n g v a n b e t p a s a r b e d r i j f
in het gewest Soerabaja (Tav. Ct. 1921 n°. 5 1 ) : de vero r d e n i n g e n tot h e f f i n g eener m o t o r r i j t u i g e n b e l a s t i n g in
de g e m e e e n t e Pasoeroean en het gewest K e d i r i ( J a v . Ct.
1921 nos. 52 en 84"): de v e r o r d e n i n g e n tot h e f f i n g van
opcenten 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
B a n d j e r m a s i n en in de gewesten
Modjokerto, P a l e m b
B a n j o e m a s en R e m b a n g en in het ressort van den Minaiiasar a a d ( J a v . ('t. 192] nos. 5 3 , 57. 57 en 70 en 1922 nos. 'J- en
3 0 ) ; de v e r o r d e n i n g e n tot h e f f i n g van opcenten op «h' verp o n d i n g in de gemeenten P a l e m b a n g . B a n d j e r m a s i n . K e d i r i
en ICalang ( J a v . ('t. 1921 nos. 57, 57 en 70 en 1922 n°. 2 5 ) : d e
v e r o r d e n i n g tot beffing van eene s t r a a t b e l a s t i n g in de gemeente Soekaboemi ( J a v . Cf. 1921 n°. 6 2 ) . de v e r o r d e n i n g e n
tot bef f i n g eener b e l a s t i n g op het houden van o p e n b a r e v e r m a -

kelijkheden in de gewesten Preanger-Begentsehappen en Boerabaja en in de onderafdeeling Komering Hiiii' (Jav. ('t. 1921
nos. 06 en 8 8 en 1922 n". 21) ;de v e r o r d e n i n g e n tot heffing van
opcenten op de personeele b e l a s t i n g in de g e m e e n t e n K e d i r i en
P r o b o l i n g g o en in h e t gewest S e m a r a n g ( J a v . C t . 1921 n°. 70
en 1922 nos. 21 en 1 5 ) ; de v e r o r d e n i n g tot heffing v a n eene
b e l a s t i n g op het voeren van t a m h a r i g a n s in d e door de gem e e n t e B a n d j e r m a s i n s t ' o o m e n d e w a t e r e n ( J a v . Ct. 1921
n° 7 6 ) : 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 eene b e l a s t i n g op
het m a k e n van r e c l a m e in de g e m e e n t e n M e n a d o en Madioen
( J a v . Ct. 1921 n°. 77 en 1922 n°. 4 0 ) ; de v e r o r d e n i n g tot
h e f f i n g van eene t e r r e i n e n b e l n s t i n g in de g e m e e n t e S e m a r a n g

108

( J a v . ('t. 1921 n". 8 8 ) ; de v e r o r d e n i n g tot heffing van eene
h o n d e n b e l a s t i n g in d e g e m e e n t e Kediri ( J a v . ('t. 1922 n°. 2 ) ;
d e v e r o r d e n i n g e n tot h e f f i n g eener gewestelijke w e g e n b e l a s t i n g in de gewesten S o e r a b a j a en Kedoe ( J a v . Ct. 1922 n°. 7 ) ;
de v e r o r d e n i n g tot h e f f i n g v a n eene b e l a s t i n g v a n naamlooze

vennnootschappen, commanditaire vennootschappen op aandeelen, vennootschappen onder firma, onderlinge veraekeringsmaatschappijen, vereeniging^n of stichtingen, welke
een beroep of bedrijf uitoefenen en coöperatieve v e r e e n i g i n gen in de g e m e e n t e Soerabaja ( J a v . Ct. 1922 n°. 21) ; d e vero r d e n i n g tot heffing e e n e r v r a c h t a u t o b e l a s t i n g in de g e m e e n t e
B a t a v i a ( J a v . Ct. 1922 n". 3 7 ) ; de v e r o r d e n i n g tot h e f f i n g
v a n eene b e l a s t i n g op den verkoop van saguweer in de gem e e n t e M e n a d o ( J a v . Ct. 1922 n°. 3 9 ) ; de v e r o r d e n i n g tot
v a s t s t e l l i n g van het p e r c e n t a g e v a n de v e r h o o g i n g der beLasting op het g e b r u i k m a k e n van de wegen in het gewest
Kedoe ( J a v . ('t. 1922 n°. 4 1 ) ; de v e r o r d e n i n g tot heffing van
eene 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 t e r onderafdeelingshoofdp l a a t s P a d a n g p a n d j a n g ( J a v . Ct. 1922 n°. 3 8 ) ; de wijzig i n g e n v a n 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 eene b e l a s t i n g op het g e b r u i k m a k e n der w e g e n m e t v e r v o e r m i d d e l e n
in de g e m e e n t e n Soerabaja en B u i t e n z o r g ( J a v . Ct. 1921
nos. 52 en 6 6 ) ; van de v e r o r d e n i n g e n tot h e f f i n g eener
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 v e r m a k e l i j k h e d e n
in h e t gewest P a s o e r o e a n en in de g e m e e n t e S e m a r a n g
( J a v . Ct. 1921 nos. 53 en 6 7 ) ; v a n de v e r o r d e n i n g e n tot
lief f i n g van eene b e l a s t i n g o n d e r den n a a m v i n . , v e r g u u u i n g s r e c h t " in h e t 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 , in bet gewest P r e a n g e r - B e g e n t s e h a p p e n , in de gem e e n t e n B a n d o e n g , S o e r a b a j a en P e m a t a n g S i a u t a r . ( J a v .
Ct. 1921 nos. 54 en 85 en 1922 nos. 4, 7 en 4 1 ) ; v a n de
v e r o r d e n i n g op het keuren en s l a c h t e n van vee en het keuren
en den verkoop van het d a a r v a n a f k o m s t i g e vleesch in het
gewest K e d i r i ( J a v . Ct. 1921 n°. 5 7 ) ; van de v e r o r d e n i n g e n
tot h e f f i n g eener h o n d e n b e l a s t i n g in de g e m e e n t e S a l a t i g a .
in h e t gewest P r e a n g e r - B e g e n t s e h a p p e n en in de g e m e e n t e
P e m a t a n g S i a n t a r ( J a v . ('t. 1921 nos. 60 en 87 en 1922
n°. 3) ; van de v e r o r d e n i n g 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 de g e m e e n t e B u i t e n z o r g ( J a v . Ct. 1921
n°. 67 en 1922 n°. 2 9 ) : v a n de „ k o s t e n o m s l a g - v e r o r d e n i n g "
in d e g e m e e n t e B a t a v i a ( J a v . Ct. 1921 n°. 7 5 ) ; v a n d e vero r d e n i n g tot heffing eener b e l a s t i n g op het bouwen en sloopen
in de g e m e e n t e P a l e m b a n g ( J a v . Ct. 1921 n°. 7 6 ) ; v a n de
„ p a s a r v e r o r d e n i n g " in h e t gewest Madioen ( J a v . Ct. 1921
n u . 8 4 ) : van de v e r o r d e n i n g e n tot h e f f i n g eener b e l a s t i n g
o n d e r den n a a m v a n m o t o r r i j t u i g e n b e l a s t i n g in de gewesten
S e m a r a n g , P r e a n g e r - B e g e n t s e h a p p e n , Soerabaja en P e k a l o n g a n ( J a v . C t . 1922 nos. 1 3 , 18, 29 e n 4 2 ) ; v a n de verorden i n g tot heffing van een r e c h t op h e t heffen v a n voorwerpen
of w e r k e n op of boren in den o p e n b a r e n weg in de g e m e e n t e
Soerabaja ( J a v . Ct. 1922 n°. 13) en v a n de v e r o r d e n i n g e n
tot h e f f i n g van opcenten op de v e r p o n d i n g en op de personeele
b e l a s t i n g in de g e m e e n t e M a l a n g ( J a v . Ct. 1922 n°. 2 5 ) .

Gemeentelijke en gewestelijke t-eldleeningen.

Bekrach-

figd werden de h i e r o n d e r n a d e r omschreven besluiten v a n
gewestelijke en g e m e e n t e r a d e n , strekkende tot het a a n g a a n
van geldleeningen. •
Gewestelijke Bedrag
der
of gemeenteraad van: leening.
MeesterCornelis.

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

' f 500 000 Aankoop van het particuliere 1921 n°. 184
land Matraman.

Salatiga.

120000

Aanleg van de Sendjojo-drink- 1921 n°. 166
waterleiding.

Bandoeng.

830 000

Uitbreiding der waterleiding en 1921 n°. 211
bouw van 5 volksscholen.

Bandoeng.

1 500 000

Batavia.

5 000000 i Verschillende doeleinden.

Uitbreiding van liet grondl>e- 1921 n°. 350
drijf. bouw van ambtenarenwoningen en stichting van een
bouwciedietbank.
1921 n°. 351
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Ordonnantie
Bestemming van de opbrengst
ter
goedkeuring
der leen ing.
in Ind. St.

liij O r d n . van 27 J a n . 1921 ( I n d . S t . n°. C5), 13 A u g .
1921 ( I n d . S t . n°. 4 7 5 ) , 19 N o v . 1921 ( I n d . St. n°. 099) e n
11 S e p t . 1921 ( I n d . S t . n ' . 533 | zijn een 4-tal b e s l u i t e n v a n
de g e m e e n t e r a d e n v a n .Madioen, S o e ï a b a j a en B a t a v i a e n

Verschillende doeleinden.

1921 n°. 352

300 0001 Verschillende doeleinden.

1921 n°. 362

een g e d e e l t e der o p b r e n g s t v a n g e l d l e e n i n g e n .
Bij O r d . v a n 31 Mei 1921 ( I n d . S t . n°. 342) is een b e s l u i t
v a n den gewestelij ken r a a d v a n B a t a v i a b e k r a c h t i g d , strekk e n d e tot n a d e r e v e r l e n g i n g m e t één j a a r v a n den d u u r der
k r e d i e t v e r l e e n i n g , gesloten m e t de N e d e r l a n d s c h e H a n d e l m a a t s c h a p p i j (zie I n d . St, 1918 n°. 1 2 1 ) .

Gewestelijke Bedrag
der
of gemeente
raad van : leening.
Batavia.
Cheribon.

f6000000

50 000 j Voltooiing der werken op het 1921 n°. 363
gemeentelijk pasarterrem.
!
Soekaboemi.
70 000 Bouw van een abattoir, ver- 1921 n°. 364
betering en uitbreiding van
pasargebouwen en bouw van
een vleeschhal.
1 000 000 Aanleg van nieuwe wegen en 1921 n°. 459
Medan.
volkshuisvesting.
Pasoeroean.

Het gemeentelijk grondbedrijf, 1921 n°. 464
woningbouw en gemeentelijk
waterleidingbedrijf.

Soeïabaja.

Madioen.

80000

Voltooiing van
teitsaanleg.

den

electrici- 1921 n°. 467

Semarang.

1000 000

Semarang.

2 000 000 Kapitaalverstrekking aan het 1921 n°. 482
grondbedrijf, aan liet wTaterleidingbedrijf en aan het
pasarbedrijf.

Gemeentelijk trambedrij f.'

Preanger2 700 000
Regentschappen.
Madioen.
Makasser.

Pekalongan.
Pasoeroean.
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Geneeskundig staatstoezicht.. Bij Ord. van 22 Dec. 1921
( I n d . St. n". 780) is de m o g e l i j k h e i d g e o p e n d om een deel v a n
de u i t o e f e n i n g 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 op locale
ressorten over te d r a g e n , terwijl bij Ord. v a n denzelfden
d a t u m ( I n d . S t . n°. 782) eene g e m e e n t e l i j k e gezondheidszorgo r d o n n a n t i e tot sland k w a m , welke d e n o m v a n g omschrijft
van h e t g e n e e s k u n d i g staatstoezicht, w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g
k a n worden o p g e d r a g e n a a n g e m e e n t e n , zoomede de v e r p l i c h t i n g e n , welke in v e r b a n d d a a r m e d e op de g e m e e n t e n k o m e n
te r u s t e n .

1921 n°. 481

Verschillende doeleinden.

200 000 Verbetering
den.

van den eewestelijken raad der Preanger-Regentschappen
bekrachtigd, strekkende tot wijziging van de bestemming van

1921 n°. 649

P e s t b e s t r i j d i n g . W a a r zich t e r O o s t k u s t v a n S u m a t r a i n
g e r u i m e n tijd geen pest m e e r heeft v o o r g e d a a n , worden n i e t
l a n g e r u i t de a l g e m e e n e g e l d m i d d e l e n fondsen afgezonderd
voor de p r e v e n t i e v e p e s t b e s t r i j d i n g i n de g e m e e n t e M e d a n en
i n het 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 door m i d d e l
v a n toezicht bij de o p r i c h t i n g v a n n i e u w e gebouwen ( G o u v .
B t . G A p r i l 1922 n°. 39 in I n d . St. u ' . 1Ü6).

van pasartoestan 1921 n°. 705

80 000: Voortzetting van den sproei- 1921 n°. 737
dienst, middels motorsproeiwagens.
500 000 Verschillende doeleinden.

1921 n°. 764 !

i

150 000' Aanleg van eene waterleiding.

§ 3.

1921 n°. 766

Bij Gouv. B t . 9 M e i 1921 n°. 2 ( I n d . S t . n°. 3 1 0 ) , a a n g e v u l d
h i j Gouv. B t n . 22 D e c . 1921 n°. 14 ( I n d . S t . n°. 779) e n
19 J u n i 1922 n°. 32 ( I n d . S t . n°. 4 3 8 ) , is b e p a a l d welke
o n d e r w e r p e n in a l l e af deelingen en r e g e n t s c h a p p e n op J a v a
en Madoera, a a n g e w e z e n voor de o v e r d r a c h t v a n bevoegdbeden en b e m o e i i n g e n als bedoeld bij a r t , 1 d e r O r d . van
25 Sept. 1918 ( I n d . S t . n°. G74), de o v e r d r a c h t — welke hierbij
mede toepasselijk w o r d t v e r k l a a r d ten a a n z i e n v a n door den
G o u v e r n e u r - G e n e r a a l k r a c h t e n s eigen bevoegdheid getroffen
r e g e l i n g e n — zal b e t r e f f e n .
Bij Gouv. B t n . 12 J u l i 1921 n°. 6fi ( I n d . S t . n°. 424),
12 J u l i 1921 n°. 81 ( I n d . S t . n". 425) en 12 A u g . 1921
ii°. 46 o ( I n d . St, n°. 476) zijn de a f d e e l i n g e n B a n j o e w a n g i
(res. Besoeki) en K r a w a n g (ros. B a t a v i a ) en de r e g e n t s c h a p p e n K o e n i n g a n en M a d j a l e n g k a (res. C h e r i b o n ) aangewezen
als gebiedsdeelen w a a r i n de bovengenoemde o v e r d r a c h t v a n
bevoegdheden k a n p l a a t s v i n d e n .
Ten behoeve v a n elk d e r o n d e r d i s t r i c t e n P a s o e r o e a n ,
M a l a n g en B a n g i l ( r e s . Pasoeroean) is een onderdistrietshoofd
in dienst gesteld ( I n d . St. 1922 n°. 8 7 ) .
I n de r e s i d e n t i e P r e a n g e r - R e g e n t s c h a p p e n is het regentschap T j i a n d j o e r g e s p l i t s t in de r e g e n t s c h a p p e n T j i a n d j o e r
en Soekaboemi ( I n d . St. 1921 n°. 25G).
Bij Ord. v a n 27 S e p t . 1921 ( I n d . S t . n°. 5G6) is vastgesteld
wie in de gewesten S o e r a k a r t a en D j o k j a k a r t a als landsonderhoorigen zïjn te b e s c h o u w e n .
Nopens de in 1921 p l a a t s gehad h e b b e n d e s a m e n v o e g i n g e n
Bijlagen.

YerrichtingeO der locale r a d e n .
H i e r o m t r e n t zij verwezen n a a r liet e e r l a n g u i t t e geven afzonderlijk v e r s l a g .

INLANDSCH

J A V A E N AIADOERA.

Handelingen der Staten-Generaal.

O n t e i g e n i n g . De o n t e i g e n i n g s o r d o n n a n t i e ( I n d . S t . 1920
ii°. 574) o n d e r g i n g w i j z i g i n g en a a n v u l l i n g bij O r d . v a n
22 M e i 1922 ( i n d . St.' n ü . 344) m e t b e t r e k k i n g ' t o t de onteigeninflf ten n a m e der g e m e e n t e .

1922—1923.

BESTUUR.

en s p l i t s i n g e n v; n desa's k o m e n o p g a v e n voor in tabel I I v a n
bijlage H .
Buiï'KNGKWESïEX.

S u i u a t r a ' s W e s t k u s t . Bij Ord. v a n 29 D e c . 1921 n°. 3
( I n d . S t . n°. 803) is bepaald d a t de i n l a n d s c h e g e m e e n t e o r d o n n a n t i e voor S u m a t r a ' s W e s t k u s t v o o r s h a n d s n i e t van
t o e p a s s i n g zal zijn <>]) het gebied der a a n d a t g e w e s t toege-

voegde afdeeling Koerintji.
P a l e m b a n g . De resident v a n P a l e m b a n g is g e m a c h t i g d
om te beschikken over f 20-10 en f 1180 voor de p r a c t i s c h e
o p l e i d i n g van i n l a n d e r s ten behoeve v a n den b e s t u u r s d i e n s t
i n zijn g e w e s t , onderscheidenlijk g e d u r e n d e de o p l e i d i n g s j a r e n 1918/1919 en 1919/1920 ( G o u v . B t n . 31 J a n . 1919
n°. 27 en 9 A p r i l 1921 n°. 1 5 ) .
De inlandsche g e m e e n t e - o r d o n n a n t i e voor P a l e m b a n g ( I n d .
S t . 1919 n°. 814) — zie K . V . 1920, k o l . 174 — is voor een
gedeelte v a n d i t gewest in w e r k i n g g e t r e d e n m e t i n g a n g v a n
1 A u g u s t u s 1922 ( I n d . St. n°. 4 3 6 ) .
Bfenado. E e n e a a n v u l l i n g v a n de n i e u w e w e d d e r e g e l i n g
van de a m b t e n a r e n bij het d i s t r i c t s b e s t u u r i n de M i n a h a s a
kwam tot s t a n d bij Gouv. B t . 9 D e c . 1921 n°. 37 ( I n d . S t .
n°. 746).
B a l i en L o m b o k . E e n e h e r z i e n i n g der b e z o l d i g i n g e n v a n
de d i s t r i e t s - en onderdistrictshoofden in d i t trewest k w a m
lot stand bij G o u v . B t . 31 D e c . 1921 n°. 3 8 (Ind'. S t . n°. 8 1 7 ) .
5.

Ned.-Indië.
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BESTUUR OVEIt VREEMDE OOSTERLINGEN.

Bij Gouv. Bt. 20 Nov. 1921 n". 6 (Ind. St. n°. 700) is ten

behoeve van de onderafdeeling Noord-Natoena-eilanden (afd.

Poelau Toedjoeh, ros. Riouw en onderhoorigheden) een luitenant der Chineezen in dienst gesteld.

§ 5.

Het Chineesoli bestuur ter hoofdplaats Padang (res. Suniatra's Westkust) zal voortaan bestaan uit één luitenant of één
kapitein (Ind. St. 1922 n°. 358).

BIJZONDERE ONDERWERPEN.

Emigratie van Javanen, naar de buitengenesten. Z,awvongtche districten. In 1921 emigreerden 8T4 gezinnen,
bestaande uit 3014 zielen, van Java naar de Lampongsche
districten. Op eigen kosten kwamen nog 102 gezinnen, 'e
zamen 335 zielen tellende, over. Einde 1921 bedroeg hc!
zielental 19 251, wonende in 12 desa's en 21 bij-desa's.
Het sterftecijfer bedoeg 802, of 4,17%, tegen 4 , 3 6 % in
1920. Het aantal geboorten was 724, of 4,43 %.
Hoewel de rijstoogst slaagde, was het jaar voor de bevolking over het algemeen niet gemakkelijk; voor zoover de
oudere nederzettingen betreft wordt het gebrek aan bevloei
bare gionden steeds meer gevoeld, daar uitbreiding niet meer
mogelijk is, terwijl het aantal zielen steeds vermeerdert. Het
gevolg was dan ook, dat een aantal jonge gezinnen xiit de
eerst opgerichte desa's een nieuwe desa stichtten. Anderen
kochten of huurden droge gronden van Lampongers in de
bmirt van het kolonisatieterrein.
Aan den huizenbouw werd steeds meer zorg besteed; 240
lunzen werden in het verslagjaar met pannen gedekt.
De veestapel, welke aan de kolonisten wederom groote
voordeden gaf. bestond einde 1921 uit 2452 stuks; het
sterftecijfer bedroeg 3,27 %, het geboortecijfer 69 %. De j
verkoop van 353 ossen bracht f 30 435 op.
De rijstoogst, die van Maart tot Mei binnenkwam.
slaagde zeer goed en heeft ongeveer 179 000 pikol natte padi
opgebracht. Hiervan werd 7975 pikol ingeleverd door
nieuwe kolonisten ter delging van hunne schulden aan de
Lampongsche Volkscredietbank.
Aanplant van cassave en klapperboomen werd zooveel j
mogelijk aangemoedigd; het aantal klapperboomen bedraagt I
04 536 stuks, waarvan 2957 vruchtdragend.
E r werd dit jaar uitgeleend aan nieuwe kolonisten f 74 345 I
en door hen terugbetaald 7975 pikol padi a f 6, vertegenwoor- j
digende ren bedrag van f 47 850.
De gemiddelde schuld der kolonisten bij de Lampongsche :
Volkscredietbank bedroeg f 12 per hoofd.
De belasting: over 1920 werd geheel afbetaald, die over |
1921 gedeeltelijk. Aangeslagen werden 2252 personen voor
een totaal bedrag van f 1 3 092, tegen f 1 5 519 in 1920.
Heerendiensten werden afgekocht tot een bedrag van
f 12 705.
Van do 1558 grondbezitters, die bij de ontginning elk één
bouw sawah kregen, heeft 60 % thans eene uitgestrektheid
in bewerking van één tot vier bouw, enkele zelfs meer.
Aangevangen werd met het inrichten van een nieuw
kolonisatieterrein te Eoto Agoeng, ter grootte van + 5000
bouw.

I n bewerking waren ongeveer 300 bouw sawah en 300
bouw ladang met een opbrengst van ruim 1000 pikol padi,
hetgeen ruim voldoende is voor de eigen behoefte der kolonisten. De aanplant van thee en tweede gewassen werd nog
steeds uitgebreid, de veestapel ging goed vooruit, aanleg
van visehvijvers komt meer en meer voor.
De gezondheidstoestand was zeer bevredigend. het sterftecijfer bedroeg + 2 %, het geboortecijfer ± 7 %.
De kolonisten vinden op het terrein een ruim bestaan.
De geest is zeer goed te noemen, hetgeen zich o. a. hierdoor
uit, dat naar Java vertrokken kolonisten bij hun terugkeer
uit eigen beweging familieleden en kennissen meebrengen.
Aan belasting werd ruim f 1600 opgebracht.
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. De in 1920 aangevangen werving naar dit gewest gaf tot dusver vrij bevredigende resultaten; einde 1921 waren reeds 250 gezinnen
van Midden-Java naar het kolonisatieterrein overgebracht.
Bij Gouv. Bt. 5 Juli 1921 n°. 78 is de resident van de
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo gemachtigd om te
beschikken over f 50 000 om te worden aangewend als kapitaal ten behoeve van de kredietverstrekking aan de kolonisten op het kolonisatieterrein te Barabai, met dien verstande. dat de verstrekte gelden zullen zijn te beschouwen
als tijdelijke voorschotten.
Grenzen van plaatsen. Door den directeur van binnenlandsch bestuur zijn de grenzen van de afdeelingshoofdplaats
Kendal gewijzigd (Bijbl. Ind. St. n°.
Bestrijding van d r a n k g e b r u i k . Door den gewestelijken
raad van Soerabaja is eene verordening op den verkoop van
alkoholhoudenden drank in het klein in het gewest Soerabaja
(buiten de gebieden, waarvoor gemeenteraden zijn ingesteld)
vastgesteld (Jav. Ct. 1921 n°. 26).
De bij Gouv. Bt. 7 Sept. 1918 n°. 28 (zie K. V. 1919,
kol. 131.) ingestelde alcoholbestrijdingscommissie is bij
Gouv. Bt, 25 Juli 1922 n°. 44 ontbonden.
Reizen. De in Ind. St. 1918 n". 694 opgenomen reisregeling is bij Ord. van 13 Aug. 1921 (Ind. St. n°. 474) van
toepassing verklaard op het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden.
Ontvlambare vloeistoffen. De voorschriften betreffende
den opslag on het bezit van petroleum en soortgelijke licht
ontvlambare vloeistoffen zijn aangevuld bij Ord. van 13 Oct.
1921 (Ind. St. n°. 606).

Benkoelen. Naar de kolonisatieterreinen in de residentie
Benkoelen emigreerden van Java 11 mannen, 16 vrouwen en
15 kinderen ; op eigen kosten kwamen zich vestigen 27 mannen en 30 vrouwen. Vele aanvragen om vergunning tot ves- i
Vuurwapens. Bij Gouv. Bt. 28 Nov. 1921 n°. 2x (Ind.
tiging moesten worden afgewezen. Het aantal kolonisten J St. n°. 720) is het toezicht geregeld op het bezit van vuurwapens in de residentie Kediri.
bedroeg eind 1921 ± 1100, van wie ruim 400 mannen.

1
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PERSOONLIJKE DIENSTEN.
| 1. JAVA EN MADOERA.

De voorschriften ter uitvoering van de heerendienstregelingen voor Java en Madoera (Bijbl. Ind. St. n°. 8031, zooals
het aedert is gewijzigd) zijn aangevuld bij Gouv. Bt. 27 Nov.
1921 n°. 95 (Bijbl'. Ind. St'. n°. 9905) waardoor aan de hoofden
van gewestelijk bestuur op Java en Madoera de bevoegdheid
is verleend om ter bestrijding van het pestgevaar, tegen behoorlijk loon, wanneer geen of niet voldoende vrije arbeiders
te verkrijgen zijn, den bijstand der bevolking te vorderen in
den vorm van buitengewone gemeentelijke diensten.
De voorschriften ter uitvoering der ordonnantie tot regeling der heerendiensten in de residentie Batavia (met uitzondering van de af deeling Krawang) — zie K. V. 1921,
kol. 133 — zijn opgenomen in Bijbl. Ind. St. n°. 9905.
I n 1921 zijn heerendiensten tegen behoorlijk loon gevorderd in de gewesten Kedoe en Soerabaja voor het verrichten
van zware herstellingen aan bevloeiingswerken (di,jkdoorbraken), terwijl in laatstgemeld gewest nog diensten werden
gevorderd voor de bestrijding van bosehbranden.
Nopens de opbrengst in 1921 van het door de heerendienstpliehtige bevolking verschuldigd hoofdgeld (Ind. St. 1911
n°. 313, juncto Ind. St. 1920 n°. 659) zijn opgaven verstrekt
in bijlage J . Daaruit blijkt, dat de aanslag f 9 778 849 be-

§ 2.

droeg, van welk bedrag aan het einde van het jaar f 9 7G2 4Ü7
was aangezuiverd, zoodat, na aftrok van de aan de desa*
hoofden toekomende 8% collecteloon, zuiver overbleef
f 8 981 415.
De achterstand in de aanzuivering van het hoofdgeld betreft voornamelijk het gewest Batavia, waar die voor de
hoofdplaats Batavia met haar zeer vlottende bevolking niet
te vermijden is. Vele aangeslagenen verhuizen na den aanslag en zijn voor de betrokken hoofden vaak onvindbaar.
Voorts weiden eenige moeilijkheden bij de inning van het
hoofdgeld ondervonden in de residentiën Semarang, Itembang en Madioen, waar van de belijders van de saminleer en
Agama Adam het hoofdgold gerechtelijk moest worden ingtvorderd.
Ten einde de invordering van het hoofdgeld op Java en
Madoera door middel van dwaiigschriften mogelijk te maken,
is de hoofdgeld-ordonnantie (Ind. St. 1914 n°. 313 en 1920
n°. 860) nader herzien bi.j Ord. van 25 Sept. 1921 (Ind. St.
n°. 561), terwijl bij Gouv. Bt. van denzelfden datum n'. 16
(Ind. St. n°. 562) het formulier van dwangschrift voor de
invordering van dat hoofdgeld is vastgesteld.

BUITENGE WESTEN.

Bij Ord. van 20 Dec. 1921 (Ind. St, n°. 804) zijn de heerenDe opgaven over 1921 van het. aantal heerendienstpliehdiensten in het gewest Banka en onderhoorigheden afgeschaft, | tigen in het rechtstreeks bestuurd gebied der buitengewesten
voor zoover die nog van de inlandsche bevolking aldaar ge- en omtrent don aard en omvang van den door hen verrichten
vorderd werden; de voorschriften ter uitvoering dier ordon- iarbeid, zijn opgenomen in bijlage K.
nantie zijn opgenomen in Bijbl. Ind. St. n°. 9035. Ter verVoor zooveel uit die Opgaven blijkt, zijn in verscheidena
vanging van die afgeschafte heerendiensten wordt, onder den gewesten meer dagdiensten gevorderd dan in 1920, voornaam van hoofdgeld, eene belasting in geld geheven (Ind. namelijk ten behoeve van het gewoon onderhoud van heerenSt. 1921 n°. 805).
dienstwerken en, wat de gewesten Benkoelen, Celehes t n
De aanslag in het hoofdgeld (zie K. V. 1921, kol. 133) onderhoorigheden en Bali en Lombok betreft, ook voor eersten
bedroog in de gewesten Billiton en Banka en onderhoorig- aanleg, Eware herstellingen en vernieuwingen van wegen,
heden voor 1921 respectievelijk f 37 452 en f 27 951, waarvan bruggen en dammen.
op het einde van dat jaar was aangezuiverd f 37145 en
Tewerkstelling van heerendienstplichtigen op verderen aff 1 5 469.
stand van hunne woningen dan bet daarvoor aangenomen
De regeling van de heerendiensten ter Sumatra's "Westkust maximum vond plaats in Menado, Benkoelen en Celebes en
is voorshands niet van toepassing voor het gebied der aan onderhoorigheden.
dat gewest toegevoegde afdeeling Koerintji (Ord. van 29 Dec.
De aanslag van de ter hoofdplaats Benkoelen geheven be1921 in Ind. St. n°.'801).
lasting, in de plaats tredende voor vrijstelling van den
Bij Ord. van 24 Maart 1922 (Ind. St. n°. 168) kwam eene arbeid aan wegen aldaar (Ind. St. 1874 n°. 276, juncto lftiTG
nieuwe heerendienstregelins tot stand voor de residentie Baii n°. 58), bedroeg in 1921 voor inlanders f 3476 en voor Chien Lombok (met uitzondering van de onderafd. Karang- neezen en andere vreemde oosterlingen f 346, van welke beasem). waarbij het maximum per jaar te vorderen heeren- dragen op het einde van dat jaar onderscheidenlijk f 1319 en
diensten bepaald is op 30 dagen arbeid per heerendienst- f 189 werd geïnd. Voor de spoedige aanzuivering van den
plichtige. De voorschriften ter uitvoering dier ordonnantie achterstand wordt het noodige verricht.
zijn opgenomen in Bijbi. Ind. St, n°. 10013.

in.

LANDELIJKE INKOMSTEN.

Bij Gouv. Bt. 27 Xov. 1921 n°. 72 (Ind. St. n°. 718) zijn
de inkomsten van de inlandsche ambtenaren bij de landelijke inkomsten herzien.

Landrentc (in de gouverneinentslaiiden op Java en
Madoera). Behalve in het in de residentie Batavia gelegen
voormalig particulier land Angke Kapok en in de overige
sedert tot het landsdomein teruggebrachte landerijen in dat
gewest, waar onderscheidenlijk de in Tnd. St. 1914 n°. 815
en in Ind. St. 1918 n°. 366 (juncto Tnd. St. 1918 n°. 817 en
1919 n°. 474) opgenomen, afzonderlijke regelingen werken,

alsmede in de residentie Preanger-Itegentschappen( met uitsondering van een 29-tal districten), in welk gewest die aanslag overigens geregeld bleef op den voet van Ind. St. 1896
n°. 126, in verband met Ind. St. 1906 n°. 188 en 1909 n°. 591,
geschiedden de aanslag en inning overeenkomstig de bij Ord.
van 25 J u n i 1907 (Ind. St. n°. 277, in verband met Ind. St.
1000 n°. 591, 1912 n°. 605, 1916 n°. 735, 1917 n°. 755 en 1922
n°. 172) vastgestelde nieuwe regeling.
La:H<tgenoemde regeling vond. ingevolge de Ord. van 11
Deo. 1916 (Ind. St. n°. 735), in 1921 mede toepassing in 3
districten der residentie Preanger-Itegont^cliappen en voorts

7
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in het voormalig' particuliere land Semplak van liet district minderd worden met f 3 320 106 (in 1920 met f 1 812 546),
Buitenzorg der residentie Batavia.
zoodat werkelijk te heffen viel f 21 388 753, tegen
Voorts weid de aanslag - in de landrente herzien in 2 dis- | f 21 877 207 (verbeterd cijfer) in 1920. Be verminderde optrieten der residentie S a l a r i s , 4 districten der residentie ! brengst was uitsluitend een gevolg van de buitengewoon
Cheribon, 4 distrieten der residentie Kedoe, 2 districten der hooge afschrijvingen (omstreeks f 2 000 000 meer clan het
residentie Banjoeinas, 5 districten der residentie Semarang gemiddelde over de 5 voorafgegane jaren).
en G districten der residentie Pasoeroean.
Op het einde van 1921 was van den aanslag nog niet aanIn bijlage L, onder I B, zijn, met betrekking tot die dis- gezuiverd f 371 873.
tricten, overzicliten opgenomen van de oppervlakte der landBoor met de inning belaste personen werd geïnd, doch
rentepliehtige gronden en van het bedrag van den aanslag in niet verantwoord f 6323.
de landrente vóór en na de invoering van de nieuwe regeling,
dan wel vóór en na de herziening van den aanslag.
Andere landelijke inkomsten. Hiermede worden bedoeld
Uit de gewestelijke opgaven nopens den aanslag en de de vertieningsbelasting en de tesangheffing in het gouverinning van de landrente over 1921 (zie bijlage L, onder I A) nement Celebes en onderhoorigheden, de belasting op de
blijkt, dat de geheele aanslag in 1921 bedroeg f 24 708 859, sawahs en die op de tegalvelden en tuinen in de afdeelingen
tegen f 23 719 753 (verbeterde opgaaf) in 1920. In verband Boeleleng, Bjembrana en Lombok (Bali en Lombok), de
met misgewas en andere omstandigheden werd vrijstelling belasting op de vischvijvers van Java en Madoera en de ververleend tot een bedrag van f 3 049 194, terwijl f' 270 912 huur van vischvijvers in sommige gewesten op en buiten
moest worden afgeschreven wegens het onbeplant blijven Java. Be omtrent deze heffingen ontvangen opgaven zijn
van gronden. Boor ecu en ander moest dus de aanslag ver- opgenomen in bijlage L, onder I I .

IV.

AGRARISCHE A A N G E L E G E N H E D E N ; UITGIFTE V A N GROND.

Be bepalingen vastgesteld ten aanzien van de algemeene
regeling van de uitgifte voor korten tijd van tot het vrij
landsdomein behoorende stukkeu grond (Ind. St. 1919 n°.
802) zijn gewijzigd bij Gouv. Btn. 12 Febr. 1921 n°. 17 (Ind.
St. n°.' 102) en 30 Sept. 1921 n°. 2* (Ind. St. n°. 579): bij
laatstgenoemd besluit zijn tevens de regelen vastgesteld.

door de hoofden van gewestelijk bestuur in acht te nemen
bij het verhuren van tot het vrij landsdomein behoorende,
aan waterleidingen, kanalen of rivieren gelegen stukken
grond aan de daarvoor in aanmerking komende inlandsche
gegadigden onder de bewoners der naastbijgelegen desa's.

S 1. JAVA EN 3IAB0ERA.
Het reglement omtrent de particuliere landerijen bewesten
de Tjinianoek op Java (Ind. St. 1912 n°. 422, zooals het
sedert is gewijzigd en aangevuld) is nader gewijzigd bij Ord.
van 20 April 1922 (Ind. St. n°. 220).
Bij Gouv. Bt. 7 J u n i 1921 n°. 41 (Bijbl. Ind. St. n°. 9795)
is bepaald wanneer de grondhuurordonnantie (Ind. St. 1918
nos. 88 en 214) in eenige districten op Java en Madoera iu
werking treedt.

Omzetting van communaal in erfelijk individueel grondbezit vond in 1921 niet plaats. Slechts in de residentie
Cherihon kwam vervanging van periodieke verdeeling der
communale bouwgronden door het stelsel van vaste aandeelen
vcJbr, namelijk in het district Losari van 12 desa's, in het
district Sindanglaoet van 36 desa's en in de afdeeling Madjalengka van één desa.

Vervanging van erfelijk individueel grondbezit door
agrarischen eigendom. Gedurende het jaar 1921 werden,
tot verkrijging van agrarischen eigendom op den voet van
K. B. 16 April 1872 n°. 29 (Ind. St. n°. 117), 32 aanvragen.
betrekking hebbende op eene gezamenlijke uitgestrektheid
van 218 bouws, aanhangig gemaakt, zoodat met de op het
einde van 1920 aanhangig gebleven 68 aanvragen voor ongeveer 779 bouws, aan het einde van het verslagjaar 100 aanvrngen voor 997 bouws in behandeling bleven.
Tengevolge van de nieuwe toewijzingen werd op het eind
van 1921 eene uitgestrektheid van 12 734 bouws in agrarischen eigendom bezeten (vgl. de gewestelijke opgaven in
tabel I I van bijlage M). Verhuur van in agrarisch eigendom
verkregen gronden geschiedde in de gewesten Preanger-

Regentschappen, Pekalongan, Madioen, Kediri en Soerabaja.

Verhuur van grond door inlander» aan niet-inlanders.
Op den voet van de Ord. in Ind. St. 1918 n°. 88, juncto n".
214, zijn in de rechtstreeks bestuurde gewesten 28 979 huurovereenkomsten bekrachtigd, betrekking hebbende op 258 792

bouws. Xadere opgaven daaromtrent bevat tabel I van bijlage M.
Be gewestelijke verslagen maken melding van 51 overt redingen.

Ontginning door inlanders van woesten, niet tot de
desa's behoorenden grond. Hit het overzicht, opgenomen
in tabel I I I van bijlage M. blijkt, dat gedurende 1921, op
den voet van de ontginningsordonnantie (Ind. St. 1896 n°.
44 en 1904 n°. 416), aan inlanders 29 721 vergunningen zijn
verleend om domeingrond te ontginnen, en wel tot eene uitgestrektheid van 23 699 bouws, tegen 24 610 bouws, te ontginnen krachtens 26 928 vergunningen, in 1920.
In 1921 kwamen 445 van de verleende vergunningen, betrekking hebbende op 625 bouws, te vervallen (in 1920 321
vergunningen voor 5822 bouws), hoofdzakelijk wegens het
niet nakomen van de gestelde voorwaarden.
Op soortgelijke gronden als daarvoor tot dusver gelden,
zijn 1750 aanvragen, betrekking hebbende op 1731 bouws,
afgewezen.
Het aantal gestraften wegens eigenmachtige ontginning
bedroeg in 1921 2359 (tegen. 4150 in 1920), van wie achtereenvolgens 516, 195, 66. 9, 197, 497, 57, 441, 225, 30, 36,
70 en 20 in de gewesten Bantam, Batavia, Preanger-Regentschappen, Soerabaja, Pekalongan, Cherihon, Madioen,
Besoeki, Banjoemas, Kedoe, Kediri, Rembang en Madoera.
Van de desahoofden werd over het algemeen weinig medewerking ondervonden bij het tegengaan van de overtredingen der ontginningsordonnantie.
Uitgifte van grond in erfpacht. Gedurende 1921 zijn
in erfpacht toegezegd 33 perceelen, tegen 32 in 1920 en 38
in 1919.
Afstand in erfpacht van de in 1921 toegezegde perceelen
heeft in dat jaar nog niet plaats gehad; wel werden 31 in
vorige jaren in erfpacht toegezegde perceelen afgestaan,
tejren 13 in 1920 en 20 in 1919.
Het aantal gedurende 1921 ingeschreven (door de aan-
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vragen aanvaarde) perceelen bedroef»' 25, ter gezamenlijke
«rootte van 4211 bouws, tegen 48 perceelen met eene gezamenlijke oppervlakte van 16 838 bouws in 1920.
Van de m 1921 aanvaarde perceelen, van welke er 8 ten
name van Europeanen en de overige ten name van eultuurmaatschappijen en vreemde oosterlingen zijn ingeschreven,
waren er 3 bestemd tot uitbreiding van bestaande ondernemingen, zoodat zij niet voor liet volle tijdvak van 75 jaar,
doch voor den verderen duur van het reeds op die onder*
nemingen gevestigd erfpachtsrecht zijn afgestaan.
Tegenover evengemelde vermeerdering van het aantal ingeschreven perceelen met 25 tot eene uitgestrektheid van
4211 bouws, valt te wijzen op eene prijsgeving van 9 perceelen, groot 1814 bouws, zoodat de vermeerdering van het
aantal perceelen in genoemd jaar 16 heeft bedragen, met
eene uitgestrektheid van 2397 bouws.
Van die 25 aanvaarde perceelen is de canon vastgesteld:
voor 1 op f' 6, voor 1 op f 5, voor 2 op f 4, voor 2 op f 3,50,
voor 4 op f 3, voor 4 op f 2,50, voor 5 op f 2, voor 1 op t' 1,25
en voor 5 op f 1.
Op het einde van 1920 werden in erfpacht bezeten (zie
tabel IV A van bijlage M) 3826 perceelen, ter gezamenlijke
grootte van 777 971 bouws, welke uitgestrektheid, als gevolg
van de vermelde veranderingen bij het einde van 1921 gestegen is tot 782 182 bouws, verdeeld over 3851 perceelen.
Behalve deze perceelen, waarop tijdens de uitgifte in erfpacht geen titel gevestigd was, waren op het einde van
1921 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 liet aantal perceelen,
waarvoor die uitgestrektheid stond ingeschreven, over de
gewesten verdeeld waren en van welke jaren de uitgifte dagteekent.
Op het einde van 1921 bedroeg bet aantal niet aanvaarde,
doch reeds afgestane perceelen 31, betrekking hebbende op
4340 bouws, en dat der toegezegde, doch nog niet afgestane
perceelen 87, met eene uitgestrektheid van 42 902 bouws
(gewestgewijze aangegeven in voormelde tabel IV A).
Het aantal aanvragen in 1921, om verschillende redenen,
afgewezen, bedroeg 72, tegen 63 in 1920.
Het over 1921 door verschillende erfpachters op Java —
ook door hen, die gewezen huurgronden in erfpacht bezitten
— aan canon verschuldigde bedroeg f 1 722 395.

§ 2.

Bij liet einde van 1921 waren op den voet van Ind. 8t. 1904
j n". 320, in verband met Ind. St. 1905 n°. 153 en 1908 n°. 263
! tot uitoefening van den kleinen land- of tuinbouw door min: vermogende Europeanen en met hen gelijkgestelden, toegezegrl 13 perceelen, tot eene gezamenlijke grootte van 138
i bouws, en afgestaan, doch nog niet aanvaard, 29 perceelen,
• met eene totale oppervlakte van 263 bouws, terwijl 282 per<celen, tot eene gezamenlijke grootte van 3129 bouws, door
| de aanvragers waren aanvaard (vgl. de gewestelijke opgaven
i onder IV C van bijlage M). Het aantal om verschillende
! redenen afgewezen aanvragen bedroeg 13, tegen S in 1920.
Verhuur van grond. Voor andere dan landbouw-doeleinden waren einde 1921 huurovereenkomsten van kracht op
terreinen in alle gewesten van Java en Madoera over eene
; uitgestrektheid van 194 383 964 M 2 ., waarvoor bedongen is
| f 230 300. Volledige opgaven daaromtrent zijn te vinden in
tabel V I van bijlage M.
A'erkoop van grond. De gezamenlijke uitgestrektheid
. van de kleine stukken grond, die in 1921 voor woonerven en
; nijverheidsinrichtingen door het Land aan particulieren in
eigendom zijn afgestaan, bedroeg 13 697 429 M 2 ., waarvoor
verschuldigd was f 1 697 594 (zie tabel V van bijlage M).

Uitgifte van grond met het recht van opstal. De onder
dezen titel in 1921 door het Land aan particulieren afgestane
kleine strikken grond besloegen gezamenlijk 1692 498 M 2 .,
i waarvoor f 134 178 bedongen werd (zie tabel V van bijlage M).

Uitgifte

Gouvernementslanden.

Verhuur van grond door inlanders aan niet-inlanders.
Op den voet van het agrarisch reglement werden in de Minahasa (res. Menado) klappertuinen verhuurd aan nietinlanders.

Ontginning door inlanders van domeingrond.

In

Benkoelen had uitbreiding der ontginningen bijna overal
plaats, meest voor den aanleg van natte en droge riistvelden i
en eveneens voor koffie-, klapper-, peper-, kruidnagel", !
hevea* en gambir-tuinen.
In de Minahasa werden verscheidene vergunningen tot j
ontginning van woesten grond verleend.

Uitgifte van grond in erfpacht.

grond

in bruikleen of met recht van

BUITENGEWESTEN,

Het agrarisch reglement voor de residentie Sumatra's
Westkust is voorshands niet van toepassing op het gebied
der aan dat gewest toegevoegde afdeeling Koerintji (Ord.
van 29 Deo. 1921 in Ind. St. n°. 802).
1°.

van

gebruik. Een in L920 ftan de Maatschappij ter exploitatie
i der Pamanoekan- en Tjiasem-landen in bruikleen toegezegd
! stuk grond in de afdeeling Krawang (res. Batavia) werd m
1921 aanvaard, terwijl eveneens een in de afdeeling BondoI woso (res. Besoeki) in bruikleen toegezegd terrein, groot +
600 bouw, benoodigd voor veeteelt, werd aanvaard.
Het het recht van gebruik werden in 1921 toegezegd twee
j perceelen in de residentie Pekalongan (voor waterwerken),
j twee perceelen in de residentie Pasoeroean (een voor een
toegangsweg en een voor watefwerken) en een perceel in de
| residentie Kediri (voor het aanleggen van eene Chineesche
begraafplaats).

In 1921 kwamen 326

aanvragen om uitgifte in erfpacht van domeingrond tot afdoening (tegen 226 in 1920), van welke er 150 ziin afgewezen j
en 63 werden ingetrokken. De 105 ingewilligde aanvragen I
hadden betrekking op een gelijk aantal perceelen, tot eene
uitgestrektheid van 131 320 bouws.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1922—1923.

Van het beginsel om slechts bij uitzondering den canon
lager te stellen dan het in 1888 aangenomen laagste bedrag
van f 1 per bouw 's jaars, tenzij het streken geldt, waarvoor
een lager bedrag vooralsnog aanbeveling' verdient tot aanmoediging van de vestiging eener particuliere landbouwnijverheid, is in 1921 afgeweken ten aanzien van 1 perceel
in Sumatra's Westkust (maatstaf f0,50). 2 perceelen in de
Zuider* en Oosterafdeeling van Borneo (f 0,40) en 3 peroeelen (f 0,50) en 1 perceel (f 0,25) in Amboina.
Voor 20 perceelen van gering-e uitgestrektheid werd de
pachtsom op een hooger bedrag dan f 1 per bouw 's jaars
gesteld, namelijk voor 1 perceel (canon f 5) en 1 perceel
(Canon f 2) in Benkoelen, 1 perceel (canon f 10) in de Lampongsche districten, 1 perceel (canon f 10) en 1 perceel (canon
1 5) in Sumatra's Westkust, 1 perceel (canon f 5), 6 perceelen (canon f 2) en 1 perceel (canon f 1,50) in Tapanoeli,
1 perceel (canon f2) In Menado en 3 perceelen (canon f 3 )
en 2 perceelen (canon f 2) in Djambi.
Ingeschreven, d. i. door de aanvragers aanvaard, zijn in
li)2l 76 perceelen, naar schatting gezamenlijk groot 71069
bouws. Voor deze perceelen, afgestaan voor den tijd van 75
jaar, is als maatstaf voor den jaarlijkschen canon rangenomen het hoogste bedrag van f 1 per bouw, met uitzondering van 1 perceel, waarvoor als jaarlijksche pachtschat per
bouw gevorderd is f 10, van een perceel f 5, van 1 perceel
f 3,50, van 4 perceelen f 2, van 1 perceel f 1,50, van 1 per5.

Ned.-Indië.
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ceel f 1,25, van 5 perceelen f 0,50, van 4 perceelec f 0,40,
van 1 perceel f' 0,25 eb van 1 perceel f 0,20.
In 1021 is aanteekening gehouden van het tenietgaan van
het erfpachtsrecht op 1 perceelen, tengevolge waarvin de
uitgestrektheid der erfpachtsgronden is verminderd niet
6510 bouws. Aangezien op het einde van 1920 in erfpacht
werden beseten (volgens bijlage M, onder IV A) 1359 perceelen, si ouden er dus op het einde van 1921 te hoek 1435
perceelen, die eene uitgestrektheid besloegen van 1328 830

bouwt.
Ingevolge Ind. St. 1886 n°. 39 en 1914 n°. 367 vas ever
1921 canon te betalen o. a. voor 1046 aanvaarde perceelen.
Het verschuldigde bedrag beliep f664 929.
Omtrent de aanzuivering gedurende 1921 wegens achterstand over vorige jaren, wordt verwezen naar tabel IV B
van bijlage M.
Uitgifte van grond tot uitoefening van den kleinen landof tuinbouw op den voet van Ind. St. 1904 n°. 326 in verband
met Ind. St. 1908 n°. 263, kwam in 1921 in de huiteugewesten voor in Sumatra's Westkust (2 perceelen te zamen
groot 31 bonws), Palembang (2 perceelen te zamen groot 29
bouws), Menado (5 perceelen te zamen groot 35 bouws), de
Lampongsehe districten (2 perceelen te zamen groot 17
bouws). Benkoelen (2 perceelen te zamen groot 17 bouws),
Celebes en onderhoorigheden (1 perceel van 6 bouws) en
Amboina (1 perceel van 25 bouws).
Verhuur van grond. De overeenkomst betreffende den
verhuur door de Regeering van de landen Lajang en Totaka
(Celebes en onderhoorigheden) bleef voortloopen.

V.

180

De voor andere dan landbouwdoeleinden loopende huurovereenkoinsten brachten in 1921 aan huursom f 13 .S00 op.
Uitgifte yan grond in eigendom of niet het r e c h t van
opstal. Hieromtrent zij verwezen naar de gewestelijke
Opgaven in tabel V van bijlage M.
Oo
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landschappen.

De regeling in acht te nemen door inlandsche relfbesturea
in de buitengewesten wanneer zij ten behoeve van een persoon op wien de voorschriften van het burgerlijk wetboek
voor Nederlandsch-Indië betreffende zakelijke rechten toepasselij k zijn, een recht op grond verleenen met de uit de
aanduiding van dat recht blijkende bedoeling om een recht
te vestigen, dat in aard en omvang gelijk staat met één der
in dat wetboek omschreven zakelijke rechten, onderging eene
nadere wijziging bij Gouv. Bt. 22 Juli 1921 n°. 56 (Bijbl.
Ind. St. n°. 9827). '
De erfpachtsordonnantie voor de zelfbesturende landschappen in de gewesten buiten Java en Madoera (Ind. St.
1919 n°. 61) is gewijzigd en aangevuld bij Ord. van 26 J u l i
1921 (Ind. St. n°. 453) met betrekking tot de meetbrieven.
Dij Ord. van 15 Xov. 1921 (Ind. St. n°. 676) zijn voorzieningen getroffen tot tegengang van onrechtmatig gebruik
dooi' niet-inlanders van tot het domein van zelfbesturende
landschappen behoorenden grond.
i

AGRARISCHE EN KADASTRALE OPNEMINGEN.
§ 1.

AGRARISCHE OPNEMINGEN.

De opneming van de bevolkingsgronden op Bali en Lombok werd voortgezet door 3 inlandsche landmeters (1 op Bali
en 2 op Lombok).

§ 2.

KADASTRALE OPNEMINGEN.

Aan het einde van 1921 bestond het personeel l ij het
kadaster (met inbegrip van het aan den opleidingsleergang
verbonden personeel) uit 1 hoofd van den kadastralen dienst,
3 inspecteurs (van wie 1 als tijdelijk hoofd van den opleidingsleergang), 1 waarnemend inspecteur, 3 bewaarders. 1
waarnemend bewaarder, 51 landmeters en adjunct-]andmeters (van wie l landmeter op wachtgeld, 3 landmeters met
buitenlandsch verlof, 1 landmeter als leerkracht aan den

opleidingsleergang, 4 adjunct-landmetera in opleiding aan
de kantoren en 4 adjunct*landmeters als leerlingen aan den

opleidingsleergang), 1 hoofdcommies, 7 ••mnmiezen, 25
endercommiezen en klerken. 26 hoofdmautri's (van wie één
aan den opleidingsleergang als assistent) en 206 mantri's en
hulpmantri's (van wie 2 mantri's als assistenten aan den op-

leidingsleergang).

De inkomsten van het lager vakkundig personeel bij den
kadastralen dienst zijn — met terugwerkende kracht tot 1
Januari 1920 (Ind. St. 1922 n°. 208) — herzien bij Gouv.
Bt. 27 Xov. 1921 n°. 73 (Ind. St. n°. 719).
Het onderricht aan den opleidingsleergang voor technisch
personeel bij den kadastralen dienst — welker bepalingen
eene wijziging ondergingen bij Gouv. Bt. 27 Sept. 1921 n°.
10 (Ind. St. n°. 572) — werd gegeven door 2 landmeters (een
dier beide landmeters is de laatste 3 maanden van het jaar
vervangen door een inspecteur, in verband met de aanstaande
reorganisatie van dien leergang), 1 hoofdmantri en 2 mantri's van het kadaster, 1 mantri-topograaf van het mijnwezen
en 1 hoofdmantri-opnemer-teekenaar van de Burgerlijke
Openbare Werken.
Einde 1921 waren in opleiding 4 adjunct-landmeters en

| 42 leerlingen voor den kadastralen dienst, benevens 14 leerI lingen voor den dienst van de landelijke inkomsten, 22 leerI lingen voor 's lands mijndiensten, 6 leerlingen voor de
Banka-tinwinning en 4 leerlingen voor den waterstaat en
! 's lands burgerlijke openbare werken.
In het landmetersexamen, afgenomen in December 1921,
slaagden 5 van de 7 candidaten, alle afkomstig van den opleidingsleergang.
In het overzicht 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 1921 door
het personeel van het kadaster nog werkzaamheden verricht
ten behoeve van de wijziging in den verpondingsaanslag: de
ïegeling van den agrarischen rechtstoestand van tot het
Stantsdomein teruggebrachte particuliere landerijen; de
voorgenomen terughrenging van particuliere landen in de
gewesten Batavia en Semarang tot het Staatsdomein; de
vestiging van erfpachtsrechten voor de uitoefening van den
kleinen land- en tuinbouw door minvermogende Europeanen
en met hen gelijkgestelden ; de bijhouding van de door het
Departement van Binnenlandsch Bestuur samengestelde lijst
van landbouwondernemingen in Nederlandsch-Indië; de uitzetting van de grenzen tusschen eenige in de gewesten Besoeki en Banjoemas gelegen erfpachtsperceelen.
Een aanvang weid gemaakt met de kadastreering van de
plaats Pematang Siantar (Oostkust van Sumatra), van
Tandjoengpinang (Biouw) werden kadastrale blokkaarten
vervaardigd en de afdeelingshoofdplaats Goenoengsitoli
(Tapanoeli) werd opgemeten.
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Belangrijke metingen werden verricht te Bengkalis in verLand met grondquaesties en verpondiugsaangelegenheden,
terwijl ten behoeve van den bestuursdienst 34 kopieën van
meetbrieven betreffende grondquaesties in Medan vervaardigd werden.
De opmeting der ornamentsvelden en vischvijvers van den
regent van Aroengkeke (onderafd. Djeneponto, afd. Soenggoe Minasa, gouv. Celebes en onderhoorigheden) werd beeindigd.
Aan den bestuursdienst werden gegevens verstrekt tot
tegengang van het onwettig grondbezit.
Het gebruik, dat door verschillende takken van gouvernementsdienst en door locale raden van de kadastrale kaarten
werd gemaakt, nam weder toe. Tal van kaarten werden op de
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kadasterkantoren door eigen personeel van bedoelde diensten
nageteekend. Waar dit niet mogelijk bleek, werden zulke
kopieën door het kadaster kosteloos vervaardigd.
Aan het hoofdbureau werden onderzocht de door de [ouvernementslandmeters vervaardigde meetbrieven in die gewesten, waar het kadaster nog niet is ingevoerd, zoomede de
ichetskaarten en processen-verbaal van onderzoek betreffende de in de buitengewesten in erfpacht aangevraagde
gronden.
Het ontvangen salaris nam wederom belangrijk toe en
bedroeg f 319 987, tegen f 230 812 in 1920, welke toeneming
hoofdzakelijk is te danken aan de toepassing van het nieuwe
kadastraal tarief.

VL PAKETVAART EN ANDERE STOOMVAARTDIENSTEN.
a.

Op plaatten in en buiten Nederiandtoh-Indii
varende
diensten (uitgenomen die onder b bedoeld).

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), had gedurende 1921 op de gewone wijze plaats.
De volgende cijfers geven een overzicht omtrent het bedrijf
der maatschappij gedurende 1921 in vergelijking met het
vorige jaar.
Aantal geografische mijlen door de
schepen der maatschappij afgelegd:
1920.
1921.
op regelmatige diensten
515 024 518 607
op bijzondere reizen
195 257 193 715

op

rivieren

17 236

14 779

op de Java—Australië-lijn
op de Deli China-lijn .'.'

25 909
9 829,

24 588
12 138

763 255

763 827

102 532
882 702

104 055
780 003

in het geheel derhalve (geografische
mijlen)
Op de verschillende lijnen werden vervoerd:
landspassagiers
particuliere reizigers

(

985 234 884 058
Vervoerde 'particuliere lading (in
lasten)
1 1 2 3 336 942 383
Vervoerde gouvernementslading (in
lasten)
'.
294 692 407 610
Door aankoop en nieuwbouw in Nederland werden gedurende het verslagjaar 3 nieuwe Knepen aan de vloot toeg t voegd, zoodat deze op het einde van 1921 bestond uit 101
schepen, zijnde 94 stoomschepen, 6 motorschepen en 1 motorlichter, metende bruto 176 359 ton en netto 104 343 ton.
De ook in 1921 heerscheude malaise kenmerkte zich door
een verminderd ladingvervoer ( + 1 8 % minder dan in 1920).
Ook het passagiersvervoer nam in vergelijking met 1920 af.
Het vervoer van kolen on zout voor landsrekening bedroeg
in 1921 677 605 ton en 33 877 kojang, tegen respectievelijk
48S 791 ton en 57 603 kojang in 1920.
Op de Java Australië-lijn werden 10 reizen volbracht.
benevens 3 extra reizen naar Australië en terug.
Op de Deli—China-lijn werden 11 reizen gemaakt voor het
vervoer van lading en passagiers van Belawan-Deli, Pinang
en Singapore naar Hongkong, Amoy en Swatow, en omgekeerd. Einde 1921 is deze lijn, evenals vroeger, weei' tot een
tweewekelijksche teruggebracht. Behoudens één lading van
Saigon naar Palembang, werd in het afgeloopen jaar niet
aan het rijstvervoer uit Achter-Indië deelgenomen.

In de organisatie van de Java—China Japan-lijn kwam
in liet jaar 1921 eene belangrijke wijziging tot stand. Het
hoofdagentschap, dat sedert de oprichting in 1903 in Hongkong gevestigd was, is met het oog op de wenschelijkheid om
de algemeene leiding naar Nederlandsch-Indië te verplaateen, naar Batavia overgebracht. Voorts zijn, eigen kantoren
gevestigd te Batavia, Tandjoengpriok, Semarang, Soerabaja,
Makasser, Hongkong en Kobe. Daarenboven beschikt de
maatschappij over eigen etablissementen te Makasser, Soerabaja, Semarang en Tandjoengpriok.
De enorme aanbouw van scheepsruimte gedurende de oorlogsjaren, de inkrimping van de productie, het uitvallen van
belangrijke gebieden waar een bloeiende handel bestond, met
name Midden-Europa en Rusland, de hooge exploitatiekosten,
hooge prijzen voor uitrusting en herstelling van schepen zijn
even zoovele factoren, welke de financieele resultaten zeer
geschaad hebben.
Evenals de vorige jaren onderhield de Java—China—
Japan-lijn de volgende geregelde diensten: de Java—Chinalijn tusschen Java, Makasser, Hongkong, Amoy, Shanghai
en Dalny: de Java—Japan-lijn tusschen Java, Makasser,
Hongkong en Japan-havens en de Java—Zuid-China-lijn
tusschen Java, Makasser, Saigon en Hongkong.
Gedurende 1921 waren in exploitatie de schepen Tjipanat,
Tjikini, Tjitondari,
Tjilatjap,
Tjitaroctyn, Tjisolak,
Tjiliironr/, Tjimanoek, Tjueboet, Tjibodas en Tjikembany,
terwijl in aanbouw zijn de stoomschepen: Tjilcandi,
Tjibesar,
Tjiharang en Tjitaroea, met een draagvermogen van gemiddcld 12 000 ton.
Over de hoeveelheid lading had de Java —China Japanlijn niet te klagen. Ondanks de concurrentie van Japansche
en Amerikaansche scheepvaartmaatschappijen voeren geregeld 2 tot 5 schepen in time-charter, ten einde aan de
eischen van den handel te kunnen voldoen. De vrachten
waren echter zeer laag.
Het suiker vervoer van Java naar Hongkong, Amoy,
Shanghai en Dalny en Japan was wederom belangrijk, doch
de vracht gering.
In het rijstvervoer van Saigon, dat gedurende het verslagjaar een vrij grooten omvang bleef hoxiden, had de Java—
China Japan-lijn een belangrijk aandeel. Overigens was
de inkomende lading vrij schaarsch.
De Java—Paoific-lijn, welke een geregelden vrachtdienst
onderhoudt van Xederlandsch-Indië op San Francisco, is eene
combinatie van de stoomvaartmaatschappij .«Nederland", de
..Rotterdamsche Lloyd" en de „Java—China—Japan-lijn"
en werd gedurende liet verslagjaar bevaren met 6 schepen.
Het verkeer tusschen Californië en Java is zeer in belangrijkheid afgenomen; door opvulling met lading van tussehenhavens in Oost-Azië kon hieraan eenigszins worden tegemoet
gekomen.
Geregelde aanloophavens waren de havens op Java's noordkust, Makasser, Balikpnpan, Hongkong, Manilla, de Japanhavens en San Francisco. De hoeveelheid lading naar
Amerika en van daar naar Nederlandsch-Indië was vrij gering en op zich zelf niet voldoende om een bevredigend resultaat te bereiken, zoodat de schepen dikwijls via Japan-havens
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en Hongkong teruggewerkt moeaten worden. De hooge dollar•
koers in Amerika was wel een van de voornaamste oorsaken,
welke ile'n handel

liet a a n b o d van l a d i n g was b e v r e d i g e n d . E e n e k o r t e oples ing trad in g e d u r e n d e d e m a a n d e n A u g u s t u s e n S e p t e m b e r

helenimenlen.

L921in verband met «Ie afscheping van groots partijen oopra,

De Java—Xew-Voik-lijn en de Java Bengalen-lijn van
«Ie stoomvaartmaatschappij „Nederland" behaalden evenmin
bevredigende resultaten.
Bij Ord. van ! Jan. 1922 (Ind. St. n". •;» is bel toesiebt op
hei in diens) nemen van geneesbeeren aan boon! van pelgrimsscbepen verscherpt.

terwijl v e r d e r , m e t het oog op de l a n g d u r i g e droogte in
E u r o p a , veel r u i m t e g e v r a a g d werd voor de v e r s c h e p i n g van
o l i e h o u d e n d e producten en veevoeder.
G e d u r e n d e 1921 w e i d e n door d e m a a t s c h a p p i j de v r a c h t schepen Simaloer
en Sapnroea in de v a a r t g e b r a c h t , t e r w i j l
in a a n b o u w zijn de v r a c h t s c h e p e n Madoera,
Manoeron,
Mapia, Moena, Singkep,
Sembüan
en Socmba.
E i n d e 1921
lelde de vloot dei' m a a t s c h a p p i j 9 niailschepen e n — de
l a a t s t g e n o e m d e T schepen n i e t m e d e g e r e k e n d — 36 v r a c h t schepen.
Ook d e s t o o m v a a r t m a a t s c h a p p i j , , R o t t e r d a r a s c h e L l o y d "
o n d e r v o n d de gevolgen van del al gemeen e m a l a i s e op h a n d e l s gebied. De toevloed v a n p a s s a g i e r s was ook bij deze m a a t schappij in 1921 van g r o o t s b e t e e k e n i s . Sedert J u l i 1921
wordt zoowel op de u i t - als de t h u i s r e i s M a r s e i l l e w e d e r g e r e geld a a n g e d a a n . De vloot der m a a t s c h a p p i j werd u i t g e b r e i d
met b e t p a s s a g i e r s s c h i p Tjerimai,
het vrachtstoomschip
Anjer
e n het m o t o r v r a o h t s c h i p Kedoe,
terwijl één n i e u w

/;. Op "Europa varende dietuten.
De maildienst van de stoomvaartmaatschappii ,,Nederl a n d " vond in liet v e r s l a g j a a r w e d e r r e g e l m a t i g p l a a t s .
Genua werd van u i t l n d i ë voor liet eerst sedert den oorlog
weder a a n g e d a a n door liet stoomschip Koningin
der
Neder'
landen, dal 18 Mei 1921 van B a t a v i a vertrok en ook op do
t e r u g r e i s n a a r i n d i ë Genua a a n d e e d .
G e d u r e n d e liet grootste gedeelte v a n bet j a a r bestond
Eohaarschte aan p a s s a g e r u i m t e , zoodat de N e d e r l a n d s c h Indische r e g e e r i n g er toe moest o v e r g a a n het stoomschip
China der P e n i n s u l a r a n d O r i e n t a l Steani N a v i g a t i o n (!omp a n y te c h a r t e r e n voor het vervoer v a n l a n d s r e i z i g e r s n a a r
N e d e r l a n d . Ten einde in het t e k o r t a a n p a s s a g e r u i m t e , dat
zieli ook en vooral voor liet vervoer van reizigers van H o l l a n d
n a a r N e d c i l a n d s c h - I n d i ë k r a c h t i g deed gevoelen, te voorzien,

mailschip (Slamat) en vijf vrachtschepen (Blita-r, Kertotono, Modjokerto,
Soeknl/oemi
en TapanoeU)
in a a n b o u w
zijn. D e vloot b e s t a a t t h a n s - - de l a a t s t g e n o e m d e 6 schepen
niet medegerekend
u i t 10 n i a i l s c h e p e n en 32 v r a c h t schepen.
O n d e r d a g t e e k e n i n g v a n 13 A u g u s t u s 1921 is - - t e r verv a n g i n g v a n de op 13 J u n i 1919 gesloten, tot 1 A u g u s t u s 1921
v e r l e n g d e overeenkomst— m e t de s t o o m v a a r t m a a t s c h a p p i j on
„ N e d e r l a n d " en . . R o t t e r d a m s e h e L l o y d " te z a m e n een n i e u w
c o n t r a c t gesloten voor h e t vervoer n a a r N e d e r l a n d v a n de
voor l a n d s r e k e n i n g i n N e d e r l a n d s c h - I n d i ë g e w o n n e n voortb r e n g s e l e n van land- en mijnbouw ( B i j b l . Tnd. S t . n°. 9 8 7 0 ) .

werd door de maatschappij een sneldienst ingesteld tusschen
Genua en Batavia.
D e dienst niet v r a c h t b o o t e n kon g e d u r e n d e h e t v e r s l a g j a a r
m e i meer r e g e l m a a t uitgeoefend w o r d e n . H e t o p o n t h o u d , dat
de schepen in de v e r s c h i l l e n d e h a v e n s o n d e r v o n d e n , bleef
g e d u r e n d e liet grootste gedeelte v a n h e t j a a r n o g zeer voelo a a r . E e r s t in d e l a a t s t e m a a n d e n v a n 1 9 2 1 , toen h e t werkvolk m i n d e r sehaarseh werd, t r a d er e e n i g e v e r b e t e r i n g i n .

VIL
o.

Volktkredietbanken
JAVA

en
EN

184

VOLKSKREDIETWEZEN.

dorpskredietinstcllinf/en.

MADOEHA.

H e t a a n t a l a f d e e ü n g s b a n k e n bleef 7 0 . E i n d e 1921 genoten
n o g 7 b a n k e n s u b s i d i e , tot een g e z a m e n l i j k b e d r a g v a n
f 22 500 p e r j a a r (f 25 500 m i n d e r d a n h e t v o r i g j a a r ) .
D e u i t l e e n i n g e n n a m e n , evenals in 1920. a a n z i e n l i j k toe
(van r u i m f 3 1 0 0 0 000 in 1920 tot f 39 000 000 in 1 9 2 1 ) .
h e t g e e n hoofdzakelijk a a n de w a a r d e d a l i n g v a n h e t geld
moet w o r d e n t o e g e s c h r e v e n .
E i n d e 1921 stond f 3 1 0 0 0 0 0 0 u i t . t e g e n f 25 000 000 op
' t e i n d v a n 1920, welke t o e n e m i n g d e r u i t z e t t i n g e n n o g veel
grooter zou zijn geweest, i n d i e n v o l d o e n d e gelden h a d d e n
k u n n e n worden o p g e n o m e n .
H e t b e d r i j f s k a p i t a a l der b a n k e n bestond einde 1921 u i t
f 34 500 000 a a n o p g e n o m e n g e l d e n (f 32 400 000 op einde
1920), welke g e l d e n in hoofdzaak b e s t a a n u i t deposito's
(f 16 000 000) en gelden van i n s t e l l i n g e n (f 1 2 0 0 0 0 0 0 ) . Aan
deposito's werd f 3 500 000 t e r u g b e t a a l d en f 5 700 000 n i e u w
o n t v a n g e n . Op h e t k r e d i e t v a n de C e n t r a l e K a s werd een
sterk b e r o e p g e d a a n , w a a r a a n deze i n s t e l l i n g door o n v o b
doende k a p i t a a l slechts ten deele kon t e g e m o e t k o m e n : t e g e n
f 614 000 o p ' t einde van 1920, was einde 1921 f 2 0 0 0 000
v a n de C e n t r a l e K a s o p g e n o m e n .
H o e w e l i n vele s t r e k e n n o g van b e l a n g en door de bevolk i n g op prijs g e s t e l d , neemt h e t a a n t a l en de b e t e e k e n i s
v a n " de d o r p s - r i j s t k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ( l o e m b o e n g s ) geleidelijk af. H e t a a n t a l v e r m i n d e r d e in h e t afgeloopen j a a r v a n
9500 tot 9033 en het p a d i b e d r i j f s k a p i t a a l van 2 452 000 tot
2 290 000 p i k o l . U i t g e l e e n d werd 1 658 0 0 0 pikol a a n ] 341 000
leeuer=;. H e t g e m i d d e l d a a n t a l leeners p e r l o e m b o e n g bed r o e g 145 p e r s o n e n , a a n wie g e m i d d e l d t o t a a l per l o e m b o e n g
197 p i k o l ol 1.3-5 p i k o l p e r persoon v e r s t r e k t w e r d .
N e v e n s b e t p a d i b e d r i j f s k a p i t a a l b e z a t e n de l o e m b o e n g s

i
!
:
!
I

e i n d e S e p t e m b e r 1921 in geld en s c h u r e n een eigen v e r m o g e n
v a n r u i m f 8 500 000. w a a r v a n f 7 200 000 bij a f d e e l i n g s b a n k e n is b e l e g d .
H e t a a n t a l d o r p s b a n k e n steeg v a n 1987 tot 2 2 6 1 : h e t
u i t s t a a n d b e d r a g v e r m e e r d e r d e v a n f 1 355 000 tot f 1 911 000.
of g e m i d d e l d per b a n k j e v a n f 682 t o t f 845, en h e t u i t g e leend b e d r a g van f 8 1 1 2 000 tot f 10 714 000. M e t deze u i t b r e i d i n g g a a t eene v o o r t d u r e n d e d a l i n g v a n den a c h t e r s t a n d
g e p a a r d . Tn de j a r e n 1916 en v o l g e n d e b e d r o e g deze (in %
v a n h e t bij ' t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r u i t s t a a n d b e d r a g )
respectievelijk
7,5, 5, 6,4, 2 , 8 , 1,67 en 0,82.
H e t eigen vermogen der d e s a b a n k e n steeg van f 1 753 000
tot f 2 293 000.
N a g e n o e g alle b a n k j e s w e r k e n u i t s l u i t e n d of in hoofdzaak
m e t e i g e n v e r m o g e n , t e r w i j l b o v e n d i e n een b e d r a g v a n
± f 1 0 0 0 000 bij a f d e e ü n g s b a n k e n is g e d e p o n e e r d , w a a r t e g e n o v e r slechts f 150 000 van zoodanige i n s t e l l i n g e n is
opgenomen.
D e g e z a m e n l i j k e b a n k j e s m a a k t e n eene n e t t o - w i n s t v a n
f 456 0 0 0 terwijl slechts enkele verlies l e d e n , tot een b e d r a g
van f 36+6.
BOTTSHG BWK8TKH.
H e t a a n t a l v o l k s b a n k e n bleef 1 5 . E i n d e 1921 g e n o t e n
nog 5 b a n k e n s u b s i d i e , tot een t o t a a l b e d r a g v a n f 2 7 000
' s j a a r s , t e g e n 11 b a n k e n f 5 0 880 een j a a r te v o r e n .
D e u i t l e e n i n g e n bedroegen f 10 300 000 en h e t u i t s t a a n d
b e d r a g v e r m e e r d e r d e van f 6 300 000 tot f 7 700 000. Ook
in de" b u i t e n g e w e s t e n k o n d e n de o p g e n o m e n gelden geen
gelijken t r e d h o u d e n met de b e h o e f t e a a n b e d r i j f s m i d d e l e n :
van d e r d e n was einde 1921 f 8 600 000 o p g e n o m e n , t e g e n
f 7 800 000 einde 1920. De C e n t r a l e K a s kon slechts zeer t e n
deele i n de behoefte a a n m e e r k a p i t a a l v o o r z i e n ; v a n die
i n s t e l l i n g was einde 1921 f 1 9 0 0 000 o p g e n o m e n , t e g e n
f 1 3 4 4 0 0 0 o p ' t einde v a n 1920.
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Aan deposito's werd f 824 000 terugbetaald en f 1 582 000
ontvangen, zoodat liet saldo op 't eind van het jaar
f 4 101 000 bedroeg.
De dorpsbanken in de buitengewesten zijn over bet al°,'emeen niet geslaagd.
Eene gunstige uitzondering maken de 35 Balische bankjes,
die onder rechtstreekse!]e controle van een mantri en onder
toezicht en leiding van den administrateur der volksbank
f 52 945 hadden uitstaan, of gemiddeld f 1512 per bankje.
Zij leenden f 1G2 781 uit aan 4681 personen, of gemiddeld
f 34 per leener per jaar. De achterstand bedroeg slechts
0,8 % van het uitstaand bedrag.
De 22 bankjes in Menado hadden f 39 136 uitstaan, of
gemiddeld f 1779, en leenden f 66 532 \\\t aan 1322 personen,
of f 50 per leener. Zij hebben echter als regel steeds met een
grooten achterstand (einde 1921 25 % van het uitstaand
bedrag) te kampen.
De 19 bankjes in de Karolanden schijnen, niettegenstaande
zij zelden gecontroleerd worden, goed te werken.
o.

De Centrale

Kas.

Bij Gouv. Bt. 29 Oct. 1921 n°. 23 (Ind. St. n°. 643) is
ten behoeve van de Centrale Kas een onderdirecteur in dienst
gesteld.
De hierboven vermelde groote behoefte aan bedrij f smiddelen der volksbanken bracht de Centrale Kas tot de
uiterste spanning harer middelen. Bij een van het Gouvernement ontvangen grondkapitaal van f 2 875 250 en een bedrag aan uitgestelde rente daarop van f 457 602 (waartegenovei een saldo-verlies van f 310 493) had de Kas einde
1921 f 3 968958 (einde 1920 f 1 963 346) bij de volksbanken
uitstaan, terwijl het totaal aan geopende kredieten
f 6 386 000 (einde 1920 f 5 846 000) bedroeg, welke vermeerdering mogelijk Avas door een ernstig beroep van de Eegeering op de volksbanken met overtollige middelen om die
middelen bij de Centrale Kas te beleggen. Hoewel daaraan
slechts ten deele gevolg is gegeven, was einde 1921

1922.
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f 1 577 858 van 32 volksbanken opgenomen, tegen f 1 288 104
einde 1920, terwijl effecten tot eene koerswaarde van
f 1 417 800 door de volksbanken aan de Kas in open bewaiing gegeven waren, met de bevoegdheid, die zoo noodijr
te beleenen. Een en ander was echter ten eenenmale onvoldoende, zoodat de Kas vele aanvragen heeft moeten afwijzen,
hetgeen weer ten gevolge had dat een aantal banken den
rentevoet voor opgenomen jaardeposito's van 6 op 7 % heeft
gebracht, echter met onbevredigend resultaat. Vermeerdering van het grondkapitaal is dan ook dringend noodig.
De bedrijfsresultaten van de Kas over 1921 waren zeer
gunstig; eene winst werd gemaakt van f 112 264, waardoor
het in vroegere jaren door afschrijving op effecten ontstaan
saldo-verlies tot f 310493 daalde.
De rente, door de Kas aan volkskredietinstellingen in rekening gebracht, bleef bepaald op 6 % ' s j a a r s , terwijl de
rente aan die instellingen voor de bij de Kas belegde, direct
opzegbare gelden met ingang van 1 J a n u a r i 1922 van 2 op
4 °/n 's jaars werd gebracht.
Van de 85 volksbanken staan thans 74 onder geregelde
controle van de Kas.
c.

Coöperatie.

De coöperatie-commissie (zie K. V. 1921, kol. 146) is bij
Gouv. Bt. 29 Oct. 1921 n°. 2x ontbonden. Naar aanleiding:
van de door haar gedane voorstellen, is aan den met verlof
in Nederland vertoevenden adviseur voor het volkskredietwezea in Maart 1922 opdracht gegeven tot het ontwerpen
van eene wettelijke regeling voor het inlandsch coöperatiewezen.
Evenals in Europa heeft ook in Nederlandsch-Indië de
verbruikscoöperatie sterk van de malaise geleden. Van de
weinige bij de groothandelsvereeniging De Coöperator aangesloten coöperaties moesten enkele haar bedrijf staken, zoodat die yereeniging thans nog slechts de coöperaties van
dan Indischen Bond en van het staatsspoor-personeel als
actieve leden telt.

VIII. DIENST DER JAPANSCHE EN CHINEESCHE ZAKEN.
Bij Ord. van 27 Febr. 1922 (Ind. St, n°. 111) is een nieuw
tarief vastgesteld voor de werkzaamheden door het kantoor
voor Chineesche Zaken te Batavia ten behoeve van particulieren verricht.
I n het verslagjaar werden dienstreizen gemaakt naar

Tjiandjoer, Bandoeng, de Oostkust van Sumatra en de Wesi era f deeling van Borneo.
Bij Gouv. Bt. 7 J u n i 1922 n°. 41 (Ind. St. n°. 404) is een
kantoor voor Japansche Zaken ingesteld en is een reglement
voor dat kantoor vastgesteld.

K.
I.

ONDERWIJS. 1 )

De regelen omtrent de beschikbaarstelling van beurzen
ten behoeve van Indische jongelieden voor hunne verdere
studie in Nederland (Ind. St. 1918 n°._747 en 1921 n°. 349)
zijn nader gewijzigd en aangevuld bij K. B . 3 Juli 1922
1) De getallen betreffende voorafgegane jaren zijn, voor zoover nootli^.
verbeterd naar de gegevens van do vorigo onderwijsverslagen. De tussclien ( )
geplaatato cursieve cijfers hebben betrekking op het jaar 1920.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1922—1923.

n°. 58 (Ned. St. n°. 428), waardoor een studiebeurs voortaan ook kan worden ingetrokken, indien de studie door den
betrokkene, hetzij tengevolge van lichaam»* of zielsgebreken,
hetzij om andere redenen wordt gestaakt.
Bij Gouv. Et. 2 J u n i 1922 n°. 11 (Bijbl. Ind. St.
n°. 10069) zijn nieuwe voorschriften vastgesteld betreffende
vrijstelling van betaling en vermindering van schoolgeld en
5.

Ned.-Indië.

24
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kostelooze verstrekking' van boeken en andere leermiddelen
B.
LAGER ONDERWIJS.
ten behoeve van leerlingen van gouvernementsinriehtingen
van middelbaar en technisch onderwijs, alsmede van de
Het Emopeesch schoolregleinent (Ind. St. 1908 n°. 312)
niulo-afdeelingen der algemeeue middelbare school.
is nader gewijzigd bij Gouv. Btn. 14 Oct. 1921 n°. 57 (Ind.
De regeling omtrent bet kosteloos verstrekken van open- St. n". 619), 10 Nov. 1921 n°. 38 (Ind. St. n°. 665) en
baar onderwijs aan kinderen van onderwijzend personeel is 2 J u n i 1922 n°. 12 (Ind. St. n». 383).
De bepalingen tot regeling van de klassen en bezoldiginbij Ord. van'2 Juni 1922 (Ind. St. n°. 382) buiten werking
gesteld. In verband daarmede is bij Gouv. Bt. van den- gen der onderwijzers en onderwijzeressen bij het openbaar
zelfden datum n°. 14 (lnd. St. n°. 385) bepaald, dat kin- Ëuropeesch lager onderwijs in Nederlandsch-ïndië (Ind. St.
deren en vaderlooze pupillen van onderwijzend personeel, 1920 n°. 740) zijn gewijzigd bij Gouv. Bt. 1 Aug. 1922 n'. 34
(Ind. St. n°. 521).
die bij het einde van het schooljaar 1921/22 leerling waren
De regeling betreffende de Hollandsch-inlandsche scholen
van eene gouvernements lagere school of mulo-afdeeling der
(Ind. St. 1914 n°. 762) is gewijzigd bij Gouv. Bt. 2 J u n i
algemèene middelbare school, voor zoover zij op dat tijdstip
1022 n°. 13 (Ind. St. n°. 384) met betrekking tot het te
recht hadden op kosteloos onderwijs, dat recht behouden,
zoolang zij aan dezelfde school of aan een andere school van heffen schoolgeld.
De bepalingen betreffende de toevoeging van namiddagdezelfde; soort onderwijs ontvangen.
De duurtetoeshtg en de verhooging van de verlofsbezol- leergangen in de nuttige handwerken aan lagere scholen
digingen (K. Bu. 9 Juli 1919 n°. TÜ en 23 April 1920 n°. 55) met Nederlandsch als voertaal (Bijbl. Ind. St. n°. 9672)
zijn bij Ord. van 19 Nor. 1921 (Ind. St. n°. 693) ook toege- ! ondergingen wijziging bij Gouv. Bt. 2 J u n i 1922 n°. 20
kend ten behoeve van leerkrachten bij het bijzonder onder- (Bijbl. Ind. S. n°. 10070).
De voorloopige maandelijkscke tegemoetkomingen ten
behoeve van gesubsidieerde bijzondere scholen (Ind. St.
1918 n°. 53 en 1921 n°. 109) kunnen voor het jaar 1922 ook
na de eerste zes maanden van het kalenderjaar worden uitbetaald (Ord. van 13 J u n i 1922 in Ind. St. n°. 424).
De directeur van onderwijs en eeredienst is gemachtigd
om aan Europeesche lagere, Hollandsch-Chineesche, Hollaiidseh-hilamische en z. g. speciale scholen, waar het onderwijs schade lijdt of dreigt te lijden door onvoltalligheid van
het onderwijzend personeel, bij wijze van proef, tijdelijk eene
bijzondere scbooltijdregeling in te voeren (Bijbl. Ind. St.
n°. 9821).
De standplaats van den inspecteur van het lager onderwijl
in de 2de inspectie zal zijn Djokjakarta instede van Seniarang (Ind. St. 1922 n°. 494).
Eene regeling van de belooning van leeraren bij openbare
inrichtingen van onderwijs voor het geven van extra lessen
aan andere inrichtingen dan waarbij zij zijn aangesteld,
kwam tot stand bij Gouv. Bt. 29 Sept. 1921 n°. 18 (Ind. St.
n°. 570).
De regelen voor de toekenning van subsidiën uit 's lands
kas voor uitrusting en overtocht van Xederland naar ]Vederlandsch-Indië van particuliere leeraren en onderwijzers (Ind.
St. 1913 n°. 525) zijn nader aangevuld bij Ord. van 19 j\Tov.
1921 (Ind. St. n°. 094).
De verlofssubsidieregeling (Ind. St. 1920 n°. 531) is aangevuld en verduidelijkt bij Ordn. van 19 Nor. 1921 (Ind.
St. n°. 095), 6 Dec. 1921 (Ind. St. n°. 741) en 4 J u n i 1922
(Ind. St. n°. 392).
Bij Ord. van 23 Xov. 1921 (Ind. St. n°. 710) zijn algemeene regelen vastgesteld voor de toekenning van tegemoetkomingen uit 's lands kas ten behoeve van kosthuizen, welke
voorzien in de huisvesting van jongelieden, die inrichtingen
van verdergaand onderwijs bezoeken (internaatssubsidieregeling).
Bij Gouv. Bt. 23 Mei 1922 n°. 5S is eene commissie inge- |
steld, welke tot taak zal hebben, in overleg met het bureau
van den onderwijsraad, werkzaam te zijn in het belang van
de voorziening in schoolboeken en handleiding en ten behoeve
van het inlandsch onderwijs (handleidingcommissie).
De bezoldiging van het personeel van het kantoor voor de ,
volkslectuur is opnieuw vastgesteld bij Gouv. Bt. 1 Dec.
1921 n°. 11 (Ind. St. n°. 733), juncto Gouv. Bt. 2 Mei 1922
n°. 40 (Ind. St. n°. 281).

Openbare Europeesche lagere scholen. Bij Ord. van 14

Oct. 1921 (Ind. St. n°. 6l8) zijn voorzieningen getroffen
voor de afvoering van het Fransch van het leerprogramma
der openbare Europeesche lagere scholen, terwijl de aan deze
scholen verbonden namiddagleergangen in die taal bij Gouv.
Bt. van denzelfden datum n°. 57 (Bijbl. Ind. St. n°. 9876)
zijn opgeheven.
Het aantal openbare Europeesche lagere scholen bleef 196
(179 gemengde en 17 meisjesscholen).
Een namiddagleergang in de nuttige handwerken voor
meisjes was verbonden aan 24 (28) scholen.
Voor zoover opgaven werden ontvangen, werden de openbare Europeesche lagere scholen gedurende 1921 bekocht
door 36 321 (38 20-5) leerlingen, van wie er 9004 (11045)
in den loop van het jaar de school verlieten. 1601 (1027)
hunner hadden alle klassen doorloopen. Aan het einde van
dat jaar telden deze scholen 27 317 ((27160)
leerlingen,
namelijk 16122 (16133)
jongens en 11195
(11027)
meisjes. Daaronder zijn begrepen 0905 (6803) leerlingen,
behoorende tot de inlandsche of met haar gelijkgestelde bevolking, namelijk 5427 (5387) inlanders, en 1478 (1416)
vreemde oosterlingen, van wie onderscheidenlijk 1426 (1358)
en 522 (492) meisjes. Het aantal niet-betalende leerlingen
bedroeg einde 1921 5359 (6141). Aan bedoelde scholen waren
op gemeld tijdstip 270 (290) onderwijzers en 524 (549)
onderwijzeressen verbonden (de hoofden der scholen daaronder begrepen). Voorts waren 1 (0) mannelijke en 5 (10)
vrouwelijke kweekolingen aan de lagere scholen werkzaam.

Bijzon dere Europeesche lagere scholen. De regelen voor

de toekenning van subsidiën uit 's lands kas aan particuliere Europeesche lagere scholen (Ind. St. 1909 n°. 238, zooals het sedert is gewijzigd en aangevuld) ondergingen nadere
wijziging en aanvulling bij Ord. van 6 April 1922 (Ind. St.
n°. 191).
Het aantal bijzondere Europeesche lagere scholen steeg in
1921 van 53 tot 56, waaronder 46 (40) waar uitgebreid lager
onderwijs werd gegeven.
Aan 51 (45) dezer onderwijsinrichtingen werden in dat
jaar van landswege geldelijke tegemoetkomingen verleend
(zie voor de splitsing daarvan bijlage N ) .
Een namiddagleergang in de Fransche taal was verbonden aan 1 (1) school en een namiddagleergang in de nuttige
handwerken voor meisjes aan 3 (2) scholen.
Het. aantal leerlingen bedroeg gedurende 1921 12 74S
1. Onderwijs met het Nederlandsch als voertaal.
(13 421). Hiervan verlieten in den loop van dat jaar 216]
(3617) de school, order wje 488 (722) die den geheelen cursus
hadden doorloopen. Op het einde van 1921 telden de bijzonA. VOORBEREIDEND LAGER (FRÖBEL) ONDERWIJS.
dere Europeesche lagere scholen te zamen 10 587 (9804) leerlingen (4810 iongens en 5777 meisjes). Onder deze leerlingen
Voor zoover bekend, bestonden in 1921 54 particuliere bevonden zich 1932 (1886) kinderen van niet-Euiopeescbon
fróbelscholen, terwijl aan verscheidene openbare en bijzon- j landaard, namelijk 809 (766) kinderen van inlanders en 1063
dere inrichtingen van lager onderwijs vóórklassen waren ver- (1120) van vreemde oosterlingen.
Voorts bestonden er op verscheidene plaatsen ochtend-,
bonden onder leiding van fröbel-onderwijzeressen.
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namiddag - " en avondscholen voor enkele vakken van lager
ot' meer uitgebreid lager onderwijs of voor onderwijs in het
Nederlandsen aan inlanders of met hen gelijkgestelde!!.

Openbare Hollandsch-inlandsche scholen. Het reglement
voor de openbare lagere inlandsche scholen (Ind. St. 1893
n°. 128) is nader gewijzigd bij Gouv. lit. 2 Juni 1922 n°. 15
(Ind. St. n°. 386) met betrekking tot het te heffen schoolgeld.
De bepaling dat de aan de leerlingen der hoogste klasso
eener openbare lagere inlandsche school ten gebruike atgestane leermiddelen bii het verlaten der school hun eigendom
worden, is bij Gouv. Bt. 2 J u n i 1922 n°. 16 (Ind. St. n°. 387)
vervallen.
Op het einde van 1921 bedroeg het aantal dezer onderwijsinrichtingen 132 (132), namelijk 93 (93) op Java en Madoera
en 39 (3'J) in de buitengewesten. Daaronder waren 115 scholen met 7, 7 met 6, G met 5 en 4 met 4 klassen, terwijl aan
10 scholen een vóórklasse was toegevoegd. Aan alle zevenklassige scholen waren namiddagleergangen in de Nederlandsche taal verbonden, terwijl eeu leergang voor het onderwijs in de nuttige handwerken voor meisjes aan 60 (54)
scholen was toegevoegd.
Op uit. 1921 telden de openbare Hollandsch-inlandsche
scholen te zamen 27 923 (26 659) leerlingen, onder wie 6-323
(5086) meisjes. Hiervan bezochten er 20 302 (5027 meisjes)
de scholen op Java en Madoera en 7621 (1496 meisjes) die in
de buitengewesten, tegen onderscheidenlijk 19 651 (4654
meisjes) en 7008 (1332 meisjes) op het einde van 1920. Gedurende 1921 werden de scholen bezocht door 33 461 leerlingen,
van wie 7828 meisjes, tegen 32 965 (7383 meisjes) in 1920,
van wie 24 508 (6039 meisjes) op Java en Madoera en 8953
(1789 meisjes) in de buiteugewesten. Onder het aantal op
einde 1921 aanwezige leerlingen der openbare Hollandschinlandsche scholen bevonden zich 98 (82) kinderen van
Europeanen, namelijk 90 (77) op Java en Madoera en 8 (5)
in dj9 buitengewesten, zoomede 442 (494) van vreemde oosterlingen, van wie 289 (129) de scholen op Java en Madoera en
153 (366) die in de buiteugewesten bezochten.
Aan de scholen waren op uit. 1921 245 (244) Europeesche
en 639 (596) inlandsche leerkrachten verbonden. Van de
laatstgenoemden waren er 76 (62) opgeleid aan de hoogere
kweekschool te Poerwcredjo, 558 (415) aan eene openbaie
kweekschool voor inlandsche onderwijzers of eene daarmede
gelijkgestelde particuliere inrichting, terwijl er 5 (119) niet
aan eene kweekschool waren opgeleid.
Voorts werden in den loop van 1921, bij wijze van proef,
2 schakelscholen opgericht (1 te Bandoeng en 1 te Padangpandjang), welke einde 1921 te zamen 71 leerlingen (64
jongens en 7 meisjes) telden.
Openbare speciale scholen. 1 )
Ten opzichte van de
Ambonsche burgerschool — welke sedert is omgezet in eene
openbare Hollandsch-inlandsche school (Ind. St. 1922
n°. 486) — en de Menadosche school is bij wijze van proef
bepaald, dat do leerlingen na den volledigen cursus met
vrucht te hebben doorloopen, toegang hebben tot de voorbereidende afdeeling van de school tot opleiding van Indische
artsen.
Op uit. 1921 bedroeg het aantal speciale scholen 14 (14).
Xamiddagleergangen in de nuttige handwerken voor
meisjes waren verbonden aan 13 (12) dezer scholen, terwijl
een ieergans' in de Nederlandsche taal was toegevoegd aan
6 (7) dier scholen.
Op dat tijdstip waren aan de scholen verbonden 20 (19)
Europeesche en 90 (79) inlandsche leerkrachten. Het aantal
leerlingen bedroog 4086 (3930), onder wie 1558 (14S9)
meisjes. Onder hen bevonden zich 117 (117) kinderen van
vreemde oosterlingen en 91 (88) van Europeanen.

Bijzondere Hollandsch-inlandsche scholen.

Do regelen

1) Hiertoe worden gerekend do Ambonsche burgerschool, de Depoksche,
Menadosche, Tondanosche, Langoansche, Amoerangsche, Saparocasche en
Ajerniadidische scholen, benevens 6 scholen voor Ambonsche 9oldatenkinderen.
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voor de toekenning van subsidiën uit 's lands kas aan particuliere lagere scholen voor inlanders, waar Nederlandsch
wordt onderwezen (Ind. St. 1913 n°. 524, zooals het sedert
is gewijzigd en aangevuld) zijn nader aangevuld bij Ord.
van 6 April 1922 (Ind. St. n°.192).
Op het einde van 1921 bestonden er 82 (67) bijzondere
Hollandsch-inlandsche scholen, namelijk 58 (46) op J a v a en
Madoera en 24 (21) in de buiteugewesten (29 (37) neutrale
en 53 (39) op godsdienstigen grondslag). Daarvan genoten
57 (41) geldelijke ondersteuning uit 's lands kas.
Op gemeld tijdstip telden 51 dezer seinden 2 ) te zamen
10 288 (7239) leerlingen, onder wie 3580 (2727) meisje-s,
terwijl gedurende 1921 12 655 (9059) leerlingen, onder wie
4438 (3311) meisjes, waren ingeschreven. Er waren 145 (113)
Europeesche en 134 (98) inlandsche leerkrachten aan deze
onderwijsinrichtingen verbonden. Van het laatstgenoemd
aantal waren er 12 niet opgeleid aan eene openbare kweeknchool of eene daarmede gelijkgestelde bijzondere inrichting.
Voorts bstonden er 52 (55) Nederlandsche leergangen van
het Algemeen Nederlandsch Verbond, die alle van landswego werden gesubsidieerd.

Openbare Hollandsch-Chineesche scholen. In 1921 is de
openbare Europeesche 2de lagere school te Pasoeroean omgezet in eene openbare Hollandsch-Chineesche school, waardoor het aantal scholen op het einde van 1921 van 34 op .35
kwam.
Aan 13 (15) scholen was een leergang in de Engolsche
taal en aan 4 (9) scholen een leergang in de nuttige bandwerken voor meisjes toegevoegd, terwijl de leergangen in
de Franscbe taal werden opgeheven (Bijbl. Ind. St. n°. 9876).'
Kegelen voor de toevoeging van namiddagleergangen in de
Engelsche taal aan Hollandsch-Chineesche scholen zijn vastgesteld bij Gouv. Bt. 2 J u n i 1922 n°. 23 (Bijbl. Ind. St.
n°. 10072).
Aan het eind van 1921 telden de bovengenoemde onderwijsinrichtingen te zamen 8450 (7975) leerlingen, namelijk
6007 (5709) jongens en 2443 (2266) meisjes. Onder deze leerlingen bevonden zich 46 (52) kinderen van Europeanen (25
(27) meisjes) en 158 (140) van inlanders (29 (19) meisjes).
Gedurende 1921 werden te zamen 1340 (1356) leerlingen,
van wie 433 (318) meisjes, afgeschreven. Hiervan waren 258
(231), van wie 61 (29) meisjes, die alle klassen hadden doorloopen. Slechts 8 (3) leerlingen waren op 31 December van
gemeld jaar kosteloos tot de school toegelaten.
Aan de genoemde scholen waren op dat tijdstip 76 (73)
onderwijzers en 134 (118) onderwijzeressen verbonden (de
hoofden der scholen daaronder begrepen), benevens 32 (14)
mannelijke en 10 (5) vrouwelijke kweekelingen. De bezoldiging van de bij de Hollandsch-Chineesche scholen geplaatste Chineesche onderwijzers(essen) is opgenomen in
Ind. St. 1922 n°. 335.

Bijzondere Hollandsch-Chineesche scholen.

Hot aantal

bijzondere Hollaiulseh-Chineesche scholen kwam op het einde
van 1921 van 14 op 17. Aan 16 scholen was een vóórklasse
verbonden, terwijl aan 13 (10) van landswege eene geldelijke
tegemoetkoming werd verleend.
Een namiddagleergang in de Fransche taal was verbonden
aan 1 (4), een leergang in het. Engelsch aan 5 (2) en een
leergang in de nuttige handwerken voor meisjes aan 3 (0)
scholen.
Einde 1921 telden de genoemde scholen te zamen 30S9
(2246) leerlingen, namelijk 2147 (1575) jongens en 942 (671)
meisjes. Onder hen bevonden zich 114 (99) kinderen van
Europeanen (74 (65) meisjes) en 236 (189) van inlanders
(51 (31) meisjes), terwijl onderwijs werd gegeven door 48
(34) onderwijzers en 35 (28) onderwijzeressen.
Gedurende 1921 verlieten 568 (522) leerlingen de school
(onder wie 171 (164) meisjes). Onder hen bevonden zich 88
(40), van wie 21 (10) meisjes, die alle klassen hadden doorloopen.
2) Van de overige scholen werden geen opgaven ontvangen.
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Geldelijk overzicht.
Uitgaven en ontvangsten.
A.

1920.

1921.

OPENBAAR ONDERWIJS.

Inspectie.
Europeesch lager onderwijs . . .
Hollandsen-inlandsen lager onderwijs a)
Personeel en andere uitgaven.
Europeesch lager onderwijs . . .
Hollandsch-Chinecsch onderwijs .
Hollandsch-inlandsch onderwijs. .
Gebouwen en huishuur.
Europeesch lager onderwijs . . .
Hollandsch-Chinecsch onderwijs .
Hollandsch-inlandsch onderwijs. .
B.

BIJZONDER ONDERWIJS.

Europeesch lager onderwijs b) . .
Voorhereidingsoiulerwijs
(fröbelscholen)
Totaal

f

118 609

4 351 T29
949 051
2 613 332

134 300

5 109 350
1 243 360
2 900190

Op gemeld tijdstip waren bij deze scholen ingeschreven
3479 (2634) leerlingen, onder wie 1156 (066) meisjes, 1G53
(1133) inlanders en 322 (203) vreemde oosterlingen. Hierbij
waren 104! (801) gratis-lcorlingen (319 (303) Europeanen,
688 (569) inlanders en 37 (10) vreemde oosterlingen).
Bovendien werden op 31 December 1921 studiebeurzen
verleend aan 311 leerlingen (34 Europeanen, 276 inlanders
en 4 vreemde oosterlingen).
Aan 316 van de 384 leerlingen der 3de klasse werd bij het
einde van het schooljaar 1920/1921 een eindgetuigschrift toegekend.
Aan de mulo-afdeelingen waren op het einde van 1921 124
(110) onderwijzers en 31 (24) onderwijzeressen werkzaam
(de hoofden der scholen inbegrepen). Voorts werd op dat tijdstip door 21 (18) inlandsche onderwijzers les gegeven in de
inheemsche talen.

Bijzonder onderwijs. Be regelen voor de toekenning van
ondersteuningen uit 's Lands kas aan inrichtingen van voortgezet en uitgebreid lager onderwijs (Ind. St, 1918 n°. 453)
zijn bij Ord. van 27 Sept. 1921 (Ind. St. n°. 573) nader gec) 407 414 wij
610 693
zigd en aangevuld.
c) 181 063
698 549
In 1921 werd eene gemengde Christelijke school te Djokc) 540 722 jakarta en te Soerabaja opgericht, waardoor het aantal bij699 980
zondere mulo-scholen van 5 op 7 kwam. Alle scholen werden
van landswege geldelijk ondersteund.
De inrichtingen telden einde 1921 417 (280) leerlingen,
2 075 857
2 863 000 onder wie 182 (72) jongens en 235 (208) meisjes. Onder hen
bevonden zich 71 (36) inlanders en 61 (10) vreemde oosterlingen.
Het aantal gratis-leerlingen beliep ] 0 (8 Europeanen
89 832
807 000
en 2 inlanders), terwijl 8 leerlingen in het genot van een
gouvernenientsstudiebeurs waren.
f 12 208 132 f 14 186 399
Aan 54 van de 660 leerlingen der 3de klasse werd bij het
einde van het schooljaar 1920/1921 een getuigschrift uit»

gereikt.

Geïnde schoolgelden.
Europeesch lager onderwijs . .
Hollandsch-Chinecsch onderwijs

f

192

1 401 059

Het aantal gesubsidieerde leerkrachten (de hoofden der
scholen inbegrepen) bedroeg einde 1921 29 (16), namelijk
1 562 769 12 (6) onderwijzers en 8 (10) onderwijzeressen.

Hollandsch-inlandsch onderwijs
C.

VOORTGEZET EX UITGEBREID LAGER ONDERWIJS.

Het reglement op de openbare scliolen van voortgezet en
uitgebreid lager onderwijs (Ind. St. 1914 n°. 447) is nader
gewijzigd en aangevuld bij Gouv. Bt. 25 Oct. 1921 n". 82
(Ind. St. n°. G30) met betrekking tot bet voor de inrichting
van de bibliotheek aan die scliolen toegestane bedrag, bij
Gouv. Bt. 11 April 1922 n". 14 (Ind. St, n°. 215) in dien zin',
dat jaarlijks omstreeks bet einde van het schooljaar op een
of meer plaatsen gelegenheid gegeven wordt tot bet afleggen
van een examen, loopende over alle vakken welke aan de leerlingen van de mulo-afdeelingen der algemeene middelbare
school onderwezen zijn, en bij Gouv. Bt. 2 Juni 1922 n°. 10
(Ind. St. n°. 381) met betrekking tot het te heffen schoolHet Europeesch onderwijsreglement (Ind. St, 1891 n°.
192) is nader aangevuld met eene bepaling dat tot bet geven
van onderwijs bij openbare mulo-afdeelingen der algemeeue
middelbare school mede kunnen worden aangewezen zij, die
bevoegdheid bezitten tot het geven van onderwijs aan openbare hoogere burgerscholen met 3-jarigen leergang en overigens voldoende algemeene ontwikkeling bezitten tot bet
geven van onderwijs aan eene mulo-afdeeling (Ord. van
13 J u n i 1922 in Ind. St. n°. 425).

Geldelijk overzicht.
Uitgaven en ontvangsten.

a) Hieronder begrepen do inspectie van hot onderwijs in do huishoudelijke
vakken.
b) Hieronder begrepen het Hollandsch-Chinecsch en het Ho!land?ch-inlandsoh onderwijs, de industriescholen en het horhalingsonderwijs, bonevens
uitrustings- en overtochtskoston ten behoeve van Europcesche onderwijzers.
e) Vcorlcopige cijfers.

1921.

Voortgezet en uitgebreid lager
ondvridjs.
A. OPENBAAR ONDERWIJS.

Inspectie . <
.
Personeel en andere uitgaven . .
Gebouwen en huishuur
. . . .
Totaal
B.

. . .

88 098 f
36 745
] 204 555
1 206 034
394 068
563 276
f 1636 721 f 1 806 055

BIJZONDER ONDERWIJS.

Geldelijke tegemoetkomingen aan
scholen van voortgezet en uitgebreid lager onderwijs
. . . .
Geïnde schoolgelden.
D.

Openbaar onderwijs. Boor de oprichting van eene nieuwe
mulo-afdeeling der algemeene middelbare school (te Bandoeng) kwam het aantal dezer onderwijsinrichtingen op het
einde van 1921 van 18 op 19.

1920.

568 791
75 361 f

661000
110 512

MlDDEI.RAAR ONDERWIJS.

Openbaar middelbaar onderwijs. De voorloonige voorschriften voor de algemeene middelbare school (Ind. St. 1919
n°. 269) zijn nader gewijzigd en aangevuld bij Gouv. Btn.
2 Sept. 1921 n°. 62 (Ind. St. n°. 609) (met betrekking tot bet
leervak Hoogduitsche taal- en letterkunde), 16 Maart 1922
n°. 48 (Ind. St. n°. 154) (met betrekking tot de toelating tot
de eerste klasse der voorbereidend hooger onderwiis-afdeelingen) en 2 Juni 1922 n°. 7 (Ind. St. n°. 3S0) (betreffende het
te heffen schoolgeld).

I
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Een reglement voor de eindexamens van de voorbereidend
hooger onderwijs-afdeeling B der algemeene middelbare
school is opgenomen in Ind. St. 1922 n°. 175.
Het reglement o]) de Koning Willem III-sehooI te Batavia
en de overige hoogere burgerscholen met 5-jarigen cursus in
Nederlandscn-Indlë is nader jjewijzigd en aangevuld bij Gouv.
Ut. 20 J u n i 1921 n°. 10 (Brjhï. Ind. St. n°. 9819) (met betrekhing tot de toe te kennen cijfers omtrent de vorderingen der
leerlingen) en bij Gouv. Bt. 2 Juni 1922 n°. G (Bfibl. Ind. St.
n°. 10066) met betrekking tot de schooljjeld-hefiina'.
Bij Gouv. Bt. 24 Febr. 1922 n°. 58 (Ind. St. n°. 108) zijn
het reglement voor de eindexamens der hoogere burgerscholen met 5-jarigen leergang, zoomede de regeling betreffende het deelnemen aan het eindexamen van die scholen
door niet-leerlingen eener zoodanige school gewijzigd.
De reglementen voor de hoogere burgerscholen en de Prins
Hendrik-school zijn gewijzigd bij Gouv. Bt. 23 Maart 1922
n°. 1 (Bijbl. Ind. S t . n°. 10011) met betrekking tot de vacantie-regeling.
< tp het einde van 1921 telden de vier hoogere burgerscholen
met 5-jarigen leergang, ongerekend de toehoorders en leerlingen voor enkele vakken, 2114 (2211) leerlingen, namelijk
1506 (1-578) jongens en 608 (633) meisjes. Onder hen bevonden zich 137 (132) inlanders (van wie 21 (19) meisjes) en
213 (24-5) Chineezen (13 (1-5) meisjes). De hoogere burgerscliool met 3-jarigen leergang (Prins Hendrik-school) te
Batavia had op dat tijdstip 219 (2-53) leerlingen, namelijk
143 (188) jongens en 76 (6-5) meisjes. Onder hen bevonden
zich 9 (10) inlanders en 35 (47) Chineezen. Aan de toelatingsexamens tot de eerste klasse van de hoogere burgerscholen onderwierpen zich 1199 (1462) candidaten, van wie
er 888 (1117) aan de eischen voldeden. Het eindgetuigschrift
werd in 1921 uitgereikt aan 213 (149) leerlingen, van wie
49 <3ï) meisjes.
Het aantal leerlingen, dat kosteloos tot de hoogere burgencholen en de Prins Hendrik-school (afd. hoogere burgersrhool) was toegelaten, bedroejr op uit. 1921 l i l (118),
onder wie 19 (14) inlanders en 5 (4) Chineezen. Voorts genoten enkele leerlingen van de Koning Willem III-school
te Batavia en van de hoogere burgerschool te Semarang
ondersteuning uit particuliere fondsen.
Bij de voorbereidend hooger onderwij s-a f deeling B der
algemeene middelbare school te Djokjakarta, thans bestaande uit 3 klassen, waren op uit. 1921 108 (67) leerlim
gen ingeschreven. Op dat tijdstip werd de school bezocht
door 38 (23) Europeanen (onder wie 4 (3) meisjes), 58 (36)
inlanders (onder wie 1 (0) meisje) en 12 (8) Chineezen
(onder wie 1 (1) meisje); 56 (46) leerlingen genoten een
.studiebeurs (15 (14) Europeanen, 37 (30) inlanders en 4
(2) Chineezen).
De westersch-klassieke afdeelinjr A 11 te Bandoeng, beataande uit een 4de en een 5de klasse, werd einde 1921
bezocht door 27 (1-5) leerlingen (18 (12) jongens en 9 (3)
meisjes). Onder hen bevonden zich 14 (17) Europeanen
(5 (3) meisjes), 12 (3) inlanders (4 (0) meisjes) en 1 (1)
Chinees.

Bijzonder middelbaar onderwijs. De regelen yoor de
toekenning van subsidiën uit 's lands kas aan particuliere
hoogere burgerscholen (Ind. St. 1910 n°. 237) zijn nader
gewijzigd en aangerold bij Ordn. van 29 Sept. 1921 (Ind.
St. n°. 578) met betrekking tot de schoolgeld-regeling en
13 Juni 1922 (Ind. St. n°. 422) met betrekking tot het
bedrag der toe te kennen subsidies.
Op het einde van 1921 telden de 5 hoogere burgerscholen
met 3-jarigen cursus (te Batavia. Soerabaja, Noordwijk,
Weltevreden en Bandoeng), ongerekend de toehoorderessen
en leerlingen voor enkele vakken, te zamen 323 (313) leerlingen, van wie 8 (.3) inlandsche en 21 (12) Chineesche
meisjes. Het eindexamen werd afgenomen aan 83 (60)
leerlingen, van wie er 69 (-54) aan de eischen voldeden.
Op gemeld tijdstip bedroeg het aantal leerlingen, dat kostelooe was toegelaten, 15 (26).
De bijzondere hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus
te Batavia telde einde 1921 46 (36) leerlingen, verdeeld
over 3 (2) klassen.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1922—1923.

194

Geldelijk overzicht.
Uitgaven en ontvangsten.

1920.

1921.

MIDDELBAAR ONDERWIJS.
Uitgaven.
A.

OPENBAAR ONDERWIJS.

f

15 784

f

17 240

Hoogere burgerscholen met 5-ja1 355 093

1 98 7 50

131011
226 813
660 567

139 000
266 200
1 201 642

f 2 389 268

f 3 022 832

" 174 716

222 900

282 799

273 851

22 533

4 649
21 211

Westersch-klassieke en wis- en
natuurkundige afdeelingen der
algemeene middelbare school.
Prins Hendrik-schoei te Batavia.

Totaal
B.

.

. .

BIJZONOER ONDERWIJS.

Ontvangsten.
Hoogere burgerscholen met 5-jaWestersch-klassieke en wis- en
natuurkundige afdeelingen der
algemeene middelbare school.
Prins Hendrik-school te Batavia.
Totaal

E.

. . .

f

305 332

f

299 711

HOOGER ONDERWIJS.

Technische Hoojreschool.

Bij Gouv. Bt. 19 Oct. 1921

n°. 6 (Ind. St. n°. 623) is de schaal vastgesteld voor de
bezoldigingen, enz. van de docenten en beambten, verbonden
aan de Technische Hoogeschool, terwijl bij K. B. 30 Dec.
1921 n°. 144 (Ind. St. 1922 n». 328) eene'pensioenregeling
tot stand kwam voor hoogleeraren, buitengewone hoogleeraren, andere docenten en beambten aan deze school.
Bij den aanvang van het schooljaar 1920/1921 begonnen
de colleges met 22 gewone ingeschrevenen, welk aantal weidra aangroeide tot 28, namelijk 22 Europeanen (onder wie
2 meisjes), 2 inlanders en 4 Chineezen. In den loop van
dat schooljaar werden 3 studenten afgeschreven, namelijk
2 Europeanen (onder wie 1 meisje) en 1 inlander, zoodat
de instelling aan het eind van het schooljaar 25 gewone
ingeschrevenen telde. Voorts waren er op dat tijdstip 5 buitengewone ingeschrevenen (3 voor wiskunde en 2 voor
natuurkunde).

|
I

F.

VAKONDERWIJS.

Bij Gouv. Bt. 25 Febr. 1921 n°. 10 is eene commissie
I van voorlichting inzake het technisch en ambachtsonderwijs
! ingesteld, welke tot taak heeft voeling te houden met de
j diensten en lichamen, die hun personeel van de vakscholen
betrekken, en den directeur van onderwijs en eeredienst
j van raad en voorlichting te dienen in zake de inrichting
van het technisch en ambachtsonderwijs in zijne verschib
| lende geledingen.
Met intrekking van de betrekking van inspecteur van het
inlandsen ambachts- en nijverheidsonderwijs, is bij Gouv.
I Bt. 24 Nov. 1921 n°. 22 (Ind. St. n°. 711) een inspecteur
van het technisch onderwijs in dienst gesteld, wiens instructie is opgenomen in Bijbt. Ind. St. n°. 9838.
Xed.-Indië.
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a.

Onmiddellijk

aansluitend,

bij het lager

onderwijs.

Openbare technische scholen. Het reglement voor de
openbare scholen van technisch onderwijs te Batavia
(Koningin Wilhelniina-sehool) en te Soerabaja (Koningin
Enmia-school) — gewijzigd niet betrekking tot de schoolgeldheffing (zie Bijbl. Ind. St. n°. 10068) — is van toepassing verklaard op de openbare scholen van technisch onderwijs te Djokjakarta (Prinses Juliana-school) en te Bandoeng.
De cursus tot opleiding van bouwkundigen in de 3de en
4de klasse der Koningin Wilhelmina-school te Batavia, alsniede die van de Prinses Juliana-school te Djokjakarta en
van de Koningin Emma-school te Soerabaja is in 1921 gesphtsl in eene opleiding tot burgerlijk bouwkundige en tot
water- en spoorwegbouwkundige.
Einde 1921 telden de 4 openbare technische scholen, ongerekend de toehoorders en leerlingen voor enkele vakken,
1753 (1639) leerlingen, namelijk 110 (0) voor water, en
spoorwegbouwkunde, 518 (495) voor werktuigkunde, 1110
(1127) voor bouwkunde en 15 (17) voor mijnbouwkunde.
Onder het genoemde aantal bevonden zich 683 (6-51) inlanders en 133 (148) Chineezen. Het aantal leerlingen, dat
kosteloos was toegelaten, bedroeg einde 1921 374 (384)
namelijk 140 (153) Europeanen, 228 (226) inlanders en G
(5) Chineezen. Hiervan waren 36 (30) Europeanen, 112 (61)
inlandeis en 2 (1) Chineezen tevens in het genot van een
studiebeurs. Aan de toelatingsexamens tot de eerste klasse
onderwierpen zich 989 candidaten, van wie er 605 slaagden.
Het eindgetuigschrift werd uitgereikt aan 172 (103) leerlingen, namelijk 61 (35) voor de werktuigkunde, 108 (6$)
voor de bouwkunde en 3 (0) voor de mijnbouwkunde.
Ambachtsleergang te Batavia. Het aantal leerlingen Tan
den leergang bedroeg einde 1921 185 (178), namelijk 14-!
(130) voor metaal- en 41 (48) voor houtbewerking. Onder hen
bevonden zich 89 (82) Europeanen (87 (79) voor metaal- en
2 (3) voor houtbewerking), 93 (95) inlanders (54 (50) voor
metaal- en 39 (45) voor houtbewerking) en 3 (1) Chineezen
voor metaalbewerking.
Bijzondere Semarangsche technische school. De gesubsidieerde technische school te Semarang werd einde 1921
bezocht door 117 (110) leerlingen (ongerekend de toehoorders en leerlingen A-oor enkele vakken), namelijk 61 (54)
voor werktuigkunde en 56 (56) voor bouwkunde: Onder dit
aantal bevonden zich 83 (76) Europeanen, namelijk 49 (45)
voor werktuigkunde en 34 (31) voor bouwkunde, 25 (28)
inlanders (7 (6) voor werktuigkunde en 18 (22) voor bouwkunde) en 9 (6) Chineezen (5 (3) voor werktuigkunde en
4 (3) voor bouwkunde). Het eindgetuigschrift weid behaal
door 23 (14) leerlingen, namelijk 10 (8) van de werktuigkundige en 13 (6) van de bouwkundige afdeeling.
b.

Niét

onmiddellijk aansluitend bij het lager
(uitsluitend
openbaar).

onderwijs

Opleidingsscholen voor inlandsche ambtenaren De voorschriften voor de opleidingsscholen voor inlandsche ambtenaren (Ind. St. 1908 n°. 593) zijn gewijzigd bij Gouv. Bt.
2 J u n i 1922 n°. 17 (Ind. St. n°. 388) met betrekking tot het
te heffen schoolgeld.
Bij Gouv. Bt. 22 Oct. 1921 n°. 21 (Ind. St. n°. 626) is de
directeur van onderwijs en eeredienst gemachtigd om studiebeurzen toe te kennen ten behoeve van leerlingen van de
opleidingsscholen voor inlandsche ambtenaren.
De bezoldiging van de leeraren in de rechtswetenschap en
aanverwante vakken bij deze onderwijsinrichtingen is herzien
bij Gouv. Bt. 8 Xov. 1921 n°. 21 (Ind. St. n°. 660).
Als gevolg van de opheffing van de voorbereidende afdeeling, was het aantal leerlingen op de 7 opleidingsscholen
einde 1921 gedaald van 700 tot 610. Het eindexamen werd
afgelegd door 94 (84) leerlingen, die allen (83) slaagden.
Opleidingsschool voor inlandsche ambtenaren!, tevens
kweekschool voor inlandsche onderwijzers te Maliasser.
Het reglement voor deze school (Ind. St. 1910 n°. 453) is
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g o r a n g d bij Gouv. Bt. 2 Juni 1922 n'. 18 (Ind. St. n . 389)
met betrekking tot het te lief feu schoolgeld.
De inrichting telde einde 1921 120 (123) leerlingen, van
wie 71 (74) uit Celebes en onderhoorigheden, 40 (35 j uit de
Zuider- en OosWiafdcoiing van Borneo en boven het vastgestelde aantal 9 (13) uit ï i m o r en 0 (1) uit Ternate. L8 f JU)
leerlingen gingen over van de voorbereidende naar de vakafdeellllg. Eindexamen werd afgenomen aan 22 (16) leerlingen van de üde (16 (9) adspirant-ambtenaren en 6 (7)
adspirant-ondeiwijzers) en aan 15 (11) leerlingen van de
üde klasse (ti(5) adspiraut-anibteiiaren en 7 (6) adspirantonderwijzers), van wie 15 leerlingen van de 5de (9 adspirantanibtenaren en 6 adspiiant-onderwijzers) en 12 leerlingen
van de 6de klasse (5 adsjiirant-ambtenaren en 7 adspiiantonderwijzers) slaagden.

Leergang ter opleiding van inlandsche bestuui\sambtenaren voor Zuid-Sumatra, Banka en onderhoorigheden en
Billiton. Deze leergang werd einde 1921 bezocht
29 (28) leerlingen.

door

Bestuursschool te Batavia. Bij den aanvang van het
schooljaar 1920/1921 waren bij deze inrichting, uitsluitend
voor de opleiding van hulpgezaghebber bij het binnenlandsch
bestuur en voor hoogere vorming van reeds in dienst zijnde
inlandsche ambtenaren, ingeschreven 48 leerlingen, namelijk 33 inlandsche ambtenaren (18 in liet 2de en 15 in het
lste studiejaar) en 15 candidaat-gezaghebbeis (7 in het '2de
en 8 in het lste studiejaar). Hierbij kwamen later nog 9 caudidaat-gesaghebbera, zoodat de school in het geheel "57 leer*
lingen telde. Onder de inlandsche ambtenaren van het 2de
jaar bevonden zich 3 onderdistrictshoofden uit de buitengewesten en 3 toehoorders (2 onderdistrictshoofden uit het
gewest Soerakaita en 1 bloedverwant van den vroegeie:1.
Atjeiischen sultan Toeankoe Machmoed). Aan het examen
voor hulp-gezaghebber onderwierpen zich 7 candidaten,
van wie er 6 slaagden.
Opleidingsschool voor inlandsche rechtskundigen. Deze
school heet voortaan rechtsschool en is toegankelijk voor
jongelieden van eiken landaard (Gouv. Bt. 22 Mei 1922
n°. 24 in Ind. St. n°. 343).
De bepalingen omtrent de samenstelling en de inkomsten
van iiet personeel aan de rechtsschool (Ind. St. 1908 n \ 621)
ondergingen wijziging en aanvulling bij Gouv. Bt. 24 Mei
1922 n°. 58 (Ind. St. n°. 350).
Het reglement voor de rechtsschool (Ind. St. 1909 n \ 93;
isJ nader gewijzigd bij Gouv. Bt. 2 Juni 1922 n°. 19 (Ind. St.
n . 390) met betrekking tot het te heffen schoolgeld.
Het maximum aantal leerlingen van beide afdeelingen
te zanien bedraagt 120 (Ind. St. 1921 n°. 658). Het jaar 1920
eindigde met 92 (79) leerlingen. Voor het schooljaar
1921/1922 meldden zich 53 (60) candidaten aan en we' 36
(46) voor de voorbereidende en 17 (14) voor de rechtskundige
afdeeling, van wie er onderscheidenlijk 20 (26) en 1 f5) werden toegelaten. Tan de 20 tot de voorbereidende afdeeling
toegelaten candidaten trokken zich na de aanmelding 3 (10J
terug. Gedurende het schooljaar verlieten 17 (8) leerlingen
de school, namelijk 2 (4) van de voorbereidende en 15 (4) van
do rechtskundige afdeeling, terwijl 11 leerlingen werden beTOrdèrd van de hoogste klasse der voorbereidende naar de
lste klasse der rechtskundige afdeeling. Alzoo eindigde het
jaar 1921 met 93 (92) leerlingen, namelijk 59 (55) in de voorbereidende en 31 (37) in de rechtskundige afdeeling.
Van de leerlingen waren er 13 (13) afkomstig van de
buitengewesten.
In lf>21 werd bet eindgetuigschrift uitgereikt aan 15
leerlingen.
Handelsschool te Batavia. Deze aan de Prins Hendrikschool te Batavia verbonden handelsschool telde einde 1921
68 (57) leerlingen, namelijk 56 (48) jongens en 12 (9)
meisjes. Onder hen bevonden zich 4 (5) inlanders en 18 (12)
Chineezen, van wie 1(0) meisje. Aan het eindexamen namen
in het geheel 22 (31) leerlingen deel, onder wie 3 (3) inlandeis en 6 (6) Chineozpn. Van hen slaagden er 17 (26), onder
wie 1 (2) inlanders en 4 (6) Chineezen.
Het aantal leerlingen, dat kosteloos was toegelaten, be-
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(hoog1 einde 1921 T (7'), van wie 1 (1) inlander. De eiseh
betreffende kennis der Eransche taal wordt niet gesteld
voor toelating' van mulo-abiturienten tot deze handelsschool
(Ind. St. 1922 n°. 410).

Handel si eer gang te Soerabaja. Deze leergang werd einde
1921 bezocht door C7 (63) leerlingen. Daaronder bevonden
zieb. 10 (ö) inlanders en 24 (20) Chineezen. Het eindgetuigschrift werd uitgereikt aan 9 (9) leerlingen, onder wie 5
(0'J Europeanen en 4 (o) Chineezen.
Het reglement voor den cursus onderging eene wijziging
met
betrekking tot de schoolgeld-heffing (Bijbl. Ind. St.
n u . 10073).
Zeevaartkundigc l e e r g a n g . Door de overbrenging van
dezen aan de Prins Hendrik-school te Batavia verbonden
leergang naar de gouvernementsstoomer Edi, is hij, met
ingang van het schooliaar 1921/1922, omgezet van een tweejarigen in een eenjarigen cursus.
Aan het einde van 1921 telde de inrichting' 7 (7) leerlingen.

Gemeentelijke cursus voor den bureaudienst. De in 191G
te Weltevreden opgerichte cursus van den bond van nietgediplomeerde ambtenaren en klerken der departementen en
hooge colleges in Nederlandsch-Indië (Bondscursus), welke
ten doel heeft jongelieden een zoodanige mate van voor de
centrale bureaux nuttige kennis bij te brengen als geëischt
moet worden voor de betrekking van derden commies, is in
Januari 1920 op den gemeenteraad van Batavia overgedragen, waarna deze cursus den naam verkreeg van gemeentelijken cursus voor den bureaudienst en daaraan verbonden
stenografie-leergang. Ten behoeve van dien cursus is bij
Gouv. Bt. 26 Oct. 1921 n°. 38 (Ind. St. n°. 634), juncto
Gouv. Bt. 1 Juli 1922 n°. 2a (Ind. St. n°. 469) aan de gemeente Batavia eene ondersteuning ten laste van 's lands kas
verleend.
Einde 1921 telde de cursus, welke uit 2 klassen bestond,
met een daaraan verbonden vervolgklasse. waarin de verkregen kennis Averd uitgebreid, 112 leerlingen, van wie 14
Europeanen (6 vrouwen) en 98 inlanders (1 meisje). Aan
het eindexamen onderwierpen zich 14 leerlingen, van wie
er 12 (onder wie 2 meisjes) slaagden.

Suikerschool te Soerabaja.
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Deze onderwijsinrichting

telde einde 1921 69 leerlingen, namelijk 43 in de afd. A
(opleiding' voor assistent-chemist) en 26 in de afd. B (opleiding voor chemist). Onder hen bevonden zich Gl Europeanen, 2 inlanders en 6 Chineezen.
Bij den aanvang van het schooljaar 1921/1922 telde de
school 79 leerlingen (73 Europeanen, 3 inlanders en 3
Chineezen).

Ainbachts- en nijverheidsonderwijs voor iTTÜr^'Vrs. Door
de oprichting van een ambachtsschool voor inlanders te
Palembang kwam het aantal dezer scholen aan het eind van
1921 van 10 op 11, waarvan 3 met driejarigen cursus. Bovendien bestond in het gewTest Bantam een eenvoudige leergang
in smeden en bankwerken als onderdeel van de ambachtsschool te Batavia; eind 1921 telde deze leergang 13 leerlingen.
Op dat tijdstip werden de driejarige ambachtsscholen te
Batavia, Semarang en Soerabaja bezocht door te zamen 650
(569) leerlingen, namelijk 315 (271) voor de houtbewerking
en 335 (298) voor de metaalbewerking. De overige scholen
hadden te zamen 575 (404) leerlingen, onder wie 20 van den
vlechtcursus te Tasikmalaja. Aan het eind van het scliooljaar 1920/1921 kon het getuigschrift bij de driejarige ambacbtsRcholen worden uitgereikt aan 90 en bij de overige
scholen aan 135 leerlingen.
Het aantal gesubsidieerde zendings-ambachtsscholen bedroeg op 31 December 1921 5 (ö). Voorts bestond op dat tijdstip te Langgoer (res. Amboina) een ambachtsschool voor
inlanders, uitgaande van de Roomsch-katliolieke Missie. De
gemeentelijke ambachtsschool te Bandoeng, welke bestond
uit een tweejarigen cursus voor timmeren en een éénjarigen
leergang voor metselen, begon met 83 leerlingen (64 voor
timmeren en 19 voor metselen). Aan het eind van den eenjarigen cursus voor metselen kon het getuigschrift worden
uitgereikt aan 15 leerlingen.

Eene bezoldigingsregeling voor de inlandsche umbai htsonderwijzers aan de ambachtsscholen voor inlanders is vastgesteldhij Gouv. Bt. 30 Mei 1922 n". 40 (Ind. St. n°. 363).
Bij Gouv. Bt. 2 Mei 1922 n°. 16 is bepaald dat te Padaug
(Sumatra's Westkust) zal worden geopend een ambaclitsschool voor inlanders, welke zal opleiden voor de houtbewerking.
Fondsen zijn toegestaan voor de eerste inrichting van de
te Sibolga (Tapanoeli) te openen ambachtsschool voor inlanden, welke zal opleiden voor de metaalbewerking.
De ambachtsschool te Keboemen (Kedoe) zal, met ingang
van ] J u n i 1922, zoowel voor de hout- als voor de metaalbewerking opleiden (Gouv. Bt. 18 Mei 1922 n°. 2).
Bij Gouv. Bt. 28 Mei 1922 n°. 41 (Bijbl. Ind. St. n°.
10085) is bepaald, dat aan de ambachtsscholen met 3-jarigen
leergang voor inlanders te Batavia en te Semarang een leergang voor opleiding tot chauffeur-werkman wordt verbonden.
Het reglement voor de ambachtsscholen voor inlanders
te Batavia, Semarang en Soerabaja onderging wijziging met
betrekking tot de schoolgeld-heffing (Bijbl. Ind. St. n°.
10071).

Geldelijk overzicht.
Uitgaven en ontvangsten.

1920.

1921.

1

VAKONDERWIJS.
Uitgaven.
A.

OPENBAAR ONDERWIJS.

Technische / Personeel, enz. . .
scholen. J Gebouwen, enz. . .
Ambachtsleergang te Batavia . .
Ambachtsscholen voor inlanders.

Handelsleergang te Soerabaja . .
School tot oplei-

f 1035 356 f 1 122 884
511 328
309 256
95 976
74 350
—
355 290
13 115
S520

ding van inland-! : |f Personeel, enz.
sche rechtskun- Gebouwen,
enz.
digen.
Medisch
1 Personeel, enz.
onderwijs, a) i Gebouwen, enz.
Opleidingsscholen ) „
. , , . f Personeel, enz.
voor inlandsche >
ambtenaren, b) ) Gebouwen, enz.
Totaal.
B.

. . .

171 456
7 200

156 060
7 200

659 718
1 162 250

773 290
1 332 942

438 370
141771

489 166
47 942

f 4 236 540 f 4 676 900

BIJZONDER ONDERWIJS.

Geldelijke tegemoetkoming ten beboeve van de Technische Hoogeschool te Bandoeng
Idem ten behoeve van de technh
sche school te Semarang . . .
Subsidiën ten behoeve van de gemeentelijke ambachtsschool te
Bandoeng
Subsidiën ten behoeve van den gemeentelijken bureau-cursus te
Weltevreden
Totaal.

.

. .

2 409

76 100

10 375

52 000

—

30 0O0

6 749
f

19 533 f

4 456
162 556

o) Namelijk de school tot opleiding van Indische artsen te Weltevreden, de
Nederlandsch-Indischo artsenschool te Soerabaja, do leergang voor analysten en van
controlours voor du volksgezondheid en de leergang tot opleiding van apothekersbedienden (voor nadere gegevens hieromtrent zie men afdeeling V van dit hoofdstuk).
b) Hieronder begrepen de school tot opleiding van inlandsche ambtenaren tevens
kweekschool voor inlandsche onderwijzers te Makasser en do leergang vooropleiding
van inlandsche ambtenaren voor ZuidSumatra,BankaenonderhoorighedenenBilliton.
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Geldelijk overzicht.
1*20.

Uitgaven en ontvangsten.

1921.

Ontvangsten.
f
Ambachtsscholen voor inlanders.
Handelsleergang te Soerabaja . .
School tot opleiding van inlandsehe
Medisch ondenvijs a)
Opleidingsscholen voor inlandsehe

Totaal.
11.

. . .

f'

Onderwijs met een inlandsehe

82 634 f
3 055

90 412
6417
3 458

20 382
1777

23 322
5 451

12 579

11333

120 427 f
taal als

140 393

voertaal.

Volksonderwijs. Met uitzondering van de gewesten
Djokjakarta en Sqerakarta, waren op Java en Madoera ann
het eind van 1921 6496 (5541) en in de buitengewesten voor zoover opgaven werden ontvangen — 1792 (7642)
volksscholen.
In de behoefte aan dit onderwijs in de Vorstenlanden
•wordt voorzien door de oprichting door de zelfbesturen van
met de volksscholen overeenkomende en door de Eegeering
gesubsidieerde scholen.
Het aantal leerlingen bedroeg op Java en Madoera op einde
1921 404 961 (320 741), onder wie 43 061 (33 038) meisjes.
Gedurende 1921 werden de volksscholen op Java en Madoera
bezocht door 557 112 (464 015) leerlingen, van wie er in den
loop van het jaar 152 151 (143 334) werden afgeschreven.
Onder hen bevonden er zich 38 69-3 (38 827), die den geheelen cursus met vrucht hadden doorloopen.
In de buitengewesten (uitgenomen de gewesten Atjeh en
onderhoorigheden en Timor en onderhoorigheden) bedroeg
het aantal leerlingen op 31 December 1921 103 638 (75 667),
onder wie 14 841 (10 410) meisjes. Gedurende dat jaar
waren 138 091 (108 958) leerlingen ingeschreven. Hiervan
werden 34 453 (33 291) leerlingen afgeschreven, van wie
7137 (6711) met eene verklaring van met vrucht doorloopen
cursus.
Het aantal volksscholen in Atjeh en onderhoorigheden
bedroeg 275 (266), waarvan 19 (Ï9) voor meisjes. Het aantal leerlingen dezer scholen bedroeg op 31 December 1921
16 664 (16 435). Voor zoover opgaven werden ontvangen,
bedroeg het aantal volksscholen in Timor en onderhoorigheden 241 (266), met 16 037 (19 693) leerlingen.
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(67 802) leerlingen, van wie 6406 (5910) meisjes, de scholen.
Alzoo telden de openbare inlandsehe scholen der 2de klasse
op Java en Madoera aan het eind van 1921 174 135 (156 850)
leerlingen, onder wie 160194 (144110) jongens en 13 941
(12740) meisjes. In de buitengewesten waren gedurende
dat jaar 129 211 (118 576) leerlingen ingeschreven, namelijk
105466 (97 281) jongens en 23 745 (21295) meisjes. I n
den loop van het jaar verlieten er 32 541 (34012) de school,
onder wie «5760 (5562) meisjes. Alzoo bedroeg het aantal
leerlingen in de buitengewesten aan het einde van 1921
!i(>070 (84 564), onder wie 78 685 (68 831) jongens en
17 985 (15 733) meisjes.

Bijzondere inlandsehe scholen.

De subsidieregel in <jen

voor de afdeelingen Soemba en Flores (Ind. St. 1915 n°. 620)
en voor de onderafdeelingen Beloe en Noord-Midden-Timor
(Ind. St. 1916 n°. 382) zijn nader aangevuld bij Ord. van
22 J u n i 1922 (Ind. St. n°.' 449), o. a. met de bepaling, dat
onder standaardscholen mede worden verstaan z. g. vervolg5choler\ waarvan de laagste klasse aansluit bij de hoogste
klasse der volksscholen.
Voor zoover opgaven werden ontvangen, bestonden er aan
liet eind van 1921 op Java en Madoera 314 bijzondere inlandsche scholen (143 neutrale en 171 scholen op godsdienstigen
grondslag); in de buitengewesten bedroeg dit aantal 1814
(229 neutrale scholen en 1585 scholen op godsdienstigen
grondslag).
Da bijzondere scholen op Java en. Madoera telden aan het
eind van 1921 19 979 leerlingen (12 907 jongens en 7072
meisjes). Gedurende dat jaar waren 30 851 leerlingen ingeschreven. Hiervan verlieten er in den loop van het jaar 10 872
de school.
Aan het eind van 1921 telden deze onderwijsinrichtingen
in de buitengewesten 101428 leerlingen (73 666 jongens en
27 762 meisjes). Gedurende dat jaar werden in het geheel
33 651 leerlingen ingeschreven (24 262 jongens en 9389
meisjes). Alzoo werden de bijzondere scholen in deze gewesten in 1921 bezocht door tezamen 135 079 leerlingen
(97 928 jongens en 37 151 meisjes).
Behalve de hierboven genoemde onderwijsinrichtingen
bestonden er — voor zoover opgaven werden ontvangen — op
het einde van 1921 301 particuliere scholen voor Chineezen,
met 18 290 (14 242) leerlingen. Voorts waren er op dat tijdstip 46 (32) scholen voor Arabieren en 8 (8) voor Klin$raleezen, Mooren, enz., met een aantal leerlingen van onderscheidenlijk 4051 (2866) en 162 (146).
Blijkens de ontvangen opgaven bestonden einde 1921
19169 (16 489) Mohammedaansche scholen, met 499 272
(404980) leerlingen.
Omij-ent de in 1921 toegekende subsidiën ten behoeve van
de bijzondere inlandsehe scholen zie men bijlase O.

Geldelijk overzicht.

Openbare inlandsehe scholen der 2de klasse. Bii Gouv.
Bt. 21 Sept. 1921 n°. 25 (Ind. St. n°. 5-56) is op elk der
plaatsen Bandoeng, Djokjakarta en Padangpandjang (Sumatra's Westkust), als leerschool bij de normaalschool voor
inlandsehe hulponderwijzeressen ter plaatse, geopend een uit
3 jaarklassen bestaande openbare lagere inlandsehe meisjesschool, toegankelijk voor meisjes, die ten minste gedurende
3 jaren met vrucht inlandsch lager onderwijs hebben genoten. Bovendien zijn nog 68 (87) nieuwe inlandsehe scholen der 2de klasse'geopend, terwijl 3 (2) scholen werden opgeheven. Het aantal scholen op Java en Madoera klom hierdoor van 1234 tot 1280 en in de buitengewesten van 608 tot
630.
Het aantal leerlingen, dat gedurende 1921 deze onderwijsinrichtingen op Java en Madoera bezocht, bedroeg 243 093
(224 652), onder wie 222 747 (205 972) jongens en 20 346
(18 680) meisjes. In den loop van het jaar verlieten 68 958
o) Namelijk do school tot opleiding van Indische artsen te Weltevreden,
do Nederlandsch-Indisclio artsenschool to Soerabaja, de leergang voor analysten on van controleur» voor de volksgezondheid en de leergang tot opleiding
van apothekersbedienden (voor nadere gegevens hieromtrent zie men afdeeling V van dit hoofdstuk).
h) Hieronder begrepen de school tot opleiding van inlandsehe ambtenaren
tevens kweekschool voor inlandsehe onderwijzers te Makasser en de leergangen
voor opleiding van inlandsehe ambtenaren voor Zuid-Sumatra, Banka en
onderhoorigheden en Büliton.

Uitgaven en ontvangsten.

1920.

1921.

Uitgaven.
A. OPENBAAR INLANDSCH ONDERWIJS.

Inspectie.
Inlandsch onderwijs
Inlandsch volksonderwijs

f
. . . .

353 300
435 057

f

350 670
667 680

Personeel en verdere uitgaven.
Inlandsch onderwijs
Gebouwen en huishuur (inlandsch
onderwijs)
Tegemoetkomingen en andere uitgaven voor het inlandsch volksonderwijs
Oprichting volksscholen in Atjeh .
Totaal

. . .

7 239 787

8 145 340

2 050 092

1 587 468

2 955 338
221200

3 955 600
320 600

f 1 3 254 774

f l 5 01T358
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Uitgaven en ontvangsten.

1920.

f

1921.

f

1444 718

Totaal

f

540 644

677 744

60 713

117 000
f

601357

llldië. De schriftelijke cursussen telden 65 (64) deelnemers
voor het Maleisch, 41 (37) voor het Javaanseh en 9 (28) voor
het Soendaasch, terwijl de leergang in de land- en volken kunde werd opgeheven.
Het aantal in 1921 geslaagden in het examen voor de landen volkenkunde bedroeg 1, voor het Maleisen 4 en voor het
Javaamlch 5.

1693 000

Ontvangsten.
Inlandsch onderwijs (geïnde schoolgelden)
Verkoop aan particulieren van inlandsche boekwerken en andere
leermiddelen. . •

794 744

Normaalscholen ter voorbereiding tot het examen van
liooi'dondenvijzer(es). Aan bet eind van 1921 telden de
5 normaalscholen ter voorbereiding tot het examen vuu
hooidoiiderwijzer(es), namelijk te Batavia, Semarang, Bandoeng, Soerabaja en Djokjakarta, te zamen 114 (122) leeilingen, van wie 40 (45) mannen en 74 (77) vrouwen.
I n dit examen voor de hoofdakte slaagden te Batavia 2
(14) van de G (20), te Se marang 4 (1) van de 6 (2), Ie Bandoeng 3 (7) van de 6 (9) en te Soerabaja <J(14) van de 12 (18)
leerlingen.

i
///.

Opleiding van onderwijzers en examens ter
verkrijging van
onderwijsbevoegdlieden.

A.

1.

OPENBARE
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Instelling ter bevordering van de kennis van inlandsche
talen en van de land- en volkenkunde van Nodorlandsch-

B. BIJZONDER INLANDSCH ONDERWIJS.

Geldelijke tegemoetkomingen ten
behoeve van het inlandsch lager
onderwh's. ,

1922.

OPLEIDINGSIXRICIITINGEN.

Normaalleergang te Batavia. De normaalleergang ter
opleiding voor de akte van bekwaamheid als onderwij zer(e.-)
bij het Europeesch lager onderwijs (z. g. hulpakte) te
Batavia had op het einde van 1921 29 (22) leerlingen, onder
wie 22 (16) meisjes. Aan het examen voor onderwijzer(es)
onderwierpen zich 10 (14) candidaten, van wie 8 (6) aan do
eischen voldeden.

Hoogere kweekscholen voor inlandsche onderwijzers.
Aan het eind van 1921 waren 2 hoogere kweekscholen voor
inlandsche onderwijzers (1 te Poerworedjo en 1 te Bandoeng)
geopend.
Bij de hoogere kweekschool te Poerworedjo waren op dat
tijdstip ingeschreven 68 (70) leerlingen. Hel personeel bestond uit 1 directeur en 3 Europeesche onderwijzers en 1
onderwijzer in het teekenen. Aan het eindexamen onderwierpen zich 24 candidaten, die allen slaagden.
De kweekschool te Bandoeng telde einde 1921 49 (24) leerlingen, verdeeld over 2 klassen. H e t onderwijzend personeel
bestond uit 1 directeur en 2 Europeesche onderwijzers.

Kweekscholen voor de vorming van inlandsche onder-

kennis der n a t u u r te Batavia en Soerabaja telden aan het
eind van 1921 12 (18) deelnemers.

wijzersfessen). Het reo-lement voor de kweekscholen voor
de vorming van inlandsche onderwijzers is toepasselijk verklaard voor het gewest Amboina (Ind. St. 1921 n". 473).
Bij Gouv. Bt. 10 Nov. 1921 n°. 37 (Ind. St. n°. 664) is
liet in Ind. St. 1917 n°. 526 ten aanzien van de kweekschool
voor inlandsche onderwijzers te Fort de Koek bepaalde toepasselijk verklaard op de <?elijksoorti<?e onderwijsinrichting
te Lahat (res. Palembang). Door de oprichting van laatstgeuoemde school kwam het aantal kweekscholen op het einde
van 1921 van 11 op 12. Voorts bestond er ook aan de opleidingsschool voor inlandsche ambtenaren te Makasser gelegenbeid voor de opleiding van inlandsche onderwijzers.
Op uit. 1921 bedroeg het aantal leerlingen dier scholen
(behalve die te Lahat) 961 (876), van wie 167 (143) meisjes.
Aan het eindexamen onderwierpen zich 138 (76) candidaten, van wie er 127 (74) slaagden.

De leergangen t e r voorbereiding t o t het examen in do
wiskunde te Bandoeng en Djokjakarta werden einde 1921
bezocht door 9 (16) cursisten.

Deze school telde einde 1921 95 (77) leerlingen, van wie 64
(•50) jongens en 31 (18) meisjes.

Opleiding van Indische jongelieden aan openbare oï
bijzondere kweekscholen in Nederland.' In 1921 heeft geen
uitzending van adspirant-kweekelingen uit Indië voor een
der openbare of bijzondere gesubsidieerde kweekscholen in
Nederland plaats gehad.
Bij K. B. 26 April 1922 n°. 73 (Ind. St. n°. 471) i s bepaald dat de vergoeding voor uitrusting voor de in 1922 voor
eene opleiding aan de Itijks- of andere kweekscholen aangewezen jongelieden f 400 bedraag't.

Dc^ leergangen ter voorbereiding tot het examen in de

De leergang t e r voorbereiding t o t het examen in de
Engelsche taal te Batavia had op 31 December 1921 3 (S)
deelnomers.
Bij den leergang t e r opleiding voor de akte teekenen
te Soerabaja werden 7 deelnemers ingeschreven.

Leergang ter bekwaming van Europeesche leerkrachten
voor de leiding van de lichamelijke oefeningen bij inrichtingen van voortgezet inlandsch lager onderwijs. Deze
leergang werd gedurende de poeasa-vacantie 1921 te Bandoeng gehouden. De cursus staat onder leiding van den
ambtenaar voor de lichamelijke opvoeding en is bestemd leiders, bij voorkeur bezitters van een lagere akte gymnastiek,
te vormen voor het onderwijs aan de kweek- en normaalscholen voor inlandsche onderwijzers en hulponderwijzers en
opleidingsscholen voor inlandsche ambtenaren.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1922—1923.

Hollandsch-Chineesche kweekschool te Meester-Cornelis.

Kweekschool voor de opleiding van fröbelondorwijzcressen te Bandoeng. Op uit. 1921 had deze school 73
(60) leerlingen, van wie 18 (14) Europeesche en 55 (36) iniandsche meisjes. 64 (47) leerlingen waren in het genot van
een studiebeurs.

Normaalscholen voor de opleiding van inlandsche hulponderwijzers(essen). Het aantal normaalscholen bleef 21.
waarvan 5 uitsluitend bestemd voor de opleiding van inlandsche hulponderwijzeressen. Aan bet eind van 1921 telden
de meisjesiiomiaalscholen 233 (222) en de overige normaal'cholen 1360 (1210) leerlingen (onder wie 12 (6) meisjes).
Eindexamen werd in gemeld jaar afgenomen bij 12 (6)
scholen, waaraan 215 (106) candidaten (onder wie 1 (8)
meisjes) deelnamen, die allen slaagden.
Einde 1921 waren aan de normaalscholen 89 (88) leerkrachten verbonden, onder wie 68 (63) inlandsche onderwijzers.
5.

Ned.-Indië.
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Normaalleergangen voor inlamlsche hol ponder w ijzers
(essen). Als gevolg van de geleidelijke opheffing dan wel
omzetting van deze leergangen in cursussen ter opleiding
van volksonderwijzers werden in 1921 geen leerlingen meer
toegelaten tot de 1ste klasse deser onderwijsinstellingen. In
verband hiermede daalde het aantal leerlingen der 18 (17)
norinaalleergangeii op het einde van het jaar van 562 op
288, onder wie 8 (15) meisjes.
In het examen voor inlandsch hulponderwijzer slaagden

244 (294) leerlingen, van wie 5 (3) meisje».
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Leergangen of scholen voor de opleiding van volksonderwijzers voor de zenilingsscholen waren verbonden aan de
gesubsidieerde standaardscholen te Pajeti, Lela en Haroeni
(Soemba), Larantoeka en Ndon'a (Flores), Todabeloe
(Timor), Langgoer (Amboina), Haliloelik (Beloe). Pen-

dolo (Midden-Celebes) en Tobelo (Ternate). De beide laatst-

genoenule inrichtingen worden onderhouden door het Nederlandsch Zendelinggenootschap en de TTtreohtsche Zendingsvereeniging, de eerste door de Gereformeerde Zending en
de overige door de Pioomseh-katholieke Missie.

Leergangen ter opleiding van volksonderwijzers. In 1921
werden 58 nieuwe leergangen geopend, waardoor het aantal
vun 106 op 159 kwam (124 (86) op Java en Madoera en 85
(20) in de buitengewesten).
Bij Gouv. Bt. 2 Maart 1922 n u . 36 (Bijhl. Ind. Si.
n°. 10003) zijn nieuwe bepalingen betreffende deze leergangen vastgesteld.

B.

AKXE-EXAMK.VS.

Indien op het tijdstip vooa.' het behalen van middelbare
akten in het geheel aan studietoelage minder is genoten dan
f 2400, kan bet verschil als gratificatie aan de betrokken
leerkracht worden uitgekeerd (K. B. 30 Mei 1921 n°. 76; .
Ind. St. u°. 519).
A.
2.
BIJZONDERE OPLEIDÏXGSIXRICHTINGËN.
Eenzelfde bepaling is ten opzichte van het behalen van
de akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer gemaakt bij
Met wijziging van de regelen en voorwaarden, volgens K. B. 30 Mei 1921 n». 43 (Ind. St. n°. 518) voor hetgeen
welke eene bijdrage uit 's lande kas wordt verleend aan par- minder is genoten dan f 2000.
ticuhere kweekscholen, particuliere normaalscholen en hoofdHet Europeesch onderwijsreglement (Ind. St. 1894 n". 192)
onderwijzers voor het opleiden van personen ter verkrijging is bij Ord. van 6 Juni 1922 (Ind. St. n°. 398) nader aangevan de akte van bekwaamheid als onderwijzer (Ind. St. lSl't vuld met de bepaling dat bij herhaling van het examen voor
ii°. 192), zijn de aan die scholen toe te keunen subsidies ver- de akte van hoofdonderwijzer binnen twee jaar de candidaat
lioogd (Ord. van 1 Maart 1922 in Ind. St. n°. 114).
wordt vrijgesteld van de vakken waarin hij bij het laatste
vroeger afgelegd examen ten minste het cijfer 6 heeft verkregen. In verband hiermede is het reglement van orde voor
Leergangen en scholen voor de opleiding van Emre- de examens ter verkrijging van akten van bekwaamheid toe
peeseke ondenvijzers(essen). Op het einde van 1921 be- het geven van lager onderwijs aangevuld (Ind. St. 1922
droeg het aantal dezer opleidingsiurichtingen 13 (12) (4 te n°. 394).
Batavia, 1 te Semarang, 2 te Soerabaja. 2 te Bandoeng, 1
Bij K. B. 27 Maart 1922 n°. 151 (Ind. St. n°. 473) is bete Soekaboemi, 2 te Malang en 1 te Padang). Deze inrich- paald. dat de in Nederlandsch-Indië afgenomen examens in
tingen telden op dat tijdstip te samen 284 (249) leerlingen. do land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië en in de
Aan de examens voor onderwijzer (es) namen 132 (142) can- | inheemsche talen van den Oost-Indischen archipel voor zoodidaten deel, van wie er 94 (9-5) slaagden.
veel mogelijk ook in Nederland worden afgenomen.
Üij Ord. 'van 19 Juli 1922 (Ind. St. n°. 502) is in Indië
de gelegenheid opengesteld tot het afleggen van het examen
De leergang t e r opleiding van hoofdondtrwijzer(es; .*v< - | ter verkrijging van de middelbare akte Engelsc.h A vooi
bonden aan de school van de Zusters Ursulinen te Welte- i
vreden, had einde 1921 4 (2) leerlingen. Aan het examen scboolonderwijs.
Bij Gouv. Bt. 31 Aug. 1922 n°. 22 (Bijbl. Ind. St. a°.
voor hoofdonderwijzeres onderwierp zich 1 meisje, dat
10130)
is een reglement van orde vastgesteld voor het
slaagde.
examen ter verkrijging van de middelbare akte En^elsch A.
terwijl bij Gouv. Bt. van dienselfden datum n°. 23 (Bijbl.
Kweekscholen voor de vorming van inlandschc onder- Ind. St. n°. 10131) een programma voor dat examen is vastwijzers. Einde 1921 bedroeg het aantal bijzondere kweel:-' gesteld.
scholen 19 (19), waarvan 2 onder beheer van een niet <>p
godsdienstigen grondslag staande vereeuiging, 3 onder beBevoegdheden tot het geven van Europeesch lager
heer van de Itoomsch-katholieke Missie, terwijl de overige
scholen uitgaan van Protestantsche zendingscorporaties. onderwijs De examens voor onderwijzer(es) en hoofdonderAlle scholen genoten over 1921 van regeeringswege eene wijzer(os) bij het Europeesch lager onderwijs en die in bijzondere vakken van lager onderwijs worden alleen te
geldelij ke tegemoetkoming.
Slechts 4 van deze kweekscholen volgen grootendeels het Batavia, Semarang, Soerabaja en Bandoeng afgenomen.
Voor zoover opgaven werden ontvangen, werden in 1921
leerprogramma van de openbare kweekscholen, namelijk de
neutraio kweekschool van de vereeniging ,,Associatie van in het geheel 38 (72) volledige examens voor de hoofdakte
Oost en W e s t " te Batavia, de Itoomsch-katholieke kweek- en 70 (159) voor de hulpakte afgenomen, waarvan onder*
school te Moentilan (kweekschool A) en te Mendoet (uitslui- scheidenlijk 29 (44) en 37 (09) met gunstigen uitslag.
tend voor meisjes) en de Christelijke Hollaudsch-iiilandsche
kweekschool te Soerakarta.
Examens voor de akte ..Nederlandsen" voor inlandscho
Met uitzondering van de school te Mendoet, waarvan geen
opgaven werden ontvangen, telden deze 4 inrichtingen aan onderwijzers. Van de 77 (116) candidaten, die zich in 1921
het eind van 1921 te tarnen 211(287) leerlingen, onder wie voor dit examen aanmeldden, voldeden 40 (48) aan de
13 (68) meisjes. Eindexamen werd afgenomen aan 31 (12) eischen.
leerlingen, van wie er 28 (12) slaagden. Het aantal leerkrachten bedroeg op 31 December 1921 30 (32), onder wie
Bevoegdheden tot het geven van inlandsch laeer onder10 (10) inlanders.
De overige 15 opleidingsinrichtingen staan ongeveer op wijs. Voor zoover opgraven werden ontvanoren. onderwierpen
het peil van de openbare norniaalscholen en gebruiken bij zich in 1921 1761 (1000) mannelijke en 19 (8) vrouwelijke
het onderwijs eene inheemsche taal als voertaal. Zij telden candidaten aan het examen voor hulponderwijzer(es), van
einde 1921 714 (842) leerlingen en 71 (78) leerkrachten. wie onderscheidenlijk 699 (ó04) en 14 (7) aan de eischen
Een dezer scholen, de ,,Van Deventer-sehool" te Bandoen»; voldeden. Het examen voor kweekelintr (volksonderwijzer)
is uitsluitend bestemd voor meisjes. Zij telde 86 (67) leer- werd afgeleerd door 4179 (2601) mannelijke en 83 (67) vrouwelijke candidaten, van wie onderscheidenlijk 1618 (916)
lingen.
mannen
en 43 (43) vrouwen slaagden.
Het eindgetuigschrift werd uitjrereikf aan 112 leerlingen.
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Geldelijk overzicht.
Uitgaven en ontvangsten.

1920.

houdschool te Djokjakarta, 32 leerlingen waren ingeschreven.
Aan het eind van 1921 werd handwerkonderwijs gegeven
bij 17 openbare P^uropeesche lagere meisjesscholen en 143
namiddagleergangen, verbonden aan de openbare EuropeeHshe lagere, Hollaudsch-inlandsche en Hollandsch-Chineegohe scholen, alsmede aan de kweekscholen voor inlandsche
en Chincesclie onderwijzers. Handwerkonderwijs, gepaard
met volledig huishoudonderwijs, werd gegeven aan de Europeesche huishoudscholen te Djokjakarta en Bandoeng, de
kweekschool voor inlandsche onderwijzeressen te Salatiga

1921.

OPLEIDINU VAN ONDERWIJZERS.
Uitgaven.
A.

O l ' E N B A R E OPLEIDINGSINRIOHTINGEN.

Opleiding van onderwijzers voor
het lager onderwijs op westerschen grondslag a)
If
Opleiding van inlandsche onderwijzers b)
Gebouwen
Totaal
B.

. . . .

(res. Semarang) en 5 nonnaalscholen voor inlandsche hulponderwijzeressen.
\ oor den cursus 1921/1988 waron bij de huishoudscholen
308 284

f

436 S77

1 375 867
1 496 107

1442 993
709 800

f 3 180 258

f 2 589 070

32 000

109 830

407 270

499 000

BIJZONDERE OPLEIOINGSINRICHTIA'GEN.

Opleiding van Europeesene onderwijzers
Opleiding van inlandsche onderwijzers
Totaal

. . . .

439 270

Opleiding" van Europeesche onderwijzefsa)

920

f

6C8 830

Ontvangsten.

IV.

805

Huishoudonderwijs.

Bij het openbaar onderwijs werden 8 nieuwe leergangen
voor nuttige handwerken geopend, waarvan er 1 werd toegevoegd aan een Europeesche lagere school en 7 aan de Hollaudsch-inlandsche scholen, terwijl 2 werden verplaatst vai:
een Europeesche naar een inlandsche school ter plaatse.
De verhoogde belangstelling voor het handwerkonderwijs
bleek zoowel uit eene gestadige toename van het aantal
scholen, waar handwerk- en huishoudonderwijs wordt gegeven als uit eene toename van het aantal candidaten voor
de examens in de nuttige en fraaie handwerken. In 193 9
bedroeg dit aantal 2, in 1920 G en in 1921 15, terwijl bij den
aanvang van het cursusjaar 1921/1922 alleen voor den
examencursus, verbonden aan de openbare Europeesche huisa) N o r m a a l c u r s u s t e Batavia, normaalscho'.cn t e B a t a v i a , Bandocn<j, Semar a n g , D j o k j a k a r t a e n Soerabaja, de hoogere kweekscholen t e Bandoeng en
Poerworedjo, do Hollandsch-Chincesche kweekschool, de fröbelkweekschool, de
leergang in de Engelse!:? t a a l , teekenen, wiskunde en kennis der n a t u u r en
toelagM voor u i t r u s t i n g a a n Indische jongelieden, die n a a r Holhuid worden
gezonden or\ t o t onderwijzer t e worden opgeleid.
Ii) Kweekscholen voor do vorming van inlandsche on'derwijzers(cssen), nor:naaischolen e n norniaalleergangen voor inlandsche hulponderwijzeis(essen) en
de instelling t e r bevordering van do kennis van inlandsche talen en land- en
volkenkunde van Nederlandsch-Indiü t e Weltevreden.

n.
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te Djokjakarta en Bandoeng onderscheidenlijk 60 en 18 leerlingen ingeschreven. Aan de examens in de fraaie en nuttige handwerken werd deelgenomen door 13 leerlingen, van
wie er 10 slaagden. Drie leerlingen verlieten voor 't eerst
de school met volledige bevoegdheid (diploma huishoudschool, de beide handwerkakten).
Het aantal naniiddagleergangen bij de Hollandsoh-Chineesche scholen bedroeg 7, terwijl het aan de Hollandschïnlandsche scholen verbonden aantal dier leergangen en het
aantal leerliiigen gestadig toenam.
Bij de opleiding aan scholen voor het voortgezet onderwijs
aan inlandsche meisjes werd er rekening mede gehouden, dat
deze later in staat zouden zijn, zelve onderwijs in de huishoudelijke vakken te geven. Deze opleiding past zich beter
aan de eisenen van het handwerkonderwijs aan dan de. akte
voor nuttige handwerken,
In Juli 1921 werd bij het bijzonder onderwijs door de te
Amsterdam gevestigde „Vereeniging tot oprichting van
jongevrouwenscholen in Xederlandsch-Indië" een tweede
huishoudschool met internaat geopend, met 22 leerlingen,
welk aantal weldra steeg tot 28, terwijl door het Nederlandsch Zendeling-genootschap in Pasoeroean nog 7 inlandsche haiulwerkschoien werden opgericht.
Bij de bijzondere inlandsche meisjesscholen te Mendoet
(res. Kedoe) en Menado werd het onderwijs in de vrouwelij ke handwerken in het leerplan opgenomen, terwijl namiddagleergangen werden toegevoegd aan de Christelijke Europeesche lagere scholen te Bandoeng en Ma gelang, de Christelijke Holland. Hi-Chineesche school te Djokjakarta en de
Christelijke Hollandsch-inlandsche scholen te Gombong (res.
Kedoe) en Amboina.
Te Batavia werden door Zuster Groudsmith nop; 3 naaischolen geopend voor kinderen van behoeftige Europeanen.
De volgende scholen werden in 1921 van regeeringswego
ondersteund ten behoeve van het onderwijs in huishoudelijke
vakken: de huishoudscholen van de ,.Vereeniging tot oprichting van jonge vronwenscholen" te Malang (res. Pasoeroean)
en te Aniharawa (res. Semarang): de industrie-scholen te
Batavia on te Soerabaja; de inlandsche huishoudschool
, , P i k a t " te Menado; de Van Deventer-school te Bandoeng;
de Eartini-scholen te Batavia. Buitenzorg, Cheribon, Pekalongan, Semarang, Tndramajoe (res. Cheribon), Malang

(res. Pasoeroean) en Madioen en de school voor dochten van

inlandsche hoofden te Tomohon (res. Menado); 24 bijzondere
inlandsche meisjesscholen op Java, 5 op Sumatra en 1 op
Celebes; G handwerkleergangen, verbonden aan ondersteunde
Europeesche lagere en Hóflandsch-Chineesche scholen; 13
naaischolen, onderhouden door kerkelijke en liefdadige genootschappen; de meisjesscholen op Sumatra en Celebes.

KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

Ter vervanging van de in 1906 bij den tonografischen
dienst samengestelde naamlijst, is eene nieuwe herziene en
Lij gewerkte naamlijst van de voornaamste aardrijkskundige
namen in den Nederlandsch-Indischen archipel vas+gesteld
(Gouv. Bt. 4 Mei 1922 n°. 50).

De commissie tot voorbereiding van een Centraal Encyclopaedisch Instituut (zie K. V. 1921. kol. 165'IGG) is ontbonden (Gouv. Bt. 2 Aug. 1922 n°. 10).

(
'
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§ 1.

'J08

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

De waarnemende adviseur voor inlandscue zaken verriehtte slechts onderzoekingen van wetensehappelijken aard,
welke rechtstreeks verband hielden met of noodzakelijk

§ 2.

OUDHEIDKUNDIGE DIENST.

De restauratie-werkzaamheden te Prambanan (res. Djokjakarta) werden voortgezet; het soubassement van den
Ciwa-tempel kwam gereed en thans wordt aan het eigenlijke
tempelliehaain gewerkt. Het voorbereidende werk, namelijk
het sorteeren van de dooreengeworpen steenen, kost veel tijd;
uit de steenhoopen kwamen reeds vele geornamenteerde
stukken te voorschijn, die aan den tempel hun plaats te
zijner tijd zullen innemen.
Voortgegaan werd met de ontgraving van Tjandi Sawentar (afd. Blitar, res Kediri), liet herstel van de poort te
Ploembangan (afd. Blitar, res. Kediri) en van de badplaats
Djalatoenda en het openen van een prae-historisch graf bij
Garahan (afd. Djeniber. res. Besoeki). Verder hadden
kleinere werkzaamheden en opnemingen plaats te Ngawen,
Sanggariti (afd. Malang, res. Pasoeroean) en Djaboeng,
terwijl de verschillende oudheden in Midden* en Oost-Java
werden gecontroleerd. Bij verschillende tempels werden
djoeroe koentji's aangesteld, die, nadat het terrein door een
pagger is afgesloten, voor geregelde schoonmaak en verwijderin,^ van onkruid moeten zorgen.
Door den inspecteur, die zich voor studie naar Europa
heeft begeven, word vóór zijn vertrek een reis gemaakt naar

§ 3.

waren voor de behandeling' van aangelegenheden, waarover
zijn advies gevraagd was.

de Oostkust van Sumatra, ter nadere bestudeering van de
daar aangetroffen schelpenheuvels.
Het epigrafisch materiaal, dat binnenkwam aan abklatschen en foto's, werd in de kwartaalverslagen voorloopig
behandeld. Vermelding verdienen de transcripties van een
aantal op Bali gevonden koperplaten en van eenige te
tëedati (res. Soerabaja) ontdekte platen.
Aan de Nederlandsche oudheden werd in het afgeloopen
jaar meer aandacht geschonken. Door een der ambtenaren
van den oudheidkundigen dienst werd eene reis door de
Molukken gemaakt, waarbij hij den toestand der forten,
kerken en huizen opnam; over het algemeen waren de forten
en versterkingen zeer verwaarloosd.
De restauratie van de Portugeesche Buitenkerk te Batavia
nadert hare voltooiing.
De verzameling fotografieën van den oudheidkundigen
dienst werd met + 900 nummers vermeerderd.
Van een groot aantal steenen, o. a. uit de musea te Batavia
en te Modjokerto, en van alle bekende koperplaten werden
abklatschen gemaakt, ten behoeve van het hooger onderwijs
in Nederland.

KONINKLIJK MAGNETISCH EN METEOROLOGISCH OBSERVATORIUM.

Omtrent de verrichtingen van het observatorium in 1921
zij verwezen naar het jaarverslag der inrichting over dat
jaar. Aangaande de weersgesteldheid kan het volgende worden medegedeeld.
Barometers tand. Te Batavia was de barometerstand gedurende het eerste halfjaar (behalve in April) beneden het
gemiddelde om daarna te stijgen, zoodat in de laatste maanden van het jaar de stand normaal was. De temperatuur was
iets boven, de betrekkelijke vochtigheid iets beneden het
gemiddelde. De zonneschijn was gedurende het geheele jaar
boven de normale.
Moeson. I n den aanvang' van het jaar stond de westmoeson zwak door; te Batavia werd zelfs af en toe oostenwind
waargenomen. Op 8 Februari had eene opleving van den
moeson over den gehcelen archipel plaats, om tegen einde
Februari en begin Maart weer te verflauwen. Alleen gedurende de tweede week van Maart stond de westmoeson wat
krachtiger door. I n April heerschte de kentering met op
Java en in het zuidoostelijk deel van den archipel een overwegend oostmoeson-karakter. De oostmoeson beheerschte,
hoewel zwak blijvende, het weer gedurende Mei en stond
gedurende J u n i en Juli matig door; alleen in het zuidoosten
was hij gedurende Juli van meer beteekenis. Gedurende
Augustus .stond de oostmoeson onafgebroken door; te
Batavia en andere plaatsen bereikte de oostenwind ook in de
hoogere luchtlagen eene buitengewone sterkte. Begin Septemher verflauwde de moeson en in de scheepsjournalen werd
reeds veel regenachtig weer genoteerd. Omstreeks 10
November had een omslag plaats en trad de kentering in,
welke in December geleidelijk in den westmoeson overging - .

liegen cal. In Januari was op Java het weer over het
algemeen aan den drogen kant, hoewel van verschillende
plaatsen een overmaat aan regen werd gemeld; in Februari
waren de afwijkingen van den normalen val aanzienlijk, zoowel naar den natten als naar den drogen kant, en in Maart
werd de gemiddelde val nagenoeg overal overschreden. Afwijkingen naar den drogen kant overheerschten gedurende
April, Mei, Juni en Juli op Java, hoewel in laatstgenoemde
maand groote gebieden meer dan eene normale hoeveelheid
regen kregen. Augustus droeg weer een droger karakter. In
September en October was op Java de tegenstelling groot:
sommige streken waren bijzonder droog, terwijl elders regen
in overmaat viel. I n November kreeg het overgroote deel van
Java te weinig regen. December bracht in West- en MiddenJava regen in overvloed, terwijl in Oost-Java de regenval
normaal was.
In de buitengewesten was de regenval in Januari normaal,
behalve in Medan, waar de val boven het gemiddelde steeg,
en in Zrtidwest-Celebes en de Kleine Soenda-eilanden, van
waar droogte gerapporteerd werd. I n Februari viel regen in
overmaat, behalve in het zuidelijk gedeelte van Sumatra.
Maart droeg hetzelfde karakter als de maand Februari;
alleen strekte zich het gebied niet te weinig regen langs de
westkust van Sumatra uit. Gedurende J u n i was in de buiten^ewesten de val algemeen boven het gemiddelde. I n J u l i
kwamen afwijkingen naar weerskanten veelvuldig voor, terwijl Augustus weer een droger karakter droeg. In September
en October vielen in de buitengewesten vrijwel normale
regens. In November overheerschten de afwijkingen naav
den drogen kant, maar het tekort was niet groot. December
bracht in de buitengewesten over het algemeen een regenval,
beneden het gemiddelde.
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§ 4. GENOOTSCHAPPEN TER BEVORDERING VAN WETENSCHAPPEN EN NIJVERHEID; WETENSCHAPPELIJKE WERKEN VAN VERSCHILLENDEN AARD, TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBLADEN.
De hier te lande en in Indië gevestigde genootschappen op indologïseh
voortzetten.

gebied

bleven hunne

verschillende uitgaven

III. EEREDIENST.
Bij Gouv. Bt. 24 Sept. 1921 n°. 65 is eene commissie van
advies ingesteld, welke een onderzoek zal instellen naar de
wenschelijkheid en de mogelijkheid van eene verdere door-

§ 1.

Indische Protestantschc Kerk.

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

Op het einde van 1921

waren 37 predikanten in functie en 13 met buitenlandsch
verlof, terwijl 0 plaatsen onvervuld zijn. Voorts waren er
23 hulppredikers, 6 Europeesche godsdienstleeraai-N (zie
Ind. St. 1901 n°. 255) en 330 als van landswege bezoldigde
inlandsche leeraars in dienst. Voor het inlandsch leeraarsambt waren bii het einde van 1921 in opleiding 100 kweeke*
lingen, van wie er 27 in den loop van het jaar waren aangenomen.
Ook in 1921 zijn de gebruikelijke toelagen uit 's Lauds
kas verleend, zoowel die, welke strekken ter voorziening, op
plaatsen waar geen predikant bescheiden was (een 53-tal,
waaronder 14 in de buitengewesten) in het godsdienst >nderwijs der Europeesche jeugd door middel van daartoe door
het 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 het godsdienstonderwijs bij inlandsche
Christengemeenten, die over geen uit 's Lands kas bezoldigden Europeeschen of inlandschen geestelijke konden beschikken.
Laatstgenoemde toelagen werden in 1921 genoten door de
gemeenten in de gewesten Celebes en onderhoorigheden,
Menado, Amboina en Timor en onderhoorigheden.
Roomsch-katholieke Kerk. Bii, het einde van 1921 waren,
met inbegrip van de drie apostolische vicarissen en de drie
apostolische prefecten, in Indië aanwezig 147 geestelijken.
Bezoldiging uit 's lands kas werd genoten door 32 geestc-

8 2.

voering van het beginsel van scheiding van Kerk en Staat
in Indië.

lijken en 14 inlandsche of met inlanders gelijkgestelde hulpleeraren bij de Roonisch-katholieke gemeenten.
Op aanvragen van de zijde van het Roomsch-katholiek
kerkbestuur om op 's lands kosten door verschillende geeste»
lijken kerkelijke dienstreizen te laten doen, buiten de vaste
dienstreizen, werd gunstig beschikt.
Voor het geven van Christelijk onderwijs aan de Roomschkatholieke jeugd werden in 1921 toelagen verleend aan 78
gemeenten (waarvan 15 in de buitengewesten), terwijl de
gemeenten te Koeta Radja en te Medan in het genot bleven
van eene kleine tegemoetkoming in de kosten van den eeredienst.
Het aantal Roomsch-katholieke geestelijken van den 3den
rang is bij Gouv. Bt, 14 Aug. 1921 n°. 42 (Ind. St. n°. 478)
gebracht van 10 op 14.
Het ressort van de Roomsch-katholieke statie Magelang
is nader omschreven (Ind. St, 1921 n°. 549).
De apostolische prefectuur van de Kleine Soenda-eilanden
is verheven tot een apostolisch vicariaat, terwijl de aldaar
bescheiden prefect benoemd is tot apostolisch vicaris.
Zendingswerk (buiten dat der Roomsch-katholieke missie).
Gedurende het tijdvak 1 Juli 1921 tot en met einde J u n i 1922
zijn in Indië toegelaten 15 zendeling-leeraren, werd het gel.ied van 3 zendeling-leeraren uitgebreid en werd het gebied
van 1 zendeling-leeraar gewijzigd.
Toelating als hulpzendeling is in genoemd tijdvak verieend aan 2 inlanders.
Omtrent de vanwege de zending in stand gehouden ziekeninrichtingen zie men afdeeling V van dit hoofdstuk.

MOBJÜOCEDAANS€HE GODSDIENST.

Van de mededeelingen op llohammedaansch 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 Nederlandsch-Indische
Mekkagangers 28 795. Van dezen waren 28 649 in het bezit

van in Nederlandsch-Indië en 1 van door het consulaatgeneraal te Singapore afgegeven passen, terwijl 145 van
nieuwe passen te Djeddah werden voorzien.
Bij Gouv. Bt. 4 Nov. 1921 n°. 52 (Ind. St. n°. 656) is een
nieuw model vastgesteld voor reispassen, uit te reiken aan
bedevaartgangers naar Mekka.

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

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1922—1923.

5.

Ned.-Indië.
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V. BURGERLIJKE GENEESKUNDIGE DIENST.
H e t r e g l e m e n t op den b u r g e r l i j k e n g e n e e s k u n d i g e n d i e n s t
in N e d e r l a n d s c h - I n d i ë ( I n d . S t . 1882 u°. 07, zooals hel
sedert is gewijzigd en a a n g e v u l d ) is n a d e r gewijzigd en a a n g e v u l d bij O r d n . v a n 22 D e c . 1921 ( I n d . S t . ii°. 780) en 4
A p r i l 1922 ( I n d . S t . n°. 1 8 9 ) . \
He i n s t r u c t i e voor den a d v i s e u r voor de m e d i s c h e p r o p a g a n d a is o p g e n o m e n in B i j b l . I n d . St. n". 991.1.
Voor w i j z i g i n g e n i n de ressorten v a n den b u r g e r l i j k e n gen e e s k u n d i g e n dienst zie m e n B i j b l . I n d . S t . nos. 9802, 9893,
9908, 10028, 10020, 10054 en 10066.

M a d o e r a en eenige deelen v a n de b u i t e n g e w e s t e n zie men
bijlage S S v a n deel I v a n den I t e g e e r i n g s a l m a n a k voor
N e d e r l a n d s c h - I n d i ë v a n 1922.
Voor o p g a v e n o m t r e n t h e t bij h e t e i n d e v a n 1921 in N e d e r l a n d s c h - I n d i ë t o e g e l a t e n (al d a n n i e t aan 's l a n d s dienst verb o n d e n ) genees-, heel-, verlos-, t a n d h e e l - en a r t s e n i j b e r e i d k u n d i g personeel zij verwezen n a a r s t a a t I v a n bijlage 14.

Geneeskundige behandeling van landswege.

Z i e k t e n w e t g e v i n g . I n h e t j a a r 1921 zijn deels voor h e t
eerst, deels bij h e r n i e u w i n g besmet v e r k l a a r d wegens pest:
Noordelijk M a n t s j o e r i j e , H o r t L o u i s , O u e e n s l a n d , Suez en
Personeel.
B e r e g e l i n g voor h e t v e r l e e n e n v a n een
S y d n e y , zoomede in N e d e r l a n d s c h - I n d i ë v e r s c h i l l e n d e streo p d r a c h t a a n g o u v e r n e m e n t s I n d i s c h e g e n e e s k u n d i g e n voor
ken v a n de g e w e s t e n P e k a l o n g a n , JËediri, S o e r a k a r t a , P a s o e eene a a n v u l l e n d e s t u d i e in N e d e r l a n d (zie K . V . 1921, kol.
r
o e a n en K e d o e ; w e g e n s cholera: B o m b a y en S a i g o n ; wegens
168/169) w e r k t t e r u g tot 1 N o v e m b e r 1919 ( K . B . 20 J a n .
pokken:
v e r s c h i l l e n d e p l a a t s e n en streken i n d e gewesten
1922 n°. 1 7 ; I n d . S t . n°. 3 5 9 ) .
A m b o i n a en B e n k o e l e n .
Bij Gouv. B t , 26 Oct. 1921 n°. 39 ( I n d . St. n°. 686) zijn de
Voor v e r s c h i l l e n d e q u a r a n t a i n e - m a a t r e g e l e n tot h e t tegeiibetrekkingen van laborant(e), gouvernementsvroedvrouw,
g a a n v a n b e s m e t t i n g v a n u i t m e t pest b e s m e t t e h a v e n s zie
g o u v e r n e m e n t s v r o e d v r o u w der 1ste klasse, g o u v e r n e n i e n t s m e n B i j b i . I n d . S t . h°. 9940.
hoofdvroedvrouw, h o o f d m a n t r i - v e r p l e g e r en
hoofdmaiitn
Bij O r d . v a n 11 A u g . 1921 ( I n d . S t . n°. 471) is de e p i d e m i e voor de volksgezondheid bij 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
o r d o n n a n t i e gedeeltelijk v a n t o e p a s s i n g v e r k l a a r d op m e n i n d i e n s t i n g e s t e l d en zijn de a a n die b e t r e k k i n g e n verbonden
gitis cerebrospinalis epidemica.
bezoldigingen v a s t g e s t e l d .
I n v e r b a n d m e t de geopende mogelijkheid t o t o v e r d r a c h t
H é t a a n t a l a n a l y s t e n bij den b u r g e r l i j k e n g e n e e s l u m d i g e n
v a n een deel v a n de u i t o e f e n i n g v a n h e t g e n e e s k u n d i g s t a a t s dienst is v e r m e e r d e r d v a n 10 tot 13 ( G o u v . B t . 19 M e i 1922
toezieht op de b e s t u r e n v a n locale ressorten, zijn de e p i d e m i e n°. 14 in I n d . St. n°. 3 3 7 ) .
en de d o o d s e h o u w - o r d o n n a n t i e bij O r d . v a n 22 Hec. 1921
H e t p r o g r a m m a voor h e t p r a c t i s c h a p o t h e k e r s - e x a m e n is
( I n d . St. n". 781) h e r z i e n .
o p g e n o m e n in B i j b l . I n d . S t . n°. 9997.
Bij Gouv. B t . 25 M a a r t 1922 n°. 3 ( I n d . S t . n°. 170) is
Voor d e s a m e n s t e l l i n g d e r commissies voor h e t afnemen
C h e r i b o n als 2daats a a n g e w e z e n w a a r v o o r de doodsehouwv a n e x a m e n s a a n h e t v e r p l e g ï n g s - en g e n e e s k u n d i g h u l p p e r - ' o r d o n n a n t i e m e d e t o e p a s s i n g zal v i n d e n .
soneel bij den b u r g e r l i j k e n g e n e e s k u n d i g e n d i e n s t zie m e n !
Bij Ord. v a n 22 H e c . 1921 ( I n d . St. n°. 782) is eene
B i j b l . I n d . St, n°. 9649'.
gemeentelijke gezondheidszorg-ordonnantie vastgesteld, waarVoor de b u r g e r l i j k e g e n e e s k u n d i g e i n d e e l i n g v a n J a v a en | bij de G o u v e r n e u r - G e n e r a a l bevoegd is v e r k l a a r d a a n eene
Aantal met de gewestelijke
leiding belaste

GEWESTEN.

officieren van
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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 . E v e n a l s in de v o r i g e j a r e n
w e r d e n in 1921 zoowel door den h o o f d i n s p e c t e u r , hoofd v a n
den b u r g e r l i j k e n g e n e e s k u n d i g e n d i e n s t , als door de overige
i n s p e c t e e r e n d e a m b t e n a r e n bij dien dienst, reizen g e m a a k t
voor h e t doen v a n onderzoekingen, h e t h o u d e n v a n hespreking e n en h e t treffen v a n m a a t r e g e l e n t e n a a n z i e n v a n de verschillende op d i t o n d e r w e r p b e t r e k k i n g h e b b e n d e a a n g e l e g e n beden.
Bij Ord. v a n 3 J u n i 1922 ( I n d . S t . n°. 331) zijn n a d e r e
m a a t r e g e l e n v a s t g e s t e l d tot w e r i n g v a n den s l u i k h a n d e l in
en liet g e b r u i k v a n o p i u m , cocaïne, eucaïne en a n d e r e soortgel ij k e stoffen, alsmede v a n g e r e e d s c h a p p e n , b e s t e m d voor
net toedienen van onderhuidsche inspuitingen met morphine
en a n d e r e verdoovende m i d d e l e n .

Geneeskundig onderwijs. Bij de school tot opleiding van
I n d i s c h e artsen t e W e l t e v r e d e n begon h e t
schooljaar
1920/1921 m e t 255 l e e r l i n g e n ( w a a r v a n 12, o n d e r wie 5
vrouwelijke, zonder d i e n s t v e r b a n d ) . Op h e t e i n d e v a n h e t

Ontsmettingsdienst van
woningen en gebouwen.

Inlichtingsdienst
Europeesch
personeel.
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r
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Geneeskundig
eindtoezicht.

Bouwt oezicht.

schooljaar bedroeg h e t a a n t a l l e e r l i n g e n 220. A a n h e t j n de
m a a n d e n N o v e m b e r en D e c e m b e r 1920 a f g e n o m e n eerste gedeelte v a n het e i n d e x a m e n n a m e n 22 c a n d i d a t e n deel, v a n
wie 14 w e r d e n toegelaten tot h e t tweede g e d e e l t e . G e d u r e n d e
denzelfden tijd w e r d e n 3 c a n d i d a t e n bij h e r h a l i n g voor h e t
tweede gedeelte g e ë x a m i n e e r d , v a n welke e r 1 s l a a g d e . I n de.
m a a n d e n M a a r t , A p r i l en Mei 1921 werd h e t tweede gedeelte;
van h e t e i n d e x a m e n a f g e n o m e n , w a a r b i j 14 l e e r l i n g e n tot
I n d i s c h a r t s w e r d e n bevorderd.
H e t a a n t a l zieken, b e h a n d e l d op de a a n de school verbonden
p o l i k l i n i e k e n b e d r o e g 12 527. Voor de s p l i t s i n g v a n d i t a a n t a l
w o r d t verwezen n a a r s t a a t I I B v a n b i j l a g e 11.
He kosten v a n de school bedroegen g e d u r e n d e h e t sehooli a a r 1920/1921 f 452 794, w a a r o n d e r f 124 042 wegens toel a g e n a a n l e e r l i n g e n ; g e d u r e n d e 1919/1920 bedroegen die
cijfers f 272 306 en f 81 014.
G e d u r e n d e 1921 ontvielen 4 g e n e e s k u n d i g e n a a n 's l a n d s
dienst, terwijl door de school, zooals boven a a n g e g e v e n , afgoleverd w e r d e n 15 a r t s e n .
Bij de N e d e r l a n d s e n - I n d i s c h e arts.msehool t e Soerabaja
begon h e t schooljaar 1920/1921 m e t 173 l e e r l i n g e n . A a n h e t
einde v a n h e t schooljaar b e d r o e g h e t a a n t a l l e e r l i n g e n 162.
De kosten v a n de school bedroegen i n 1921 f 333 277, w a a r o n d e r f 121 095 wegens t o e l a g e n a a n de l e e r l i n g e n (f 262 774
en f 102 909 g e d u r e n d e 1919/1920).
H e t a a n t a l g e n e e s k u n d i g e l e e r a r e n bij de school is g e b r a c h t
v a n 7 op 8, terwijl het b e s c h i k b a a r gesteld b e d r a g voor onderwijs in de oor; heel kunde a a n die school is i n g e t r o k k e n (Gouv.
B t . 28 A p r i l 1922 n°. 47 in I n d . St. n° 2 6 5 ) , een en a n d e r
m e t i n g a n g v a n 30 J u n i 1922 ( I n d . St. n°. 3 9 9 ) .
D e l e e r g a n g ter o p l e i d i n g v a n a p o t h e k e r s b e d i e n d e n telde
e i n d e 1921 29 l e e r l i n g e n (24 m a n n e n en 5 v r o u w e n ) , t e g e n
32 (24 en 8) einde 1920. 8 l e e r l i n g e n w a r e n in h e t genot
van een s t u d i e b e u r s , terwijl 1 l e e r l i n g kosteloos was toegel a t e n . A a n h e t e i n d e x a m e n n a m e n 9 l e e r l i n g e n deel, v a n wie
er 7 s l a a g d e n .

Woninginspectie.
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zij venvezen n a a r s t a a t I I I v a n b i j l a g e 11.
I n 1921 w a r e n 196 m a n t r i - v e r p l e g e r s ( s t e r s ) , 24 m a n t r i verplegers(sters) der 1ste klasse en 7 g o u v e r n e m e n t s vroedvrouwen der 1ste klasse bij verschillende ziekeniiiriohtingen
g e p l a a t s t , terwijl een m a n t r i voor de volksgezondheid a a n oen
d e r ziekenhuizen werd w e r k z a a m gesteld.
H e t a a n t a l op h e t einde v a n het j a a r 1921 tot m a n t r i - v e r p l e g e r ( s t e r ) in o p l e i d i n g zijnde j o n g e l i e d e n bedroeg 787.
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Gedetacheerde artsen
van den burgerlijken
geneeskundigen dienst.

M

g e m e e n t e voor h a a r ressort op te d r a g e n h e t onderzoek n a a r
den s t a a t der volksgezondheid, h e t treffen v a n de in v e r b a n d
d a a r m e d e vereischte v o o r z i e n i n g e n en de m e d e w e r k i n g bij de
h a n d h a v i n g en u i t v o e r i n g v a n a l g e m e e n e v e r o r d e n i n g e n , in.
h e t b e l a n g d e r volksgezondheid vastgesteld. Heze o p d r a c h t
treedt niet in w e r k i n g , voordat door de g e m e e n t e een gezondheidsdienst is i n g e s t e l d .
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1) De gewestelijke leider van den dienst der pestbestrijding in do residentie Kedoe 's belast met de leiding van dien dienst m hef, regentschap
Bstang der residentie Pekalongan en in de residentie Keraarsng.
2) De;:e arts is tijdeiijk belast met de gewestelijke leiding van den dienst der pestbestrrjding in de residenties Soerabaja en Madoera.
.'!) Do gewestelijke leider van den dienst der pestbestrqding in de residentie Soerakarta :'s belas! met de
jke leiding van dku dienst in de
residentie Djokjakarta. ,
i) Deze arts verricht, naast de uitoefening van ;:iine eigen functie, verschillende werkzaamheden in het belang van den dienst der pestbestrnding.
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De leergang voor do opleiding van analysten en van controleurs voor de volksgezondheid telde begin 1921 15 leerlingen. van wie er 4 den cursus in den loop van het jaar
verlieten. Toegelaten werden 10 candidaten, zoodat liet aantal leerlingen einde 1921 21 bedroeg. De programma's voor
dezen leergang zijn opgenomen in Bijbl. Ind. St. n°. 9SS0,
juneto n°. 10143.
De medische onderwiis-commissie (zie K. V. 1920, kol.
217) is bij Gouv. Bt. 14 J u n i 1922 n°. 18 onthouden.
Vroedvrouwen. Staat I V van bijlage R geeft een overzieht van het aantal en den afloop van verlossingen gedurende het jaar 1921 verricht door vroedvrouwen, dis onderstand van landswege ontvangen.
Het aantal leerlingen-vroedvrouw, dat gedurende 1921 aan
gouvernements ziekeninrichtingen hare opleiding genoot,
bedroog 42. In den loop van dat jaar slaagden 9 leerlingen
in het verloskundig examen.
Het stelsel der vrije vroedvrouwen-keuze ten behoeve van
de gouvernements verloskundige hulp is bij Gouv. Bt. 30
Aug. 1921 n°. GO (Ind. St. n°. 501) — met ingang van
1 November 1921 (Bijbl. Tnd. St. n°. 9882) — tijdelijk ingevoerd te Cheribon. terwijl de instructie voor de vroedvrouwen. die zijn aangewezen om aldaar kostelooze verloskundige hulp te verschaffen, is opgenomen in Bijbl. Ind. St.
n°. 9883.

Inentingen tegen besmettelijke ziekten. Staat VIL1 van
bijlage R toont den omvang aan van de verrichtingen der
inlandsche vaccinateurs gedurende 1921: staat VIIZ? vernuldh het aantal inentingen en herinentingen, enz. bij de
landskoepokinrichting te Weltevreden gedurende de laatste
5 jaren.
Staar V I I I van bijlage R bevat de viifjaarliiksche
statistiek van de hij het Instituut-Pasteur behandelde personen tegen hondsdolheid.
Op elk der hoofdplaatsen Soerakarta en Djokjakarta is
ingesteld een kantoor voor de inenting tegen typhus en tegen
cholera (Bijbl. Ind. St. n°. 9901), terwijl het reglement voor
die kantoren is opgenomen in Bijbl. Ind. St. n°. 9894.
Ten behoeve van de residentie Palembang is het aantal
vaccinateurs in 'de buitengewesten vermeerderd met vier
(Ind. St. 1922 n°. 292).
Het aantal candidaat-vaccinateurs voor Java en Madoera
is bii Gouv. Bt. 28 Oct. 1921 n°. 38 (Jav. Ct. n°. 88) nader
bepaald op ten hoogste 37.
Omtrent eene nadere verdeeling in vaccine-districten zie
men Bijbl. Ind. St. nos. 9725 (Westerafdeeling van Borneo),
9995 (Palembang), 9996 (Djambi en Sumatra's Westkust)
en 10121 (Amboina).

Ziekengesticliten en fondsen.

Staat I van bijlage R

bevat eene gewesteliike opgave van het aantal op uit. 1921
bestaande lands- en bijzondere ziekeninrichtingen : de staten
I I I en V bevatten opgaven nopens de behandeling in de
landsziekeninrichtingen en in eenige particuliere inlandsche
ziekenhuizen, terwijl staat XI eene splitsing bevat van de
in het verslagjaar aan bijzondere inrichtingen voor ziekenverpleging uitgekeerde tegemoetkomingen.
De regelen voor de toekenning van subsidiën uit 's lands
kas ten behoeve van particuliere inlandsche ziekenhuizen en
hulpziekenhuizen (Ind. St. 1906 n°. 276. zooals het sedert
is gewijzigd en aangevuld) zijn nader gewijzigd en aangevuld bii Ord. van 23 Oct. 1921 (Ind. St. n°. 631).
Met intrekking van de Ord. van 18 Oct. 1920 (Ind. St.
757) — zie K. V. 1921. kol. 172/173—. zijn bij Ord.
n \
van 8 Mei 1922 (Ind. St. n°. 306) regelen vastgesteld voor
de toekenning van subsidiën uit 's lands kas voor uitrusting
en overtocht van Nederland naar Nederlandsch-Indië en
omgekeerd van artsen en verplegend personeel ten behoeve
van gesubsidieerde ziekenhuizen en hulpziekenhuizen, zoomede van tegemoetkomingen ter bestrijding van de kosten,
verbonden aan buitenlandsche verloven van dat personeel.
Bii Gouv. Bt. 6 J u n i 1922 n°. 37 (Ind. St. n°. 400) zijn
regelen vastgesteld voor de toekenning van bijdragen uit
'•lande kas aan het Centraal genootschap voor kinderherstellings- en vacantie-kolonies in Nederlandsch-Indië.
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Krankzinnigenwezen.
Voor de sterkte van het verplegingspersoneel in de krankzinnigengestichten te Buitenzorg en Lawang zij venvezen naar staat V I van bijlage R.
De beide gestichten boden einde 1921 huisvesting aan 3701
lijders en wel dat te Buitenzorg aan 848 Europeanen en 8S7
inlanders en vreemde oosterlingen en dat te Lawang aan £53
Europeanen en 2213 inlanders en vreemde oosterlingen.
Het in aanbouw zijnd krankzinnigengesticht te Magelang
zal vermoedelijk in Januari 1923 in gebruik genomen worden.
Voor de voorloopige opneming en observatie van de krankzinnigen uit de geneeskundige afdeeling Oost-Java is een
deel van het krankzinnigengesticht te Lawang als doorgangshuis ingericht, zoodat thans AVest-, Middcn- en Oost-Java
eene dergelijke inrichting bezitten.
In velband niet de bezuiniging werden de werkzaamheden
aan de verpleegtehuizen voor krankzinnigen te Medan,
Padang. Menado, Pontianak en Bandjermasin stopgezet,
terwijl dat. te Palembang reeds zijne voltooiing nadert (zie.
Ind. St. 1922 n°. 110).
De eischen, waaraan de candidaten, die wenschen te worden toegelaten tot het examen voor krankzinnigenverpleging,
moeten voldoen, zijn opgenomen in Bijbl. Ind. St. n°. 9918.
Bij Gouv. Bt. 13 Oct. 1919 n°. 8 (Ind. St. 1921 n°. 143)
zijn de betrekkingen van eerste(n) en tweede(n) hoofdverpieger (hoofdverpleegster) bij het krankzinnigengesticht te
Buitenzorg en van ambtelijk gediplomeerd verpleger (verpleegster) bij dat gesticht en bij het krankzinnigengesticht
te Lawang (met het annex gesticht Soeko) ingetrokken en
ingesteld de betrekkingen van hoofdverpleger (hoofd verpleegster) en van verpleger (verpleegster) der 1ste klasse bij do
genoemde gestichten.

Algemeene gezondheidstoestand en ziekenverpleging.

Aangaande de sterfte en de doodsoorzaken onder Europeanen
en niet hen gelijkgestelden in verschillende plaatsen van
Nederlandsch-Indië over 1921 geeft bijlage R (tabel X) uitvoerige gegevens.
Voor de sterftecijfers van de verschillende gewesten van
J a v a en Madoera zie staat I X van bijlage R.
De gemiddelde sterfte in 1921 bedroeg:
voor West-Java

21,2 %„ (28,7 •/.• in 1920)

„

Midden-Java

26,3 "ƒ„. (25

„

Oost-Java

22

en voor geheelJava en Madoera

0

/„. „

1920)

"/o. (23,6 °/00 „

1920)

0

23,7 °/oo (24,1 /00 ,, 1920)

Betreffende de verschillende voorkomende besmettelijke en
volksziekten zij het volgende vermeld.
Pest.
De bij Ord. van 28 J a n . 1915 (Ind. St. n'. 136)
getroffen bijzondere voorziening ten aanzien van de leiding
en de uitoefening van het geneeskundig staatstoezicht, voor
zoover betreft de bestrijding van de pest in bepaalde streken
van Ne,derlandsch-Indië, zoomede de regelen betreffende de
verbetering en afbraak van pestgevaarlijke gebouwen (Ind.
St. 1914 n°. 486) zijn bij Gouv. Bt. 5 April 1922 n°. 43 (Ind.
St. n°. 190) mede van toepassing verklaard op de geheele
residentie Djokjakarta. Die regelen zijn mede toepasselijk verklaard op het eiland Groot-Karimoén (res. Riouw en onderhoorigheden) (Ind. St. 1922 n°. 100).
Op 31 December 1921 bestond, met inbegrip van het hoofd
van den dienst der pestbestrijding, het personeel uit 11 geneeskundigen, terwijl 4 gewestelijke gouvernementsartsen, 1
gouyernementsaits en 1 gouvernements Indisch arts van den
burgerlijken geneeskundigen dienst, naast hunne eigen
functiën, werkzaamheden verrichtten in het belang van den
dienst der pestbestrijding.
Voor een overzicht van het personeel bij de verschillende
onderdeelen van den dienst zie men kol. 211/214.
De in de gewesten Madioen en Kediri doorgevoerde, op
eenvoudiger ieest geschoeide, inlichtingsdienst is in den loop
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van het jaar, met het oog op den gunstigen stand der ziekte,
opgeheven. I n de gewesten Pasoeroean en Soerabaja is deze
dienst eveneens ingetrokken, uitgezonderd in de onderdistrio
ten Pasrepan en Bajenian (afd. Pasoeroean) en Doekoeh (afd.
Lamongan), waar nog sporadische gevallen van pest voorkwamen. De inlichtingsdienst in het gewest ltembang is, cm
dezelfde reden, eveneens opgeheven. In de daarvoor in aanmerking komende streken van de gewesten Semarang, Kedoe
en Soerakarta is het personeel van den inlichtingsdienst, in
verband met de ernstige uitbreiding van de ziekte, weder belangrijk moeten worden versterkt, terwijl in de residentie
Pekalongan (afd. Batang), waar de pest van uit het aangrenzende onderdistrict Plantoengan (afd. Kendal, res. Semarang) haar intrede deed, een inlichtingsdienst moest worden
ingesteld.
De mechanische ontsmetting van woningen en gebouwen
is voortgezet in die streken, waar de acute woningverbetering
zal moeten worden doorgevoerd. Het aantal woningen, dat in
den loop van het verslagjaar is ontsmet, bedroeg + 11) 000
(meer dan 32 000 nokken), hoofdzakelijk in de af deelingen
Magelang (res. Kedoe), Salatiga (res. Semarang) en Bojoiali
(res. Soerakarta).
De definitieve woningverbetering met gebruikmaking van
hout, is thans ook in de afdeelingshoofdplaats Salatiga voltooid, waarmede aan deze wijze van verbetering een einde is
gekomen. De woningverbetering geschiedt overal elders, ook
in de hoofdplaatsen, zooals Magelang, in den vorm van eene
acute verbetering, waarbij zooveel mogelijk van de aanwezige
materialen gebruik wordt gemaakt. I n het gewest Kedoe is
deze acute verbetering in verschillende onderdistricten, deels
reeds in 1920, deels in het begin 1921 aangevangen, en nadert
hare voltooiing; in andere onderdistricteii werd eerst sedert
kort met die werkzaamheden een aanvang gemaakt. In het
geheel weiden in de afdeeling Temanggoeng in 1921 23 T60
woningen verbeterd (tegen 16 374 in 1Ü20). Voor de afdeetingen Magelang en Wonosobo bedroegen die cijfers onderscheidenlij k 794G en 8823. I n het gewest Semarang vond
slechts woningverbetering plaats in de afdeeling Salatiga en
bleef zij beperkt tot het onderdistrict Getasan, waar 1499
woningen werden verbeterd; in 1920 bedroeg dit aantal 312.
In totaal werden dus in 1921 in het pestgebied 42 011 woningen verbeterd, tegen 24 875 in 1920. Hierbij zijn buiten beschouwing gebleven een groot aantal woningen (meer dan
2900), waarvan de atap-dakbedekking door pannen werd vervangen ten einde, zoo eenof ernstige wending van de ziekte
daartoe mocht dwingen, de woningverbetering in een des te
sneller tempo te kunnen doorvoeren. De woninginspectie is
in de vorengenoemde streken, naar gelang daaraan behoefte
bestond, gedurende korteren of langeren tijd doorgevoerd.
Het aantal ratten, dat bij de verschillende ronden van deze
inspectie nog in de verbeterde woningen kon worden gevangen, bedroeg meer dan 30 000.
Het in de gewesten Soerabaja, Madoera, Pasoeroean, Djolo
jakarta, Soerakarta, Madioen, Kediri en Kedoe bestaande
bouwtoezicht is thans ook ingevoerd in de residentiën Se.maraug en Bembang.
Met de verbetering der pakhuizen in de havenplaatsen
Semarang en Soerabaja is geleidelijk voortgegaan.
Het aantal automobielen van den vervoerdienst is in den
loop van het jaar vermeerderd niet 2 personenwagens (Hupmooile). Daarentegen werd een personenwagen (Spijker) afgekeurd, zoodat het aantal 4G beliep. Hiermede, inclusief de
wugens van den burgerlijken geneeskundigen dienst en de
beide vrachtwagens, werd afgelegd 488 GOG K.M. (in 1920
512 353 K.M.), terwjjl de exploitatiekosten per K.M. hebben
bedragen ongeveer f 0,384 (in 1920 ongeveer f 0,382).
Verder is het wagenpark uitgebreid met 2 vrachtautomobielen voor het vervoer van materialen, benoodigd voor de
woningverbetering. De beide ambulance-automobielen zijn
ook gedurende 1921 aan den burgerlijken geneeskundigen
dienst — één te Soerabaja en één te Semarang — in bruikleen af gestaan.*Sedert het begin van het verslagjaar is aan
den vervoerdienst mede het beheer opgedragen van 7 automobielen van den burgerlijken geneeskundigen dienst te
Semarang.
Hieronder volgt een overzicht over het tweede halfjaar van
1921 en het eerste halfjaar van 1922 van de aangetasten en
overledenen aan pest.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1922—1923.
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Tweede halfjiar j Eerste halfjaar
1921.
1922.
Aange- i Over- ! Aange- | Overtast. . leden. | tast.
leden.

GEBIED.

Res. Pekalongan.
Afd. Pekalongan . .

35

35

40

40

1
1386
69

1
1886
69

12
635
49
9

12
635
49
9

57
2

57
2

24
3

24
3

16

16

15

15

2475
158
276

2475
158
276

2130
404
218

2130
404
218

184
2212
176
1

1S4
2212
176

568
223S
625

5(38
225S
625

1

2

9.

32

32

Res. Semarang.
Afd.
„
,
,

Semarang
Salatiga .
Kendal .
Koedoes .

.
.
.
.

.
.
.
.

Res. Rembang.
Afd. Rembang.

. .

Res. Soerabaja.
Afd. Soerabaja. . .
„ Modjokerto . .
Res. Pasoeroean.
Afd. Pasoeroean . .
Res. Kedoe.
Afd. Magelang. . .
„ Wonosobo . .
„ Temanggoeng .
Res.

Bjokjakarta.

Afd. Djokjakarta . .
Res. Soerakarta.
Afd. Soerakarta
Bojolali .
r
.. Klaren. .
.. S r a g e n

.
.
.
..

.
.
.
..

Res. Kediri.
Afd. Blitar . . .

Cholera. Behalve enkele op zich zelf staande gevallen,
kwam deze ziekte niet voor.
Diphterie

kwam hier en daar verspreid voor.

Dysenterie.
Anioehen- zoowel als bacillaire
kwam veelvuldig voor.

dysenterie

Influenza.
Meer of minder ernstige influenza-epidemieën
kwamen ook dit jaar in den geheelen archipel hier en daar
voor.
Meningitis cerebrospinalü epidemica.
Overal (vooral in
de havenplaatsen) werden sporadische gevallen van deze
ziekte waargenomen.
Pokken.
Deze ziekte werd het veelvuldigst gerapporteerd
uit de gewesten Banjoemas. Benkoelen en Amboina. Te
Batavia en te Bandoeng kwamen onderscheidenlijk 100 en
11 gevallen voor.
Typlius
5.

komt nog steeds veelvuldig voor.

Xed.-Indië.

28
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Framboesia.
De systematische" bestrijding van de framboesia werd overal met kracht voortgezet. De geneeswijze is
bij de bevolking zeer populair geworden. Ongeveer 200000
personen werden dit jaar behandeld.
Malaria.
Het sterftecijfer van de malaria bleef aanzienlijk. De assaineeringswerken in verschillende plaatsen en
streken werden geregeld voortgezet.
Oogziekten.
I n het Koningin Wilhelmina-gasthuis te
Bandoeng werden ingeschreven 5472 patiënten, van wie er
1141 (18 Europeanen, 53 Chineezen en 1070 inlanders) werden opgenomen.
Tuberculose.
Sanatoria voor tuberculoselijders bestaan
thans te Patjet (Preanger-Regentschappen), Semplak (Batavia), Batoe (Pasoeroean) en Ngadiwana, die alle door de

VI.
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Centrale vereeniging tot bestrijding van de tuberculose in
Nederlandsch-Indië worden beheerd.
Geneeskundig l a b o r a t o r i u m . Het aantal onderzoekingen
van diagnostieken aard aan het laboratorium verricht bedroeg 7507, tegen 3070 in 1920.
Voor de justitie werden 719 voorwerpen op de aanwezigheid van bloed- en sperma-vlekken onderzocht. I n 1917, 1918,
1919 en 1920 bedroegen deze cijfers onderscheidenlijk 578.
572. 638 en 570.
Voorts werden in 1921 bestudeerd: de epidemiologie der
malaria te Tandjoengpriok: de werking van ..Baijer 2 0 5 "
bij paardensurra; het vitaminen-vraagstuk: patholanatomische onderzoekingen bij xerophthalmie en bij hersenen
van gestorven neurologische patiënten; het conserveeren van
melk met waterstofperoxyde; plankton-onderzoek van de
Tjiliwoeng; reiniging van oppervlakte water met kalk en
de toepassing er van in het mineraalwaterbedrijf; gistbereiding voor het bakkersbedrijf.

LOTERIJEN.

De regelen door den directeur van Onderwijs en Eeredienst in acht te nemen bii het_ toestaan van loterij on (Bijbl.
Ind. St. nos. 9356 en 9503) zijn nader gewijzigd bij Gouv.
Bt. 1 Febr. 1922 n°. 15 (Bijbl.' Ind. St. n°. 9953).
Op den voet van deze regelen is in Februari 1922 aan de
directie van de Carpentier Alting-stichting te Weltevreden
vergunning verleend tot het houden van eene geldloterij,
groot f 500 000. De opbrengst daarvan is bestemd voor den
kerkeraad van de Evangelische Gemeente te Batavia, het
bestuur van de „St. Franciscus-Vereeniging R.-K. Jongensweeshuis" te Padang, de Vereeniging Ondersteuningsfonds
voor administrateurs en geëmployeerden van landbouwonderneminge.u genaamd „Landbouwfonds" te Soerabaja, het be-

stuur der Centrale Vereeniging tot bestrijding der tuberculose in Nederlandsch-Indië, het bestuur van de te Karanganjar gevestigde Vereeniging „ N i r m a l a " het bestuur der
Vereeniging ,,de Meisjesschool" te Soerabaja, het bestuur
der Vereeniging ,,de Stedelijke Muziekschool" te Weltevreden, den predikant bij de Evangelische gemeente te Batavia
en den pastoor bij de Roomsch-katholieke gemeente te
Batavia, gezamenlijk aangewezen voor de verzorging van de
simultaan kerk der Protestantsche en der Roomsch-katholieke gemeente te Serang, het bestuur der Chineesche Kerkvereeniging te Kendal (Semarang), het bestuur der Vereemiging ,,Java-Instituut" te Weltevreden en het bestuur van
het Fonds Kindervoeding te Batavia.

*
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Ii.
I. WATERSTAAT EN BURGERLIJKE OPENBARE WERKEN.
Bii Gouv. Bt. 19 Maart 1922 n°. 4 is eene commissie ingesteld, welke tot taak zal hebben na te gaan of en in hoever
de bestaande land- en waterwegen, spoor- en tramwegen,
binnen het gebied omvattende de gemeenten Batavia en
Meester-Cornelis met inbegrip van het terrein der haven-

werken Tandjoengpriok, alsmede de daartusscsen gelegen
terreinen, aan de tegenwoordige behoefte voldoen en om zoo
noodig voorstellen in te dienen tot verbetering van den
toestand.

$ 1. PERSONEEL; UITVOERING VAN WERKEN.
Personeel. I n 1921 werden voor den Indischen dienst
uitgezonden 36 civiel-ingenieurs en 1 werktuigkundig
ingenieur, 12 waterstaatsopzichters en 15 opzichters voor de
landsgebouwen.
De nieuwe bezoldigingsregeling der architecten bii den
waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken (Ind. St.
1921 n°. 707) wordt geacht op 1 j a n u a r i 1921 in werking
te zijn getreden (Ind. St. 1922 n°. 17).
Bii Gouv. Bt. 23 Nov. 1921 n°. 31 (Ind. St. n°. 709) is
bepaald, dat de opzichters bii den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken, die het examen voor architect bii
dien dienst met goed gevolg hebben afgelegd, bii gebleken
geschiktheid na 15 jaren dienst als opzichter tot architect
worden bevorderd.

§ 2.

BIJZONDERHEDEN NOPENS DE VERSCHILLENDE SOORTEN VAN WERKEN.

Gebouwen. I n de in § 1 vermelde som van f 77 557 625
is begrepen een bedrag van f 23 030 350, hetwelk, met inbegrip van het geldswaardig bedrag aan grondstoffen uit
's lands voorraad, is verwerkt voor gebouwen (vernieuwingen en nieuwe werken).
Bij Ord. van 15 Febr. 1922 (Ind. St. n°. 85) is eene
regeling getroffen nopens het plaatsen en gebruiken van
gebouwen op palen of op vlotten in zee of op groote rivieren,
welke regeling voorshands alleen toepasselijk is in de residertie ltiouw en ondorhoorigheden.
Wegen en b r u g g e n . Voor het aanleggen van nieuwe en
het verbeteren van bestaande wegen, zoomede voor het
bouwen of vernieuwen van bruggen en duikers, enz. is in
1921 van Landswege uitgegeven f 8 113 636. Dit bedrag is
als volgt te verdeelen: f 5 628 330 voor don aanleg en de
verbetering van wegen, f 2 313 461 voor den bouw en de
vernieuwing van bruggen, f 80 958 voor het doen van
opnemingen en f 90 887 voor het maken van oeververdedigingen en beschoeiingen.
Bii Gouv. Bt. 6 Oct. 1921 n°. 29 is eene commissie ingesteld tot onderzoek van de toelaatbaarheid op de openbare
wegen in Nederlandsch-Indië van het vervoer met tractortreinen in het algemeen en met deze treinen volgens het door
den heer H . W . JONKHOFF te Semarang uitgedachte systeem
in het bijzonder.

Bevloeiings-,

Uitvoering Tan werken. I n 1921 is aan burgerlijke
landswerke.n ten koste gelegd wegens gewoon onderhoud en
herstellingen f 7 248 315 en wegens vernieuwing en nieuwe
werken f 75 805 453. Het geldswaardig bedrag van de verbruikte materialen uit 's Lands voorraad, voor zoover vernieuwing en nieuwe werken betreft, bedraagt f 1 752172,
waardoor het geheele bedrag van f 75 805 453 stijgt tot
f 77 557 625.
Evenals in vorige jaren, is bij de uitvoering van werken,
voor zooveel doenliik, partij getrokken van de werkkrachten
van veroordeelden tot dwangarbeid en van door den politierechter gestraften, terwijl de geldswaarde, welke die arbeid
vertegenwoordigd heeft, met het departement van Justitie
is verevend.

afwaterings-

en

dat in 1919 24 en in 1920 30 bedroog, werd, mede in verband
met het streven om deze wijze van indeeling der werken
zoo stelselmatig mogelijk door te voeren, in 1921 uitgebreid
tot een 35-tal. De voor die werken uitgetrokken som bedroeg
f 7 145 000 (met inbegrip van de kosten der te bezigen bouwstoffen uit 's lands voorraad). Daarnevens was een • globale
post van f 2 000 000 uitgetrokken voor de kleine werken,
welke gewoonlijk in een jaar worden voltooid en waarvan de
behoefte eerst kort vóór of gedurende het begrootingsjaar
aan het licht treedt. Onder dezen post zijn begrepen de
uitgaven voor den aanleg van kleine vergaarkommen (kiïngwadoeks), o. m. ten doel hebbende de afschaffing van de z.g.
dag- en nachtregeling bij de verdeeling van het bevloeiingswater in den oostmoeson mogelijk te maken.
I n October 1921 is door den resident van Soerabaja eene
waterregeling voor de residentie Soerabaja vastgesteld (Jav.
Ct. 1921 n°. 89).
Voor de buitengewesten werd voor bevloeiings- en afwateringswerken gerekend op een bedrag van f 805 000.
In het geheel werd gedurende het verslagjaar op het gebied van bevloeiing en afwatering uitgegeven voor vernieuwing en nieuwe werken f 8 312 618 en voor onderhoud
en herstelling van die werken f 2 183 30-1.
Ten behoeve van waterkeeringswerken was in het werkplan
gerekend op een bedrag van f 1 425 000. Voor vernieuwing
en nieuwe werken van dezen aard werd uitgegeven f 1 601 687
en voor onderhoud en herstelling f 406 065.

waterkeer ingswerken.

Do belangrijkste der bevloeiings- en afwateringswerken op
Java en Madoera werden ook op het werkplan voor 1921
ondergebracht in een aantal groepen van werken. Dit aantal,

Waterschappen. Met ingang van 1 October 1921 is in
de Vorstenlanden het waterschap Opak ongericht en is een
reglement voor dat waterschap vastgesteld (Jav. Ct. 1921
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Te Soerabaja 2 ) werden verschillende groote uitbreidingswerken, veelal met behulp van de Hollandsche Aannemingmaatschappij, uitgevoerd. Uitgegeven werd: f 4 819 500
voor den bouw van de Holland-pier, f 1 683 000 voor het
verlengen van de steenkolenkade, f 473 000 voor den bouw
van een gekoppeld caissondok, f 80 000 voor bet westerWerken in het belang van de gezondheid, waaronder kanaal, benevens grondverbetering van de oosterboorddrinkwatervoorzieningen. Ten behoeve van de werken in terreinen, + f 13 OÖ0 voor het winnen van terrein aan het
het belang van de volksgezondheid (rioleeringswerken, enz.) oosterboord van het havenbassin, f 11000 voor de uitwerd in 1021 uitgegeven f 2 141 597 en voor den aanleg van breiding van het bij de Droogdokmaatschappij Soerabaja in
waterleidingen f 1471 288, onder welke bedragen zijn be- gebruik zijnde haventerrein, + f 17 000 voor de grondvergrepen de uitgaven voor opnemingen en voorbereidingen en betering ten behoeve van een te stichten Europeesche woonwijk op het terrein, zuidelijk van de haven, en + f 23 000
voor het bedrijf van eenige drinkwaterleidingen.
Voor het gewoon onderhoud en voor herstellingen van de voor de terreinwinning aan het westerboord van de Kali
bestaande werken is besteed op Java en Madoera f 25 516 Perak. Voortgegaan werd met het maken van 430 M. kade
voor diepgaande schepen aan het westerboord van de haven.
en in de buitengewesten f 20 451, in het geheel f 45967.
Voor den aanleg en de verharding van wegen op en nabij
het haventerrein werden o.m. verwerkt f 195 000 voor het
1
Havens en reeden. ) Te Tandjoengpriok moesten, in maken van een verbindingsweg tusschen den Batavia-weg
verband met de bezuiniging, verschillende in uitvoering en den Griseeschen weg, ± f 117 000 voor het aanleggen
zijnde werken worden stopgezet, terwijl tal van nieuwe op van den Tandjoeng-Perak-weg, 1 80500 voor den Port-Saidhet werkplan 1921 gebrachte werken moesten worden ge- weg en f 82 000 voor den Zuid-Prapatkoeroeng-weg. Aan
schrapt. Zoo moest b.v. de verbetering van den Priok-weg. loodsbouw (warongloodsen, pasarloodsen, goedangs, autowaaraan in 1920 f 400 000 was ten koste gelegd, halverwege garages, openbare keukens, privaten, enz.) werd + f 100000
worden stopgezet. De aanleg van de 3de binnenhaven en uitgegeven. Ten behoeve van den dienst van scheepvaart was
het maken van den toegang tot die haven werden echter in (voor het kantoor van den havenmeester en een schroefpaalonverzwakt tempo voortgezet. De gebaggerde hoeveelheid steiger in de Kali Mas) een bedrag van f 18 000 noodig.
specie bedroeg 1700 000 M 3 . In 1921 werd f 1 551 000 aan Ten behoeve van den marine-vliegdienst werd voor het
dit werk ten koste gelegd. Met den bouw van kademuren opspuiten van terreinen en het inrichten van een werkterrein
aan het oosterboord van de westergracht werd begonnen
+ f 7G6O0O besteed. Nog werden voor rekening van het
(f 17 500). De permanente bouwput voor het maken van Departement der Marine verwerkt: voor den aanleg van de
caissons nadert zijne voltooiing (f 791 500): ten behoeve van noordkade in de oosterhaven f 814 000, voor uitbreiding
den bouw dezer caissons werd voor f 914 000 aan materialen der marinehaven f 20000, voor den aanleg van kademuren
gekocht. Voor wegenaanleg, vernieuwing en verlenging werd en eene scheepshelling f 2G3 000, voor uitbreiding van de
f 256 000 verwerkt. Voor herstel van havendammen en oever- oosterhaven in oostelijke' richting f 243 000 en voor het
verdediging werd uitgegeven f 48 000, voor aanvullende wer- opspuiten van een terrein in de kampong Dok Seratoes
ken aan het Java-kanaal f 28 000 en voor den aanleg van het f 100 500.
Borneo-kanaal f 97 000. Het havenmaterieel werd uitgebreid
De vermeerdering der haventoerusting vereischte belangmet 2 motorsleepboot en, 6 ijzeren lichters en sleeptrossen, rijke bedragen, namelijk voor de aanschaffing van 2 iizeren
6 zolderschuiten en sleepboot, meerboeien, enz. (kosjten .waterlichters ± f 122 000, voor de herstelling van de. sleepf 426 000). De opslagruimte werd uitgebreid door aankoop boot Bod jong ± f 24 000, voor de overname van materieel
van de gebouwen van de gefailleerde Java-Oversea Company van de naamlooze vennootschap De Waterleverantie
(kosten f 1 8 1 0 0 0 ) . De bouw van 8 gekoppelde woningen f 174 000, voor aanschaffing van een sproeiwagen, auto's en
(f21500) en van douanekantoren A en B (f 34 000) kwam motorvuilniswagens ± f 262 000 en voor de aanschaffing
gereed. Aan het electrisch leidingnet werd f 151 500 en voor van prauwen f 52 000.
de montage van 10 electrische portaalkranen f 25 000 beVoor den bouw van een restaurant, van 7 gekoppelde
steed. Voor den aankoop en het ophoogen van terreinen
woningen
voor minder havenpersoneel, van eene proefkam(waaronder een vliegveld voor het luchtvaartverkeer) werd
f 1 000 000 uitgegeven. De aanleg, van de zeekade aan den pong en van eene architectswoning was onderscheidenlijk
f 67 500. f 55 500.. f 114 000 en f 54 000 noodig.
Oosthaven werd nagenoeg voltooid (besteed f 447 ó^K)).
Aan de electriciteitsvoorziening (aanleg hoog- en laagVoor wegenaanleg, waaronder ook de betegeling van de spanningnet, aanschaffing K.W.TJ.-meters. electrische klokkade en van het ijzeropslagterrein, aan de haven, te Semarang ken en automaten) is + f 360 000 en voor de montage van
werd besteed f 186 000. Aan oevervoorzieningen in de 18 electrische portaalkranen f 176 000 besteed.
pramvenbaven werd f 200 000 uitgegeven, terwijl aan
De t a r i e v e n ' d e r schut- en doorvaartgelden bij 's lands
loodsbouw, o.m. voor 2 hangars voor entrepots, 3 loodsen sluizen te Melirip, Gedek, Goenoengsari en Goebeng (res.
voor opslag van auto's, loodsen voor ijzer en houthewer- Soerabaja) (zie Ind. St. 1900 n°. 261) zijn bij Ord. van
king, 2 hangars en een lucifersloods in 1921 f 347 000 31 Juli 1922 (Ind. St. n°. 518) — met ingang van 1 Septemwerd besteed. De kantoorbouw (douanekantoorj kantoor voor * ber 1922 — verhoogd.
den havenbeheerder en den wervingscommissaris) vereischte
De slibarheid 3 ) in het westervaarwater van Soerabaja
f 79 000. de aanschaffing van waterprauwen f 58 500 en werd op dezelfde wijze als in het vorig jaar voortgezet. Van
van transportmaterieel (vrachtauto met aanhangwagen) 2 t/m 15 April 1921 werd de geul opgelood. waarbij werd
f 17 000. Voor de electrificatie van de haven was noodig geconstateerd, dat over het algemeen de toestand was achterf 94 000. Voor het doen van proefnemingen en andere voor- uitgegaan. De minste breedte der geul bedroeg tusschen de
bereidende maatregelen ten behoeve van de toekomstige zee- dieptelijnen van 83 d.M. bij Soerabaja-havenvloedpeil ±
haven. werd uitgegeven f 153 000. Het opspuiten van ter- 125 I L , de minste diepte in de lichtenlijn 85J d.M. bij
reinen eisohte f 31 000.
De opslagloods te Cheribon nadert hare voltooiing
2) De Ord. in Ind. St. 1921 n°. 66, houdende verbod tot verstrekking van
zoet water aan schepen in do liaven van Soerabaja door particulieren, onder(f 18 500).
ging aanvulling met eene bepaling, dat de directeur der haven van .Soerabaja
Voor de herstelling van de pier te Toeban (res. Rembang)
vrijstelling van dit verbod kan verleenen bijaldien en zoolang buiten de schuld
was + f 9500 noodig.
van de waterafnemers geen waterverstrekking van landswege kan plaats hel>Aan de visschershaven te Sarang (res. Rembang) werd ben (Ord. van 6 Jan. 1922 in Ind. St. n<>. 15).
Bij Ord. van 6 Jan. 1922 (Ind. St. n°. 16) is een reglement vastgesteld op rte
uitgegeven f 1T9 000.
n°. 87), terwijl met ingang van 1 Januari 1922 in de residentie Soerakarta liet waterschap Dengkeng is opgericht,
waarvoor eveneens een rqglement is vastgesteld (Jav. Ct.
1921 n". 104).

1) Do samenstelling en bezoldiging van liet hooger personeel bij het bedrijf
van de havens van Semarang, Soerabaja, Belawan, Makasser, Tjilatjap en
Tandjoengpriok en van de Ernmahaven zijn bij Gouv. Bt. 22 Nov. 1921 n°. 71
(Ind. St. n°. 70.1) herzien, welko herziening geacht wordt in werking te zijn
getreden op 1 Januari 1921 (Ind. St. 1922 n°. 135).

verstrekking aan landsdiensten en aan derden van water door het havenbediijf
van Soerabaja.
3) Bij Gouv. Bt. 8 Juli 1921 n°. 37 (Ind. St. n°. « 4 ) zijn eenige besluiten
betreffende het baggerwezen gewijzigd in dien zin, dat voortaan voor ,,den
dienst van het baggerwezen in Nederlandsch-Indië", den „dienst van hef.
baggerwezen", „inspecteur" en „adjunct-inspecteur" wordt gelezen ,,'slands
baggerbedrijf", „'s lands baggerbedrijf", „hoofd" eai „onderhoofd".
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Soerabaja-havenvloedpeil, zoodat de achteruitgang voor de
scheepvaart geenszins verontrustend is. Verwacht wordt, dat
door de toevoeging van het gewezen bebakeuingsvaartuig
Sperwer aan den slibarbeid (in November 1921) de algemeene toestand weer zal verbeteren.
He uitvoering van het 5de gedeelte der havenwerken te
Banjoewangi (res. Besoeki) vereischte in 1921 + f 35 500.
Voor wegenaanleg op het haventerrein te Tjilatjap werd
f 122 000 verwerkt. Het ophoogen'van terreinen ten noordwesten van de te bouwen kademuur eischte f 20 000. Voortgegaan werd met het ophoogen van terreinen achter den
nieuwen steiger (besteed + f 51 000). Voor vrijmaking van
gronden van de inlandsche bezitsrechten daarop was f 1 1 7 000
noodig. Aan woningbouw voor minder personeel werd uitgegeven f 31 500. Met de verbreeding van den aanlegsteiger
werd voortgegaan (verwerkt f 21500), terwijl niet den bouw
van eene werkplaats werd aangevangen (verwerkt f 30 000).
He verbetering van de los- en laadgelegeuheden te Palaboehan Ratoe *) en aan de Genteng-baai (Preanger-Regentschappen) nadert hare voltooiing (verwerkt ± f 11 500).
Aan den bouw van een opslagloods, woningen, enz. te
Tjilaoeteureum (Preanger-Regentschappen) werd verwerkt
±' f 4500.
Ter verbetering van de haventoestanden en ter voorbereiding 1 van eventueele uitbreidingen werden te Emmahaven o.a. de volgende werken uitgevoerd: bouw van
een persdam over de westelijke Karang-bank (verwerkt
+ i' l(i 5UO), verzwaring van den bovenbouw van den zeebreker en herstellingen daaraan (verwerkt + f 72 000) en
gedeeltelijke bevloering van de kade (f 33 000), terwijl terreinen werden aangekocht tot een bedrag van f 117 000.
Voortgezet werd de bouw van een stuwdam met tegendrukvoorfilter aan de Soengei Bramas (verwerkt f 41500). Aan
de verbetering der watervoorziening werd nog uitgegeven
+ f 20 500. Begonnen werd met den aanleg van een electrisch leiding-net op het haventerrein (verwerkt f 30 000) en
met den bouw van een brandweerkazerne met daaraan verbonden magazijn en winkelgalerij (verwerkt ± f 30 000).
Aan den bouw van gekoppelde dienstwoningen werd
besteed ± f 9000 en van een magazijn met woning
± f 12 000. Be afrastering van het douaneterrein werd
voortgezet (verwerkt f 12 000).
Voor het aanbrengen van eene strandverdediging te Tapa
Toean (Atjeh) werd ± f 14 500 besteed.
Be bouw van het douanelokaal te Koeala Langsar (Atjeh)
werd voortgezet (verwerkt f 33 500).
Voor werken in 't belang van de opruiming van bindernissen in de Indragiri-rivier (Riouw) werd + f 13 OOI)
besteed.
I n 1921 werd de bouw van de Belawan-oceaanhaven met
meer kracht voortgezet. Be aanleg is gedurende 1921 in
financieel opzicht ernstig tegengevallen, mede door de bij
het uitdiepen der Belawan-geul ondervonden teleurstellingen
op technisch gebied. Be stoomvaartmaatschappijen toonden
zich niet bereid tot het doen van aanvragen voor kadelengte
in huur, tegen de huurprijzen, die verwacht waren, zoowel
in verband met de hooge bedragen, waarop de huurprijzen
op den voet van het rentabiliteitsbeginsel zouden moeten,
worden gesteld, als met het oog op de sedert ingetreden
1)

Bij GOUT. Bt. 30 Oct. 1921 n°. 17 (Ind. St. n°. 645) is te Palaboehan

Batoo een havengebied ingesteld en zijn in verband daarmede de noodigo
regelingen getroffen.
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malaise. Beze omstandigheid, gepaard aan het feit, dat de
reeds hoog geraamde aanlegkosten van de Belawan-havenwerken bij de uitvoering nog belangrijk hoogcr bleken, heeft
twijfel doen rijzen of de Oceaanhaven wel rendabel zal kunnen worden gemaakt. I n verband daarmede is eene commissie
ingesteld om de Regecring van voorlichting te dienen
nopens de vraag of het uit een economisch oogpunt, ook in
verband met de te verwachten rentabiliteit, aanbeveling verdient de Belawan-havenwerken te voltooien (Gouv. Bt. 4 Mei
1922 n°. 22).
Be aanneenister van de Oceaanliaven, de Maatschappij
Grotius, is begonnen met eene uitbreiding der werken, bestaande in eene verlenging van den kademuur van 485 M.
met 12 caissons van 40 M. lengte elk. Be te baggeren fundeeringssleuf werd uitgevoerd en niet de zandaanvulling in de
belastingsdam is een aanvang gemaakt. Be twaalf caissons
van het eerste gedeelte werden uitgedreven en kwamen voor
2/3 der benoodigde hoogte gereed.
Einde 1921 was verwerkt aan het eerste gedeelte der werken f 4 871 100 (waarvan in het verslagjaar f 3 G51 600) en
aan liet tweede gedeelte f 947 300. Be slibzuigers Jnra en
Sumatra verwijderden eene hoeveelheid slib van 3120 000
M 3 . in profiel gemeten uit de Belawan-geul. Bij L. L. W .
werd eene minste diepte gepeild van 22 voet, ter breedte van
20 M. Voortgezet werd de bouw van een 1S1 M. langen houten steiger (verwerkt f 213 000). Aan het ijzerop>lagterrein
werd f 32 000 besteed.
Aan de verbetering van het vaarwater in het kanaal van
Pangoeroean (Toba-nieer) werd besteed + f 31 500.
Te Makasser 2 ) werden de herstellingen van den aanlegsteiger (verwerkt f 10 000) en de aanleg van eleetrische
geleidingen (verwerkt f 1G 750) voltooid. Uit bezuiuigingsoverwegingen werd do bouw van den seliroefpaalsteiger voor
de marine geslaakt. Be verbreeding van den Misigit Goesoeng-weg werd voortgezet (verwerkt f 80 GOO) en de bestrating met tegels van de oude kade voltooid (f 7000). Be golfbreker over de koraalbanken Groot- en Klein-Lae Lae kwam
gereed. Aan loodsenbouw werd f 26 000 en voor den aankoop
van bij de haven gelegen gronden f 11 000 uitgegeven.
Aan de verbetering van de haventoestanden te Menado 3 ) ,
met gebruikmaking van de diensten van de Hollandsche
Betonmaatsehappij, werd f 270 000 ten koste gelegd.
Aan den bouw van een douaneloods te Taroena (Sangieilanden) werd f 15 000 besteed.
Aan den bouw van het nieuw houten dok te Pontianak
werd f 4 7 500 uitgegeven. Be slibarbeid op den Kapoeasdrempel werd met hetzelfde vermogen voortgezet. Be tusschen November 1921 en Januari 1922 geconstateerde geringe achteruitgang in de diepte, zal in den komenden
oostnioeson wel weder verdwijnen. Be diepte beneden gemiddeld zeevlak bedroeg 27 d.M.
•
Be prauwensteiger te Merauke kwam bijna gereed (verwerkt f 8000). Be voltooiing van de vervanging van de
tijdelijke zeewering aldaar door een dijk, vereischte f 4500.
Voor de herstellingen aan den seliroefpaalsteiger te Ende
(eiland Flores) werd ± f 5000 uitgegeven.
2) De grenzen van het havengebied en den belangenkring der haven
Makasser zijn opnieuw vastgesteld, terwijl het beheer over dat havengebied
is opgedragen aan den directeur der Burgerlijke Openbare Werken (Gouv. Bt.
25 Maart 1922 n°. 50 in Ind. Rt. n°. 173).
3) Bij Gouv. Bt. 12 Juni 1922 n°. 43 (Ind. St. n°. 417) is een havengebied
te Menado ingesteld en zijn in verband daarmede de noodige regelingen getroffen.

II. STOOMWEZEN.
Bij Gouv. Bt. 26 Febr. 1922 n°. 25 (Ind. St. n°. 105) is de
betrekking van hoofdwerktuigkundige bij den dienst van
het stoomwezen ingesteld.
Topzieht op de stoomketels. Op het einde van 1921
waren in gebruik bij particulieren 5671 stoomketels, met
461 799 M 2 . verwarmd oppervlak (hieronder begrepen 698
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1922—1923.

scheepsketels niet een verwarmd oppervlak van 61 444 M 2 .),
hetgeen vergeleken met het vorige verslagjaar, eene vermeerdering aanwijst van 262 landketels en 16 scheepsketels.
Het aantal oververhitters bedroeg 297 niet 8726 M 2 . ver-

warmd oppervlak, terwijl het 2 aantal voorwannen zich tot
7 stuks bepaalde, niet 1451 M . verwarmd oppervlak.
Het aantal beproevingen voor eerste indienststelling beliep

5.

Ned.-Indië.
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584; In'! aantal periodieke onderzoekingen steeg tot 6515,
waarvan 10U door deskundigen, niet belioorende tot den
dienst van liet stoomwezen.
Het aantal aan liet Gouvernement belioorende ketels,

eene wijziging bij Gouv. Bt. 13 Bent. 1921 n°. 50 (Ind. St.
n°. 541) waardoor de aan particuliere deskundigen toe te
kennen vergoeding voor de beproeving en het onderzoek van
een ketel gebracht is van f 10 op f 15.

ketels en 123 scheepsketels. Toezicht werd uitgeoefend op
588 locomotiefketels der particuliere spoor- en tramwegen.
Het aantal loconiotiefketels der staatsspoor- en tramwegen,
waarop het toezicht wordt uitgeoefend door deskundige ambtenaren van den dienst der staatsspoor- en tramwegen, bedroeg 790.
De gecommitteerde in Nederland van het stoomwezen
in Nederlandsch-Indië onderzocht 257 ontwerpen, tegen 37G
in 1920.
Het onderzoek en de beproeving, alsmede de periodieke
keuringen brachten f 156 017 op (tegen f 38 383 in 1920).
Aangezien de uitgaven f 140 726 bedroegen, is in het afgeloopen jaar voor het eerst een batig saldo (van f 15 291) verkregen. Dit saldo is een gevolg van de ingevoerde verplichte
vergoeding voor periodiek onderzoek der ketels en de verhooging van het reeds bestaande tarief voor eerste keuring
(zio Ind. St. 1920n°. 447).
De bepalingen betreffende de organisatie van den dienst
van bet stoomwezen (Ind. St. 1909 n°. 191) ondergingen

fabrieken en werkplaatsen, waarop de dienst van het stoomwezen toezicht houdt, vermeerderde gedurende 1921 met 124
(waarvan 120 worden beheerd door particulieren en 4 door
het Gouvernement), terwijl 9 aan particulieren toebehoorende fabrieken werden gesloten, zoodat het toezicht zich
einde 1921 dus uitstrekte over 2625 particuliere en over 60
gouvernementsf abrieken.
Van particuliere zijde werden in het verslagjaar gerapporteerd 79 ongevallen met 123 slachtoffers. Van die slachtoffers hadden er 45 (22 dooden, 8 zwaar- en 15 licht-gekwetsten) door geen voorzorgsmaatregelen beschermd kunnen
worden; van de overige 78 werden 13 doodelijk, 45 zwaar en
20 licht gewond. Uit gouvernementswerkplaatsen werden 4
ongevallen aangegeven, waarvan 1 met doodelijken afloop,
terwijl 2 gepaard gingen met ernstige en 1 met lichte verwondingen ; slechts 1 dezer ongevallen viel onder het toezicht.

waarop bei stoomwezen toezicht houdt, bedroeg 1117 land-

Beveiliging van fabrieken en werkplaatsen. Het aantal

I. FINANCIEN.
§ 1.

BEGROOTING.

Bij Gouv. Bt. 25 Oct. 1921 n°. 1 is eene commissie inge- bedrag van het I l d e op het Iste hoofdstuk der begrooting
steld, welke tot taak heeft een stelselmatig onderzoek te van uitgaven overgeschreven.
houden naar de wijze waarop eenerzij ds in de landshuishouBij de wetten van 30 Dec. 1921 (Ned. St. 1921 n°. 1462;
ding en hij de iandsbedrijven uitgaven zouden kunnen wor- Ind. St. 1922 n°. 20) en 2 Febr. 1922 (Ned. St. 1922 n°. 40;
doii bespaard en anderzijds de landsinkomsten zouden kunnen Ind. St. 1922 n°. 94) is de begrooting van Nederlandschworden verhoogd ten einde zoo mogelijk te geraken tot eene, Indië voor het dienstjaar 1921 nader gewijzigd.
althans wat den gewonen dienst betreft, sluitende begrooting
(bezuinigi ngseoin missie).
Begrootillg 1922. Bij de vier wetten van 5 April 1922
Reeds gernimen tiid is het. voor Nederland reeds bii de (Ned. St. nos. 174, 175, 176 en 177; Ind. St. nos. 222, 223,
wet van 16 Febr. 1912 (Ned. St. n". 86) tot oplossing ge- 224 en 225) is deze begrooting vastgesteld. Bij K. B. 2 Sept.
brachte, vraagstuk aan de orde om de uitgaven en inkomsten 1922 (Ned. St. n°. 513) is. op den voet van art. 7
der Landsbedrijven in Nederlandsch-Indië in afzonderlijke van de Indische comptabiliteitswet, een bedrag van het
begrootingen tot uitdrukking te brengen. Voor Indië 'evert I l d e op het Iste en een bedrag van het Iste op het I l d e
dat vraagstuk eigenaardige moeilijkheden op in verband met hoofdstuk der begrooting van uitgaven overgeschreven. De
de omstandigheid, dat een gedeelte van de uitgaven in Veder- eindcijfers der vier hoofdstukken zijn thans als volgt:
land behoort te worden verricht en verantwoord en met het
in Nederland (hoofdoog op de positie van den gouvernements accountant in ver- Middelen
stuk
ï
der
Middelen)
f 44 038 070
band met de taak, welke aan de Rekenkamer in Indië behoort te blijvea toevertrouwd.
Middelen in Indië (hoofdstuk I I
Een en ander is, gevoegd bij de gevolgen van het noedder Middelen)
690453 771
zakelijk overleg met den Minister en den invloed van de
-^
f 734 491841
menigvuldige wisseling van den persoon van dengenen, aai.
wien het beheer van het departement van financiën werd Uitgaven in Nederland (hoofdstuk I der Uitgaven)
f 216 200 861
opgedragen, oorzaak geweest dat het bedoelde vraagstuk nog
steeds niet rijp is voor afdoening'.
Uitgaven in Indië (hoofdstuk I I
Ten einde nu die afdoening te bevorderen is bij Gouv. Bt.
der Uitgaven)
707 967118
8 Maart 1922 n°. 64 eene commissie benoemd tot het ont924 167 979
werpen van eene Indische bedriivenwet in den geest van de
wet van 16 Februari 1912 (Ned. St. n°. 815).
Nadeelijj verschil
f 1S9 676 138
Ö.
Begrootinffsicctfen.
b.
Begrootinfjsrekeninfjen.
BesrOOtin*
1021.
Bii
K.
Bn.
13
J
a
n
.
1922
n°.
57
(Ned.
St. n u . 18, Ind. St. n°. 149) en 18 Aug. 1922 n°. 42 (Ned. St.
Het slot der rekening van ontvangsten en uitgaven voor
n°. 501) is, op den voet van art. 7 van de Indische compta- Nederlandseh-Indië over 1917 is vastgesteld bii de wet van *
biiiteitswet, een bedrag van het Iste op het I l d e en een
19 Mei 1922 (Ned. St. n°. 358, Ind. St. n°. 558).
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§ 2.
a.

LANDSKASSEN IN INDIE EN KASBEHEER IN NEDERLAND EN INDIE.

Landskassen

in

Indut.
MAAND.

De landskas te Pandeglang is verplaatst naar Rangkusbitoeng (re*. Bantam) (Ind. St. 1922 n°. 157).
De disconto-rente bij het discontceren van v.'iidu-acceptatiën bij de landskassen is, met ingang van 1 Augustus
1922, verhoogd van 3,6 tot 4,2 °/n (Gouv. Bt. 18 Juni 1922
n°. 68 in Ind. St. n°. 434).
Opgaven, aanwijzende den stand van de gezamenlijke
landskassen op Java en Madoera en van die in de buitengewesten bii het einde van elke maand van 1921 zijn opgenomen in bii lage S.

October

1921

f 210S00O00
20 950000
162 200000
156 200000
155SO00O0

ir>,7uoooo
Hoi

153'.»» 000
123G0000O
111600000
111400000
111400000

,

De voorraad betaalmiddelen bij de landskassen bedroeg op
het einde van:
September 1921

f

39 265 080,63

Maart 1922

42 378 903,-54

J u n i 1922

44361111,50
Kaulx'heer in

Overzicht

Tijdstip.

van het bedrag en de samenstelling

Totaal.

f

66000000
64 700000
67600 000
67 340000
67300 000
67 300000
07 340 000
37 300000
25 300 000
SB 320 000
25 320000

Behalve in den vorm van schatkistpapier is in Indië nog
vlottende schuld gevormd tengevolge van de aan het Land
gedane voorschotten door de Javasclie Bank, alsmede door de
uitgifte van ongedekte muntbiljetten. Voor de bedragen van
een en ander raadplege men de kolommen 4 en 6 van het
hierna onder d opgenomen overzicht van het bedrag en de
samenstelling der vlottende schuld van Xederlandseh-Indië.

Indic.

Ten einde de landskassen tijdelijk te kunnen versterken,
zijn van 25 November t/m 3 December 1921 schatkistbiljetten met een looptijd van 12 maanden en eene rente
dragende van 4 % in het jaar, verkrijgbaar gesteld (Gouv.
Btn. 2 Dec. 1921 n°. 2x en 15 Dec. 1921 n°. L r ; Ind. St.
1921 nos. 734 en 751).
Bij Gouv. Bt. 3.1 Oct. 1921 n°. 2x (Ind. St. n°. 612).
juncto 2 J a n . 1922 n°. Lr (Ind. St. n°. 1). is bepaald, dat
van 31 October 1921 t/m 31 Maart 1922 schatkistpromessen
met looptijden van 3, 6 en 9 maanden zullen worden verkrijgbaar gesteld, terwijl bij Gouv. Bt. 23 April 1922 n°. 1*
(Ind. St. n°. 257) is behaald, dat van 23 April t/m 31 Juli
1922 dergelijke schatkistpromessen met een zelfden looptijd
zullen worden verkrijgbaar gesteld.
Aan kortloopend schuldpapier van Nederlandsch-Indië
stond uit op het einde van;

d.

f 144 800000
144 800000
94 600000
88860000
83500 000
88400 000
8G 560 000
86 3(X) 000
86300 000
86080000
SOOöOOOO

31460 050,43

December 1921

b.

S.liatkist.
promessen.

Si li:ltkistbiljetten.

Totaal.

c.

Kasbeheer

in

Nederland.

Voor den stand der rekening met 's Rijks schatkist op het
einde van elk der maanden September 1921 tot en niet
Augustus 1922 moge worden verwezen naar de derde kolom
van onderstaand overzicht.
Het bij de wet van 31 Dec. 1920 (Xed. St. 1920 n°. 9:{8.
Ind. St. 1921 n°. 193) bepaald bedrag ter voorziening voor
het jaar 1921 in het kastekort hier te lande van den Indischen
dienst, is bij de wet van 30 Dec. 1921 (Xed. St. n°. 1458;
Ind. St. 1922 n°. 142) verhoogd van f 300 000 000 tot
f 400 000 000, terwijl bij de wet van 30 Dec. 1921 (Ned. St.
n°. 1461; Ind. St. 1922 n°. 143) do Minister van Financiën
bevoegd verklaard is om het bedrag der volgens art. 33 der
Indische comptabiliteitswet in 's Rijks schatkist gestorte
gelden te boven te gaan met f 375 000 000.
Over de door 's Rijks schatkist aan Indië voorgeschoten
gelden wordt eene rente van 5 °o in rekening gebracht.

der vlottende

Voorschot van
Voorschot van
Rijksschatkist. deJavascheBank.

Einde September 1921 f 619 020 294,21 f 319 328 785,82 f 34 659 213,89
627 629 482,11'"> 334 082 588,095
27 880 692,02
October
„
»
346
646
812,29
631
965
286,63
21815 313,84
November
„
n
326
937
293,49
55 582 825,44
December „
596 796 521,93
n
334 454 432,89
Januari
1922
533 783 825,70
f
n
284 011319,115 ,
489 897 232,485
Februari
„
906 461,87
n
311760 468,92
2 909 144,14
517 184 023,56
Maart
„
n
r
437
905
485,635
265
212
015,20
'
—
April
n
398
551
230,29
222
621768,76
9
604
590,03
Mei
n
410 090 420,65
235 600 321,94
20 314 874,71
Juni
„
n
384 529 356,42
246 220 296,57
Juli
,
—
n
Augustus
„
380
348
593,36
261
709
727,54
—
n

schuld van

Nederlandsch-Indië.

Tegoed bij de
Javasche Bank.

Schatkistpapier.
f

—
—
—
7 555 369.19
—•
—
26 562 389,57
—
—
17 084 794,15
37 069 290.68

210 500 000
210 800 000
209 500 000
162 200 000
156 200 000
155 800 000
155 700 000
153 900 000
122 400 000
111600 000
111400 000
111300 000

Muntbiljetten.

f

54 532 294,50
54 866 202,—
54 003 160.50
52 070 403,—
50 684 762.—
49179 451,50
46 814 410,50
45 355 860.—
43 924 871,50
42 575224,—
43 993 864,—
•44 408 156,50
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VERKOOP VAN PRODUCTEN.

Ter vervanging van de bii de v e t van 31 Dec. 1920 (Ned.
St. 1920 n°. 914. Ind. St. 1921 n 0 ., 157) bekrachtigde, op
uit. 1921 eindigende overeenkomst 'niet de Nederlandsehe
Handelmaatschappij voor den verkoop hier te lande van dn
voor landsrekening in Ncderlandsck-Indië gewonnen voortbrengselen van land- en mijnbouw, is, onder d a g t e k e n i n g
van 20' Juli/28 J u n i 1921, eene nieuwe overeenkomst gesloten voor de .jaren 1922 t/m 1926, die bekrachtigd is bij
de wet van 30 Dec. 1921 (Ned. St. 1921 n°. 1471, Ind. St.
1922 n°. 203).

gaven), ten bedrage van f 430 641, eene zuivere opbrengst
van f 2 328 248 over. Voor uitvoerige opgaven omtrent een
en ander zie men hij lage T.

Veilingen en onderhamlsehe verkooninecn. De in 1921

Bevrachtingen. Met 22 in den overeengekomen maildienst vertrokken stoomschepen en 4 zoogenaamde tusschenbooten werden in 1921 door de stoomvaartmaatschappijen
,.Nederland" en „Rotterdanische Lloyd" voor 's lands rekening herwaarts verscheept 151,31 pikol koffie, 11 784,13
pikol kinabast, 5460 K.G. coca, 937 240,20 K.G. caoutchouc,
7517 K.G. lemongras-olie, 238,40 K.G. citronella-olie en
27 602,20 K.G. getahpertja (zie bijlage U ) .

hier te lande door tusschenkomst van de Nederlandsehe Handelmaatschappij voor 's lands rekening verkochte producten
bestonden uit: 23 706 pikol Java-koffie. 393 376 K.G. kinabast. 13 954 K.G. getahpertja. 638 322 K.G. caoutchouc.
5533 K.G. coca, 12 487 K.G. lemongras-olie en 1886 K.G.
citronella-olie. De ruwe opbrengst, ad f 2 758 889. liet, na
aftrek van de kosten van aflading in Indië. vervoer over
zee en verkoop (dus ongerekend de in Indië gedane uit-

A r erzekering. De in 1921 door de Nederlandsehe Handelmaatschappij geldelijk verantwoorde producten vertegenwoordigden, berekend naar de prijzen op de tijdstippen van
verscheping, eene waarde van f 4192 048. van welke som
een bedrag van f 4 178 578 voor risico van den Staat is
gebleven. Door het Land werd op de eigen risico eene schade
geleden van f 371 624.

8 4.
A.

Verpachte

ANDERE BRONS BR VAN INKOMSTEN.

middelen.

J a v a en Madoera. De pachtovereenkomsten betreffende
de vogelnestklippen in de gewesten Bantam en Soerabaja,
in de afdeeling Banjoewangi van het gewest Besoeki en In
de afdeelingen Bangkalan, Sampang en Pamekasan van het
gewest Madoera kwamen einde Maart 1922 te verstrijken:
deze pachten werden weder voor de tijdvakken van één, drie
en vijf jaren in het openbaar geveild, en in Bantam voor
een tijdvak van 3 jaren en in de overige pacht gebieden voor
een termijn van 5 jaren afgestaan.
De pachtsommen der vogelnestklippen in de gewesten
Bantam, Rembang, Soerabaja, Besoeki en Madoera bedroegen in 1922 f 35 282, tegen f 33 072 in 1921.
Buitengewesteii. Met ingang van 1 April 1922 is de
pacht van het recht tot den verkoop van sagmveer ter hoofdplaats Menado opgeheven (Ind. St. 1922 ,ii°. 282) en nam
de gemeenteraad van Menado den verkoop van dien palmwijn onder zijn toezicht.
Overigens vond de opveiling van die middelen, waarvan
de pachtovereenkomsten met einde Maart 1922 kwamen te
verstrijken, als gewoonlijk in het openbaar plaats voor de
tijdvakken van één jaar en drie j a r e n ; alleen het middel
der vogelnestklippen in het gewest Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo werd overeenkomstig de ter zake bestaande bepaling ook voor een vijfjarig tiidvak opgeveild. De meeste
pachten werden voor het driejarig tijdvak afgestaan, omdat
de daarvoor geboden pachtsommen voordeeliger waren. Eene
uitzondering hierop werd gemaakt voor de pacht van het
recht om eene belasting te heffen op sago. was, getah, enz.
in een gedeelte van het gewest Oostkust van Sumatra. welke,
ondanks het lagere bod. voor één jaar werd gegund, in verband met de in overweging zijnde voorstellen om het gebied,
waar die pacht werkt, bij het tolgebied in te lijven.
Blijkens bijlage V bedroeg voor alle in de buitengewesten verpachte middelen de opbrengst over 1922
f 308 034. tegen f 510 800 in 1921.
In die buitengewesten, waar de uitoefening van het pandhuisbedrijf aan licentiehouders is toegestaan, zijn in 1921
16 vergunningen tot het houden van een pandhuis iiitgereikt
(tegen 18 in 1920), welke alleen gelden voor de daarin
genoemde plaatsen en steeds afloopen bij het einde van het
jaar van uitgifte. Die vergunningen waren verdeeld als
volgt: Riouw en onderhoorigheden 2 (44 193 beleeningen.
waarop f 245 166 werd voorgeschoten). Menado 4 (24 530
en f 223125). Amboina 5 (21 423 en f 86 311). Ternate en
onderhoorigheden 2 (3417 en f 22 773). Timor en onderhoorig-

heden 1 (14 327 en f 101 602) en Bali en Lombok 2 (34 153
en f 187 836).
De rentevoet, in 1921 bij die gelicentieerde pandhuizen
gevolgd, wordt opgegeven per maand te hebben bedragen:
in Riouw en onderhoorigheden 1 a 6 °h. in Menado 4 a 5 °'..
in Amboina 1 a 6 %, in Ternate en onderhoorigheden
3 a 4' %, in Timor en onderhoorigheden 2 % en in Bali en
Lombok 2 i a 4 %.
B.

Onverpachte

middelen

en

inkomsten.

Opiumregie. Het Gouv. Bt. 28 Dec. 1909 n°. 26 (Ind.
St. n°. 597), houdende aanwijzing van ,.verboden kringen",
is nader gewijzigd bij Gouv. Bt. 15 Sept. 1921 n°. 57 (Ind.
St. n'. 542), waarbij de geheele residentiën Kedoe, Semarang
en Soerakarta als verboden kring zijn aangewezen, terwijl
bij Ord. van denzelfden datum (Ind. St. n°. 543) in de sjedeelten van die gewesten, welke vóórdien niet tot dien kring
behoorden, een onvoltooid licentiestelsel is ingevoerd.
I n verband met de wijziging van de administratieve
indeeling van de gewesten Riouw en onderhoorigheden en
Bali en Lombok, zijn de bepalingen voor de opiumregie in
die gewesten daarmede in overeenstemming gebracht (Ord.
van 6 April 1922 in Ind. St. n°. 194).
I n verband met de wijziging van de administratieve
indeeling van de residentie Batavia, zijn de bepalingen betreffende het bezit en vervoer van regie-opium en regieel jitj ing in gedeelten van dat gewest (Ind. St. 1920 n°. 848)
herzien bij Ord. van 25 Juli 1922 (Ind. St. n°. 509).
Tot verdere beperking van het opiumgebruik in het
gouvernement Oostkust van Sumatra, zijn bij Ord. van 30
Mei 1922 (Ind. St. n°. 364) nieuwe aanvullende bepalingen
betreffende de opiumregie in dat gewest vastgesteld.
I n verband met de opheffing van de residentie Ternate
en onderhoorigheden en de toevoeging van het grebied daarvan aan de residentie Amboina, is bij Ord. van 13 J u n i 1922
(Ind. St. n°. 421) eene voorziening getroffen met betrekking:
tot de opiumregie.
Voor de aanduiding van den inhoud van opiumtubes zie
men Bijbl. Ind. St. nos. 9810 en 9976.
De organisatie en bezoldiging van het lager personeel bij
den dienst der opiumregie is. met terugwerkende kracht tot
1 Januari 1921 (Ind. St. 1922 n°. 88). bij. Gouv. Bt. 19
Nov. 1921 n°. 34 (Ind. St. n°. 696) gewijzigd, terwijl bii
Gouv. Bt. van denzelfden datum n°. 35 (Ind. St. n \ 697)
verbetering is gebracht in de bezoldiging van de regie*,
controleurs en de depot-klerken.
Het benoemingsreglement voor de opiumregie op Java
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en Madoera (Biibl. Ind. St. n°. 9636) onderging eenige
wijzigingen bij Gouv. Bt. 20 Maart 1922 n \ 3-3 (Biibl. Ind.
St. n°. 9991).
Op Java en Madoera en in de buitengewesten is in 1921
onderscheidenlijk verkocht 996 611 en 1198118.18 thail
bereid opium, tegen 1162 433,01 en 1445 407 thail in 1920,
of 14,27 en 17,11 % minder dan in 1920. In het geheele
regie-gebied is de omzet in 1921 15,84 % en de opbrengst
0,61 % minder geweest dan in het voorafgegane .jaar, welke
achteruitgang 1 van het debiet moet worden toegschreven aan
de plaats gehad hebbende prijsverhoogingen van het regieopium, de algemeene malaise en de ingevoerde beperkende
bepaling-en op het bezit en vervoer van regie-opium.
Zoowel op Java en Madoera (te Magelang) als in de
buitengewesten (te Bengkalis) werd 1 depot opgeheven,
waardoor het aantal depots daalde van 25 op 23 (11 op
Java en Madoera en 12 in de buitengewesten). Het aantal
verkoopplaatsen verminderde op Java en Madoera van 755
tot 728 en in de buiteng-ewesten van 575 tot 546.
Het aantal wettige opium kitten verminderde van 83 tot 72
(Batavia 14, Semarang 11, Soerakarta 5, Soerabaja 2, Pasoeroean 2, Kedoe 2, Kediri 2, Lampong-sche districten 1,
Palembang - 3, Oostkust van Sumatra 24, Atjeh en onderhoorigheden 4, Westerafdeeling van Borneo 1 en Celebes en
onderhoorigheden 1).
Het aantal aanhalingen op Java en Madoera en in de
buiteng-ewesten bedroeg in 1921 onderscheidenlijk 1134 en
794 (waaronder 827 en 755 van regie-opium), tot eene gezamenlijke hoeveelheid van ruim 376 en 191 kati.
Met de beperking - van de uren van openstelling - der debietplaatsen werd voortgegaan.
Voor verdere bijzonderheden omtrent de opiumregie wordt
verwezen naar het .jaarverslag over 1921.
In- en uitvoerrechten. Nopens de vestiging, opheffing
of verplaatsing van tolkantoren en hulptolkantoren zie men
Ind. St. 1921 nos. 529 (terugbrenging van het tolkantoor
te Bantam tot een hulpkantoor en vestiging van hulpkantoren
te Karangantoe en Bodjonegara), 66? (terugbrenging van
het tolkantoor te Indramajoe tot een hulpkantoor). 671
(opheffing van de tolkantoren te Ilwaki en Damar). 708
(terugbrenging van het tolkantoor te Bandarkalipah tot een
hulpkantoor). 743 (opheffing van het hulpkantoor te Kenia)
en 778 (opheffing van het hulpkantoor te Tandjoeng).
Het algemeen pakhuis te Pasoeroean is met ingang van
1 J u n i 1921 opgeheven (Ind. St. 1921 n°. 731), terwijl de
algemeene pakhuizen te Pekalongan en Tegal met ingang
van 1 J a n u a r i 1922 zijn opgeheven (Ind. St. 1921 n°. 815).
Bij Ord. van 17 Juli 1921 (Ind. St. n°. 431) zijn de havens
van Samarinda, Tandjoengselor en Tandjoengredeb (res.
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) voor den algemeenen
handel opengesteld en aangewezen als havens voor algemeenen in- en uitvoer.
Het tolkantoor te Bagan Si Api Api (gouv. Oostkust van
Sumatra) is bij Ord. van 28 Oct. 1921 (Ind. St. n°. 638)
aangewezen voor den invoer van gedistilleerde dranken.
I n verband met de opheffing van de residentie Ternate
en onderhoorigheden en de toevoeging van het gebied daarvan aan de residentie Amboina, zijn in de bepalingen
omtrent de in- en uitvoerrechten de noodige wijzigingen
aangebracht (Ord. van 21 J u n i 1922 in Ind. St. n°. 444).
Bij Ord. van 21 Maart 1922 (Ind. St. n°. 162) zijn maatregelen getroffen in het belang van den doorvoer en bet
vervoer van te Amboina aangebrachte goederen.
I n verband met de verhooging van het bedrag van den
accijns op het inlandsch gedistilleerd op Java en Madoera
(Ind. St. 1922 n°. 2-32). is het invoerrecht van eenige uit of
met alcohol bereide stoffen herzien bij Ord. van 26 April 1922
(Ind. St. n°. 233). Overgangsbepalingen met betrekking tot
dat verhoogde invoerrecht zijn opgenomen in Ind. St. 1922

n°. 234.

Bij Gouv. Bt. 27 Nov. 1921 n°. 10 (Ind. St. n°. 716) is de
lijst van voor consulaten in Nederlandsch-Indië bestemde
goederen, waarvoor geen invoerrecht verschuldigd is. aangevuld.
De nadere wijziging en aanvulling van de bepalingen
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1922—1923.

234

nopens de samenstelling van het personeel bij den dienst deiin. en uitvoerrechten en accijnzen (Ind. St. 1920 n°. 613
en 1921 n°. G66) is bestendigd bij Gouv. Bt. 3 Maart 1922
n°. 61 (Ind. St. n°. 124).
Terwijl in 1920 de ontvangsten in het tolgebied aan inen uitvoerrecht gezamenlijk f 67 803 586 bedroegen, is in
1921 daaraan ontvangen f 77 123 207, waarvan op Java en
Madoera f 51436 373 (f 4 381349 meer dan in 1920) en in
de buitengewesten f 2 0 686 834 ( f 4 938 272 meer dan in
1920). Na bijtelling van nagevorderd recht en na aftrek
van de terugbetalingen weid aan in- en uitvoerrecht ontvangen:
Invoerrecht
Uitvoerrecht

1920.
f 61 255 177
6 548 409

1921.
f 69120103
8 003104

f 67 803 586

1 77123 207

I n bijlage W, onder la, wordt een overzicht gegeven,
waaruit blijkt hoeveel de voornaamste der bij in- en iiitvoer
belaste goederen in de genoemde jaren 1920 en 1921 aan
rechten hebben opgebracht, terwijl onder 16 voor elk kantoor
afzonderlijk de cijfers over 1921 zijn opgenomen.
Wegens overtreding van de bepalingen op de .tolrechten
hadden in 1921 plaats 1464 bekeuringen (waarvan er 1460
bij onderhandsche schikking werden afgedaan), tegen 1317
in 1920.
Accijnzen. De bedragen, welke de in een grooter of
kleiner gedeelte van het tolgebied geheven accijnzen in de
jaren 1920 en 1921 in 's lands kas deden vloeien, blijken uit
de onderstaande opgaaf (voor 1921 zij bovendien verwezen
naar staat I van bijlage W ) .
Accijns op inlandsch gedistilleerd f
,.
„tabak
..petroleum
,, lucifers

1920.
1369 783
84 584
8240074
5 876 374

f 15 570 815

f

1921.
1378 991
86 088
14121653
5 311921

f 20 898 633

Wegens overtredingen van de accijnsbepalingen betreffende het inlandsch gedistilleerd, de petroleum en de
lucifers, hadden in 1921 plaats 55 bekeuringen (tegen 35
in 1920), waarvan 20 bij onderhandsche schikking werden
afgedaan.
De accijns op lucifers (Ind. St. 1893 n°. 301, zooals dat
sedert is gewijzigd) is bij Ord. van 25 April 1922 (Ind. St.
n°. 231) tijdelijk verhoogd met 50 opcenten.
Het bedrag van den accijns op het inlandsch gedistilleerd
op Java en Madoera (Ind. St. 1921 n°. 287) is bij Ord. van
25 April 1922 (Ind. St. n°. 232) verhoogd van f 150 tot f 300
per hectoliter van eene sterkte van 50 %. Overgangsbepalingen met betrekking tot dien verhoogden accijns zijn vastgesteld bij Ord. van denzelfden datum (Ind. St. n°. 234).
De bepalingen omtrent de zekerheid voor den accijns, verschuldigd voor petroleum, lucifers en gedistilleerd (Ind. St.
1886 n°. 249, 1893 n°. 301 en 1898 n°. 90) zijn bij Ord. van
14 J u n i 1922 (Ind. St. n°. 428) gewijzigd.

Belastingen in het algemeen. Bij Gouv. Bt. 5 Juli 1922
n°. 25 is eene commissie tot herziening van het belastingstelsel ingesteld.
Voor de nieuw vastgestelde hulpregisters van ontvang der
personeele, inkomsten." en verpondingsbelasting, z.g. generale
en tusschentijdsche achterstandstaten en opgaven van ontvangen achterstallige belasting zie men Biibl. Ind. St.
n°. 9809.
De ordonnantie houdende instelling van een raad van beroep voor belastingzaken (Ind. St. 1915 n°. 707, zooals dit
sedert is gewijzigd en aangevuld) is nader gewijzigd en aangevuld bij Ord. van 6 Febr. 1922 (Ind. St. n°. 69).
Over de bedragen, welke met toestemming van den Direeteur van Financiën in 's lands kas worden gestort in afwach5.

Ned.-Indië.
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ting van en ter verrekening met voorloopige of definitieve
aanslagen in 's lands belastingen, wordt een door den
Directeur van Financiën vast te stellen rente vergoed (Gouv.
Bt. 29 Mei 1922 n°. 2x in Ind. St. n°. 354).
Bij Gouv. Bt. 16 Juli 1922 n°. 42 (Ind. St. n°. 495) is
bepaald, dat met betrekking tot de personeele belasting, de
inkomstenbelasting, de belasting op de bedrij f s- en andere
inkomsten en de verponding, voor zoover deze belastingen
worden gelieven in de residentie Sumatra's Westkust, tot de
uitgifte van dwangscbriften, behalve de controleur voor de
belastingen te Padang. mede bevoegd ziin de hoofden van
plaatselijk bestuur, ieder voor. het gebied van zijn ressort.
Personeele belasting. De lijsten van landsdienaren, die
voor de verrichting van hun dienstwerk één of meer paarden, rijtuig, automobiel of autolette houden, zijn nader aangevuld bij Gouv. Bt. 6 Oct. 1921 n°. 46 (Ind. St. n°. 592).
De ordonnantie op de personeele belasting (Ind. St. 19GS
n°. 13, zooals dat sedert is gewijzigd) is nader gewilligd
bij Ord. van 6 Eebr. 1922 (Ind. St. n u . 68), betreffende de
eedsaflegging van de schatters.
De in I n d . St. 1908 n°. 15 opgenomen staat aangevende
de huurwaarde, bedoeld bij het tweede lid van art. 12 deiordonnantie op de personeele belasting, is bij Gouv. Bt.
21 J u n i 1922 n°. 11 (Ind. St. n°. 445). met ingang van
1 J u l i 1922, nader gewijzigd in dien zin, dat daarin komt
te vervallen al hetgeen betrekking heeft op de voormalige
residentie Ternate en onderhoorigheden. In verband met de
opheffing van dat gewest ondergingen ook de lijsten A en 0
van landsdienaren, inlandsclie volkslioofden en hoofden van
vreemde oosterlingen, die voor de verrichting van hun
dienstwerk één of meer paarden en een rijtuig houden (zie
I n d . St. 1908 n°. 15) eene wijziging (Gouv. Bt. 21 Juni 1922
n°. 12 in I n d . St..n°. 446).
Over 1921 zijn in het geheel aangeslagen (volgens voorloopige cijfers) .'50 823 Europeanen, 15 271 vreemde oosterlingen en 12 736 inlanders, tegen (volgens verbeterde opgaven) 35 395 Europeanen. 15 827 vreemde oosterlingen en
19 905 inlanders in 1920. Voor elk gewest in het bijzonder
blijken de uitkomsten der belasting over beide jaren uit bijlage W , tabellen H a en U i .
I n 1921 kwamen 121 bezwaarschriften in. tegen 97 in 1920.
Afzonderlijk voor Java en Madoera en de buitengewesten
beliepen de aanslagen en het geïnd bedrag als volgt:
1920
(Verbeterd© cijfers)
Java en
Madoera
f 2166 453

Java en
Madoera

f

625 240

f 2081154 1 f

f

586382

38858

1S9078
. . . .

f 1977375

Verschuldigd aan schattingskosten,
voor zoover zü den aangt-slagenen
in rekening waren te brengen . .

7890

Derhalve in hot geheel door de aangeslagenen verschuldigd
. . . .

f 19S5 M
1525 107

1021
(Voorloopige cyfers)

Buit*ngowesten

Af: wegens toegestane vermindcAlzoo werkelijk te heffen
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f

Buitengewesten

131 b92 1

557330

1920
(Verbeterde opgaven)

1921
(Voorloopige opgaven)

Java en
Madoera.

Java en
Madoera.

Buitengeweston.

Buitenge westen.

Aanslag
Af: wegens toegestane verminderingen

I'35 117 589 f 15 243 786 f 19 659185 f 14155199

Alzoo werkelijk te heffen . . . .
Geïnd bedrag

f 3 4 638 580 f 15 031797 f 18920 915 f14035 646
24 299 874
29 805 577
17 245 852
3201235

479 009

211989

738 270

119553

Gegevens nopens de werking van deze heffing over 1920
en 1921 zijn opgenomen in de staten l i l a — d van bijlage W .
Gedurende 1921 zijn 465 bezwaarschriften ingediend,
tegen 386. in 1920.

39 977

f 1 949 562 j f

517 353

1428

7224

1400

587 810
473 6Ü4

f 1956 786
2032954

f

Bii Ord. van 20Dec. 1921 (Ind. St. n°. 770) is eene regeling
getroffen krachtens welke het mogelijk zal zijn om aan belastingplichtigen een voorloopigen aanslag in de inkomstenbelasting op te leggen.
De inheemsche bevolking der residentie Banka en onderhoorigheden, de tot de inheemsche bevolking behoorende
inlanders in het voormalige landschap Lingga-Riouw en
onderhoorigheden, de zoogenaamde inlandsclie burgers op
de eilanden Amboina, Haroekoe, Saparoea en Noesalaoet
(res. Amboina), de inheemsche bevolking van de onderafdeeling Boven-Mahakam (res. Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo), zoomede de inlandsclie gouvernementsonderhoorigen
in de residentie Soerakarta worden, ingevolge de Ordn. van
5 J u l i 1921 (Ind. St. n°. 407), 20 J a n . 1922 (Ind. St. n°. 36)
en 24 J a n . 1922 (Ind. St. n°. 50), onderworpen aan de inkomstenbelasting 1920.
I n verband met de late vaststelling van den aanslag in de
inkomstenbelasting over 1921 van een gedeelte der inland* h e bevolking in Biouw en onderhoorigheden is voor haar
de uiterste termijn, waarbinnen het bedrag van den aanslag
moet zijn voldaan, verlaat (Ord. van 23 Dec. 1921 in Ind.
St. n°. 783).
Ter versterking van de middelen worden opcenten geheven
op den aanslag in de inkomstenbelasting over 1922 (Ord. van
5 Mei 1922 in Ind. St. n°. 288).
I n 1921 zijn volgens voorloopige opgaven in het geheel
aangeslagen 2 515 901 physieke personen en 215 naamlooze
vennootschappen en andere lichamen, tegen onderscheidenlij k 2 649 318 en 399 in 1920.
Het bedrag van den aanslag bedroeg, na aftrek van toegestane verminderingen, over 1921 f 32 956 561 (volgens
voorloopige opgaven), tegen f 49 670 377 over 1920.
U i t het volgend overzicht blijkt hoeveel Java en Madoera
en hoeveel de buitengewesten in die bedragen deelen en hoeveel in elk der genoemde jaren aan inkomstenbelasting werd
geïnd.

518759
561608

1
I n k o m s t e n b e l a s t i n g . De herziene ordonnantie op de
inkomstenbelasting 1920 (Ind. St. 1921 n°. 312) is gewijzigd
en aangevuld bij Ordn. van 5 J u l i 1921 (Ind. St. n°. 405),
21 J a n . 1922 (Ind. St. n°. 41), 20 Maart 1922 (Ind. St.
n°. 159), 6 April 1922 (Ind. St. n°. 195) en 17 J u n i 1922
(Ind. St. n°. 433).
o ) O n d e r d e geïnde b e d r a g e n is hier e n bij a n d e r e h i e r n a t e vernielden
belastingen n i e t alleen begrepen w a t op d e n a a n s l a g v a n hetzelfde j a a r is ontvangen, m a a r ook wat van d e n a c h t e r s t a n d over vorige j a r e n is a a n g e z u i v e r d
( w a t de personeele belasting betreft, ook h e t g e e n g e s t o r t is wegens t e verh a l e n kosten v a n s c h a t t i n g ) , zoomede do boeto wegens t e l a t e betaling,
terwijl d a a r e n t e g e n ingevolge a r t . 24 der Indische comptabiliteitswet 1917
( I n d . S t . n ° . 521) in mindering is g e b r a c h t h e t g e e n tengevolge van verkeerden
a a n s l a g over h e t behandeld of o v e r eenig vorig j a a r , d a n wel u i t a n d e r e n
hoofde, a a n belanghebbenden is t e r u g b e t a a l d .

Verponding. I n het geheel was in 1921 op en buiten Java
en Madoera aan verponding te heffen f 5 838 882, tegen
f 5 844 333 (volgens verbeterde opgaven) in 1920.
Voor eene specificatie per gewest zie tabel V van bijlage W .
Geïnd is, met inbegrip van het aangezuiverde over vorige
jaren en van boeten, f 5 906 845 in 1920 en f 6 427 999 in
1921.
De op 1 Januari 1902 ingevoerde, met de verponding ovcieenkomende belasting ter zake van door niet-inlanders zonder
wettigen titel geoccupeerde erven, gelegen op het domein
Bloeboer (Batavia) beliep in elk der jaren 1920 en 1921
f 988.
Ter versterking van de middelen worden op den aanslag
in de verponding over het jaar 1922 tien opcenten geheven
(Ord. van 5 Mei 1922 in Ind. St. n°. 287).
Bijzondere belastingen. I n de suiker-ordonnantie 1919,
de kina-ordonnantie 1919 en de koffie-ordonnantie 1920 (zie
K. V. 1921, kol. 199) zijn bij Ord. van 20 Juli 1921 (Ind.
St. n°. 439) eenige wijzigingen en verbeteringen aangebracht.
De suiker-ordonnantie 1920 (Ind. St. 1921 n°. 299) is sewijzigd en aangevuld bij Ord. van 9 Oct. 1921 (Ind. St.
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n°. 599); bii Ord. van denzelfden datum (Ind. St. n°. 600)
is — met terugwerkende kracht tot 1 Januari 1920 — het
voorloopig tarief voor de suikerbelasting voor de jaren 1920,
1921 en 1922 vastgesteld, terwijl bii Gouv. Bt. van denzelfden
datum n°. 1 (Ind. St. n°. 601) de voorloopige gemiddelde
kostprijs per pikol suiker voor het belastingjaar 1920 is bepaald op f 16.
De Java-tabaksordonnantie 1920 en de Sumatra-tabaksordonnantie 1920 (zie t. a. p.) ondergingen eenige wijzigingen en verbeteringen bij Ordn. van 2 Juli 1921 (Ind. St.
n°. 401) en 14 April 1922 ('Ind. St. n°. 210).
Bij Ord. van 10 Nov. 1921 (Ind. St. n°. 662) zijn — met
terugwerkende kracht tot 1 J a n u a r i 1920 — in den bij art. 8
der thee-ordonnantie 1920 (Ind. St. 1921 n°. 298) behoorenden
staat van uitgaven eenige verbeteringen aangebracht.
Bij Gouv. Bt. 10 Aug. 1921 n°. 42 (Ind. St. n°. 470)
zijn de vacatieloonen geregeld van de leden der commissiën
van aanslag voor de productenbelastingen. terwijl de hoofden
van gewestelijk bestuur bevoegd zijn verklaard tot uitgifte
van dwangschriften voor de invordering van eenige produetenbelastingen.
Bij Ord. van 26 Sept. 1921 (Ind. St. n°. 563) is eene
regeling getroffen, waardoor tot de vaststelling van aanslagen in verschillende productenbelastingen kan worden
overgegaan, ook indien het bedrag, dat aan inkomstenbelasting over het belastingjaar verschuldigd is, nog niet
vaststaat.
De aanslag en het geïnd bedrag in de verschillende productenbelastingen beliep einde Juni 1922 als volgt: suikerbelasting 1919 f 10 89Ö376 (geïnd f 10 395 376). suikerbelasting 1920/1922 f 69 998 665 (geïnd f 68 414 380). Sumatra-tabakbelasting f 2 461913 (geïnd f 1944 282) en kinabelasting f 246 790 (geïnd f 246 790).

Belasting <>!> bet slachten van runderen, buffels, paarden
en veulens op Java en Kadocra. In 1921 is ter zake van
deze belasting geïnd f 1 674 116, tegen f 1 801 278 in 1920,
alzoo in 1921 f 127 162 minder dan in 1920.
Voor gespecificeerde opgaven zie tabel V I van bijlage W .
Het aantal overtredingen wegens slachten zonder vergunning bedroeg in 1921 1202. tegen 1349 in 1920.
Deze slachtbelasting is bij Ord. van 25 April 1922 (Ind.
St. n°. 252) verhoogd. I n verband hiermede is het collecteloon voor deze belasting gehalveerd (Ord. van 29 April 1922
in Ind. St. n°. 266).

Belasting op bet slachten van varkens op Java en
Madoera. De opbrengst van deze belasting bedroeg in 1921
f 171024, tegen f 164 094 in 1920 (zie de gespecificeerde
opgave in tabel V I I van bijlage W ) .
Het aantal overtredingen beliep in 1921 13, tegen 4 in
1920.
De bepalingen omtrent de belasting op het slachten van
varkens op Java en lladoera (Ind. St. 1899 n°. 44. zooals
het sedert is gewijzigd en aangevuld) zijn nader gewijzigd
en aangevuld bij Ord. van 31 Dec. 1921 (Ind. St. n°. 820),
ten einde de mogelijkheid te openen om aan bepaalde gemeenten op Java en Jfadoera de inning van die belasting
binnen hare gebiedsdeelen op te dragen.
Bij Ord. van 25 April 1922 (Ind. Bt. n*. 255) M deze
slachtbelasting verhoogd. In verband hiermede is het
collecte-loon voor deze belasting gehalveerd (Ord. van 29
April 1922 in Ind. St. n°. 266).

Slachtbelastingen in de buitengewesten. De bepalingen
betreffende de belasting op het slachten van runderen,
buffels, paarden en tamme varkens in het gouvernement
Celebes en onderhoorigheden zijn nader gewijzigd en aangevuld bij Ord. van 25 Dec. 1921 (Ind. St. n°. 785), ten einde
de mogelijkheid te scheppen om aan de gemeente Makasser
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binnen hare grenzen de inning van die belasting op te
dragen.
Bij Ord. van 16 Dec. 1921 (Ind. St. n°. 763) is het onder
rechtstreeksch bestuur gebracht gebied van het voormalig
landschap Karangasem (res. Bali en Lombok) uitgesloten
van de werking van de regeling van de belasting op het
slachten van runderen, buffels en tamme varkens in de
residentie Bali en Lombok (Ind. St. 1916 n°. 210).
I n 1921 is aan rundslachtbelasting geïnd f 413 838, tegen
f 490 771 in 1920, en aan varkensslachtbelasting f 391 467,
tegen f 358 668.
Voor nadere gegevens zie men de tabellen V I I I en I X van
bijlage W .
Bij Ordn. van 25 April 1922 zijn de volgende slachtbelastingen verhoogd:
de belasting op het slachten van varkens in de residentie
Lampongsche districten (Ind. St. 1922 n°. 235);
de belasting op het slachten van runderen, buffelt en
varkens in de residentie Amboina (Ind. St. 1922 n°. 236) :
de belasting op het slachten van runderen en varkens op
de hoofdplaats Ternate en binnen de grenzen van het gebied,
dat verder op het eiland Ternate gerekend wordt tot het
gouvernementsgebied te behooren (Ind. St. n°. 237) :
de belasting op het slachten van runderen, paarden en
varkens in de residentie Menado (Ind. St. 1922 n°. 238);
de belasting op het slachten van runderen, buffels, paarden en varkens in het gouvernement Celebes en onderhoorig.
heden (Ind. St. 1922 n°. 239):
de belasting op het slachten van runderen, buffels eu
varkens in de residentie Westerafdeeling van Borneo (Ind.
St. 1922 n°. 240);
de belasting op het slachten van runderen, buffels en
varkens in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo (Ind.
St. 1922 n°. 241);
de belasting op het slachten van runderen, buffels en
varkens in Banka en onderhoorigheden (Ind. St. 1922
n°. 242):
de belasting op het slachten van runderen, buffels*en
varkens in de assistent-residentie Billiton (Ind. St. 1922
n°. 243);
de belasting op het slachten van runderen, buffels en
varkens in het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden
(Ind. St. 1922 n°. 244);
de belasting op het slachten van runderen, buffels en
varkens in de residentie Biouw en onderhoorigheden (Ind.
St. 1922 n°. 245);
de belasting op het slachten van runderen, buffels en
varkens in de residentie Djainbi (Ind. St. 1922 n°. 246);
de belasting op het slachten van runderen, buffels en
varkens in het gouvernement Oostkust van Sumatra (Ind. St.
1922 n°. 247);
de belasting op het slachten van runderen, buffels en
varkens in de residentie Palembang (Ind. St. 1922 n°. 248):
de belasting op het slachten van runderen en buffels in
de residentie Lampongsche districten (Ind. St. 1922 n°. 249);
de belasting op het slachten van runderen, buffels, paard<m en varkens in de residentie Tananoeli (Ind. St. 1922
n°. 250);
de belasting op het slachten van runderen, buffels
Br
varkens in de residentie Benkoelen (Ind. St. 1922 n°. 251);
de belasting op het slachten van runderen, buffels. paarden en varkens in de residentie Sumatra's Westkust (Ind
St. 1922 n°. 253);.
de belasting op het slachten van runderen, buffels en
varkens in de residentie Bali en Lombok (Ind. St. 1922
n°. 254):
de belasting op het_ slachten van runderen, buffels en
varkens in de residentie Timor en onderhoorigheden (Ind
St. 1922 n°. 256).
I n verband met de bovenstaande verhoogingen is het collecteloon voor deze belastingen bij Ord. van 29 April 1922
(Ind. St, n°. 266) gehalveerd.

Oorlogswinstbelasting. De aanslag in deze belasting en
het geïnd bedrag beliepen 30 Juni 1922 als volgt:
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1916

1917

1918

Buitengewesten

Buitengewesten

Hoofdstuk M, afd. I en IL

1919
Java
en Madoera

f 70 713100 f
3 661110

Bui tengewesten

Totaal

Java
en Madoera

4 662 070 f 75 375 170 f 34 629 980 f
72180

3 733 290

Java
en Madoera

Totaal

4154 991 f 38 784 971 f 43 098 510 f
19 350

554 490

573 840

Totaal

Java
en Madoera

.

f 67 051 990 f

4 589 890 f 71 641 880 f 34 075 490 f

13 411 3E

78 328170

336 244

4 803 8!

68134 760
10 392 233

Belastingen van verschillenden aard, die slechts in het
e e n oi' a n d e r g e w e s t w o r d e n g e h e v e n .
De o n d e r den n a a m
, . t j o e k e i " te S a m a r i n d a g e h e v e n w o r d e n d e b e l a s t i n g v a n
a l l e a l d a a r aangevoerd© b o s c h p r o d u c t e n , a f k o m s t i g uit de
onderaf d e e l i n g B o v e n - M a h a k a m , zoomede v a n de boschp r o d u e t e n , afgevoerd l a n g s de i n de M a h a k a m - r i v i e r u i t m o n d e n d e Moejoeb-rivicr (zie I n d . S t . 1908 n°. 226) is bii
O r d . v a n 22 J a n . 1922 ( I n d . S t . n°. 37) i n g e t r o k k e n .
O m t r e n t de o p b r e n g s t v a n en d e n a a n s l a g i n deze b e l a s t i n g e n v i n d t m e n o p g a v e n over 1920 en 1921 in t a b e l X v a n
bijlage W :

Zegelrecht. Bii de bii K. B. S Oct. 1921 n°. 33 (Ind. St.
n°. 621) g o e d g e k e u r d e O r d . v a n 30 A u g . 1921 ( I n d . S t .
n°. 4 9 8 ) , j u n c t o O r d n . v a n 27 Oct. 1921 in I n d . St. n°. 632
en 14 M a a r t 1922 in I n d . S t . n°. 148, k w a m — met i n g a n s '
v a n 1 N o v e m b e r 1921 — eene n i e u w e z e g e l o r d o n n a n t i e
( z e g e l v e r o r d e n i n g 1921) tot s t a n d ; de u i t v o e r i n g s v o o r s e h r i f t e n ziin v a s t g e s t e l d bii G o u v . B t . 18 Oct. 1921 n°. 9 ( I n d . S t .
n°. 6 2 1 ) .
*
.
.. ri
M e t a f w i j k i n g v a n die v o o r s c h r i f t e n ziin bii G o u v . B t .
27 Oct. 1921 n°. 1 ( I n d . St, n°. 639) tijdelijk plakzegels v a n
5 cent v e r k r i j g b a a r g e s t e l d .
I n B i j b l . I n d . S t . n°. 9945 zijn o p g e n o m e n eene t o e l i c h t i n g
o p de z e g e l v e r o r d e n i n g 1921 ( I n d . S t . n°. 4 9 8 ) . eene toel i c h t i n g op de o r d o n n a n t i e tot w i i z i g i n g der z e g e l v e r o r d e n i n g
1921 ( I n d . S t . n°. 6 3 2 ) , r e g e l e n t e r u i t v o e r i n g v a n de a r t t .
78, 80, 85 en 123 der z e g e l v e r o r d e n i n g , zoomede e e n i g e voors c h r i f t e n op de n a l e v i n g en t o e p a s s i n g v a n eenige b e p a l i n gen d i e r v e r o r d e n i n g ' .
». I n v e r b a n d m e t de z e g e l o r d o n n a n t i e 1921 ziin — m e t
i n g a n g v a n 1 N o v e m b e r 1921 ( I n d . S t . n°. 625) — de bep a l i n g e n o m t r e n t h e t h o u d e n v a n o p e n b a r e v e r h u r i n g e n en
v e r p a c h t i n g e n ( I n d . S t . 1889 n°. 193) i n g e t r o k k e n , en is
de O r d . op de o v e r s c h r i j v i n g v a n den e i g e n d o m v a n v a s t e
woederen en h e t i n s c h r i i v e n v a n h y p o t h e k e n op dezelve in
N e d e r l a n d s c h - I n d i ë ( I n d . S t . 1834 n°. 27) a a n g e v u l d ( O r d .
v a n 6 Oct. 1921 i n I n d . S t . n°. 5 9 0 ) .
A a n z e g e l r e c h t is, v o l g e n s voorloopige o p g a v e n , i n 1921
o n t v a n g e n f G 724 995 ( w a a r v a n f 4 845 674 op J a v a en
M a d o e r a en f 1 879 321 in de b u i t e n g e w e s t e n ) , t e g e n — volg e n s v e r b e t e r d e o p g a v e n — in 1920 f 4 841 393 (f 3 358 746
op J a v a en M a d o e r a en f 1 482 647 in de b u i t e n g e w e s t e n ) .

Overschrijjvings-, successie- en overgangsrecht.

De

o p b r e n g s t v a n deze b e l a s t i n g e n w a s i n 1921 (volgens v o o i l o o p i g e o p g a v e n ) en i n 1920 (volgens v e r b e t e r d e o p g a v e n )
als v o l g t :

Java en
Madoera.

Buitengewesten.

Totaal.

425 710 f 4 806 610

Overschrijvings-

\

^20

f 4 380 900 f

recht

I

1921

3 447 115

312 891

3 760 006

^ ^20
j 1921

410 335

50 816

461151

682 018

28 388

710 406

Successie-en oveigangsrecht

Licentiën voor het honden van Chineesche dobbelspelen.
De b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t v e r l e e n e n v a n l i c e n t i ë n t o t h e t
h o u d e n of doen h o u d e n v a n h a z a r d s p e l e n in voor h e t p u b l i e k
opengestelde l o k a l e n ( I n d . S t . 1912 n°. 230, zooals d a t sedert
is gewijzigd) zijn n a d e r gewijzigd bij Ord. v a n 19 M a a r t
1922 ( I n d . S t . n°. 1 5 8 ) .
D e l i c e n t i ë n b r a c h t e n in 1921 op J a v a en M a d o e r a
f 4 1 200 op, t e g e n f 4 2 400 ( v e r b e t e r d e opgave) in 1 9 2 0 ; in
de b u i t e n g e w e s t e n f 2 1 6 1 7 7 i n 1921, t e g e n f 271 295 (verb e t e r d e o p g a v e ) i n 1920.

Loterij-belasting.

Bii Gouv. Bt. 17 Dec. 1921 n°. 47«

( I n d . S t . n° .768) is b e p a a l d , d a t de geheele o p b r e n g s t der
loterij " b e l a s t i n g w o r d t u i t g e k e e r d ten behoeve v a n de a r m e n verzorging.

Pandhuisdienst.

Biütengewesten

Java
en Madoera

Totaal

Buitengewesten

Totaal

f

4 404 560

f

94140

82 732 730
10 287 550

3 453100 f 33 140 2E

4 467 636

M e t de i n v o r d e r i n g ia eerst in 1918 een a a n v a n g k u n n e n
w o r d e n g e m a a k t , in v e r b a n d m e t de a f k o n d i g i n g der betrek*
kelrjke b e l a s t i n g r e g e l i n g in 19.17 ( I n d . S t . n°. 5 9 2 ) . De
v e r s c h i l l e n t u s s c h e n den aansla»' en het geïnd b e d r a g zijn
m e d e een gevolg v a n v e r l e e n d e s c h o r s i n g v a n i n v o r d e r i n g en
uitstel van betaling.

Java
en Madoera

Totaal

1921

3 453100 f 46 551 61

13 411352

4135 641 f 38 211131 f 29 687 158 f

1920

Buitengewesten

10 193 410
Werkelijk te heffen bedrag.
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Bii Gouv. Bt. 26 Juli 1922 n°. lx is

eene commissie i n g e s t e l d , welke de g r i e v e n v a n h e t personeel bii den p a n d h u i s d i e n s t zal onderzoeken en d a a r o v e r
v a n advies zal d i e n e n , m e t b e p a l i n g , d a t dit onderzoek zich
zal b e p e r k e n t o t de g r i e v e n en k l a c h t e n , voor zoover deze
b e t r e k k i n g h e b b e n op de l e i d i n g en de. voorschriften v a n den
p a n d h u i s d i e n s t , b e n e v e n s de v e r h o u d i n g e n i n dien d i e n s t .
Voor eene w i j z i g i n g i n de i n s t r u c t i e voor den chef v a n
den p a n d h u i s d i e n s t zie m e n B i j b l . I n d . St. n°. 10 014.
I n v e r b a n d m e t de o m s t a n d i g h e i d , d a t de g e l d e n d e p a c h t overeenkomst b e t r e f f e n d e h e t h o u d e n v a n p a n d h u i z e n in h e t
gewest L a m p o n g s c h e d i s t r i c t e n einde M a a r t 1921 a f l i e p en
voor v e r l e n g i n g of v e r n i e u w i n g v a n die overeenkomst t e g e n
a a n n e m e l i i k e v o o r w a a r d e n geen g e g a d i g d e n te v i n d e n w a r e n ,
w e r d m e t i n g a n g v a n 1 A p r i l 1921 een p a n d h u i s in eigen
exploitatie genomen ter hoofdplaats Telokbetong ( I n d . St.
1921 n°. 148).
M e t i n g a n g v a n 1 October 1921 werd de e x p l o i t a t i e v a n
een 10-tal p a n d h u i z e n t e r S u m a t r a ' s W e s t k u s t in eigen
beheer genomen.
O p h e t e i n d v a n 1921 w a r e n d e r h a l v e in werking- 371
p a n d h u i z e n , . t e g e n 360 in 1920, w a a r b i i 34 522 743 p a n d e n
w e r d e n b e l e e n d , w a a r o p a a n l e e n s o m m e n in h e t geheel werd
v e r s t r e k t f 1 4 2 529 0 6 3 . t e g e n i n 1920 o n d e r s c h e i d e n l i j k
35 790 377 en f 1 3 6 5 1 8 1 2 9 .
D e e x p l o i t a t i e k o s t e n v a n h e t bedrijf b e d r o e g e n f 11 746 477
of, v e r d e e l d over h e t a a n t a l p a n d e n , ± f 0,34 p e r p a n d .
t e r w i j l eene w i n s t werd g e m a a k t v a n f 2 0 0 2 4 8 8 : deze cijfers
b e l i e p e n i n 1920 o n d e r s c h e i d e n l i j k f 1 1 0 8 6 7 3 1 , + f 0,31
en f 2 324 940.

f

4 310 420
1137 454

f

72 445 180
11529 684

f

25 230 957

f

1 873 698

K r a c h t e n s de Ord. v a n 6 S e p t . 1921 ( I n d . St. n°. 516)
werd a a n h e t p a n d h u i s - p e r s o n e e l t o e g e s t a a n , bii h e t p a n d h u i s , waarbij h e t is te werk gesteld, n a v e r k r e g e n toestemm i n g , geld op o n d e r p a n d t e leenen, p a n d e n te lossen of t e
h e r b e l e e n e n , d a n wel s u r p l u s g e l d e n te o n t v a n g e n .
Voorts is i n den vervolge v e r n i e u w i n g v a n eene b e l e e n i n g
t e g e n b e t a l i n g v a n de v e r s c h u l d i g d e r e n t e en inlevering' v a n
h e t o u d e p a n d b r i e f j e , w a a r v o o r een n i e u w wordt u i t g e r e i k t ,
slechts t o e g e s t a a n tot en m e t den d a g , v o o r a f g a a n d e a a n den
e e r s t e n v e i l i n g s d a g v a n de p a n d e n v a n de b e t r e k k e l i i k e
inbrengmaand.

Recht op de openbare verkoopingen. Bii de landsvenduk a n t o r e n ( v e n d u k a n t o r e n der 1ste klasse, w a a r o n d e r b e g r e p e n
die, welke beheerd worden door a l g e m e e n e o n t v a n g e r s v a n
's l a n d s kassen) is in 1921 omgezet a a n voor p a r t i c u l i e r e
r e k e n i n g verkochte goederen f 15 789 447 en aan voor gouvern e m e n t s r e k e n i n g v e r k o c h t e goederen en p r o d u c t e n f 1 443 227
( i n 1920 onderscheidenlijk f 14 588 944 en f 1 8 8 5 487)
en t e dier zake a a n r e c h t g-eneven f 1 106 245. l a t e n d e , MI
a f t r e k v a n de kosten der k a n t o r e n , eene w i n s t v a n f 847 992
(over 1920 b r a c h t d i t r e c h t onzuiver f 1 061 015 en zuiver
f 890977 op).
Bii de v e n d u k a n t o r e n der 2de klasse ( d i e . w a a r v a n h e t
b e h e e r eene b i j b e t r e k k i n g u i t m a a k t ) beliep de omzet in 1921
bij de door n o t a r i s s e n b e h e e r d e k a n t o r e n f 23 773 672 en bij
die o n d e r beheer van gewestelijke secretarissen, commiezen
op a s s i s t e n t - r e s i d e n t i e k a n t o r e n of b e s t u r e n d e a m b t e n a r e n
f 2 9 3 6 4 9 7 , te z a m e n f 26 7 1 0 1 6 9 , welke sommen over 1920
b e d r o e g e n f 21 980 184 + f 2 322 729 = f 24 302 913.
A a n voor gouverneme.ntsrekening v e r k o c h t e goederen, enz.
was o n d e r den omzet v a n de k a n t o r e n der 2de klasse b e g r e p e n

f

27104 655

f

48 475 141

f

3 786 309

f

52 261450

f 5 364 838 (in 1920 f 5 978 0 0 9 ) . Als a a n d e e l v a n den l a n d e
in de i n k o m s t e n der v e n d u k a n t o r e n 2de klasse is i n 1921
g e i n d : ter zake v a n de door n o t a r i s s e n beheerde k a n t o r e n
f 620 961 en ter zake v a n de overige k a n t o r e n f 94 20;'», te
zamen d e r h a l v e f 7 1 6 1 6 4 (in 1920 f 540 470 en f 75 269, of
te zamen f 615 739). De zuivere o p b r e n g s t voor d e n l a n d e
voor alle v e n d u k a n t o r e n te z a m e n beliep alzoo i n 1921
f 1 5 6 3 156 (in 1920 f 1 5 0 6 716).
H e t v e n d u k a n t o o r der 1ste klasse te P a n d e g l a n g ( r e s .
B a n t a m ) is m e t i n g a n g v a n 1 A p r i l 1922 o p g e h e v e n en h e t
ambtsgebied d a a r v a n gevoegd bii d a t v a n h e t v e n d u k a n t o o r
der 2de klasse te S e r a n g ( G o u v . B t . 30 M a a r t 1922 n°. 13
in I n d . St. n°. 182).
I n g e v o l g e Gouv. B t . 11 A p r i l 1922 n°. 63 ( I n d . St, n°. 205)
zijn de v e n d u k a n t o r e n der 2de klasse te L a h a t en B a t o e r a d j a
m e t i n g a n g v a n 1 M e i 1922 opgeheven en zijn op dien d a t u m
ter hoofdplaats P a l e m b a n g twee v e n d u k a n t o r e n g e v e s t i g d
onderscheidenliik o n d e r b e h e e r v a n den n o t a r i s a l d a a r en
v a n den gewestelij ken s e c r e t a r i s . H e t a m b t s g e b i e d v a n h e t
door den n o t a r i s te b e h e e r e n k a n t o o r o m v a t de h o o f d p l a a t s
P a l e m b a n g , terwijl als ressort v a n h e t k a n t o o r o n d e r b e h e e r
v a n den gewestelij ken secretaris is aangewezen h e t geheele
gewest, m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h o o f d p l a a t s P a l e m b a n g en
de p l a a t s M o e a r o e n i m .
Met i n g a n g v a n 1 October 1922 w o r d t w i i z i g i n g g e b r a c h t
in het v e n d u w e z e n in de residentie Z u i d e r - en O o s t e r a f d e e l i n g
v a n Borneo, in dien z i n , d a t v a n h e t a m b t s g e b i e d v a n h e t
onder beheer v a n den gewestelijken secretaris s t a a n d v e n d u kantoor der 2de klasse te B a n d j e r m a s i n w o r d t a f g e n o m e n
het d a a r t o e b e h o o r e n d deel v a n de a f d e e l i u g S a m a r i n d a en
voor d a t deel een v e n d u k a n t o o r der 2de klasse te S a m a r i n d a
wordt gevestigd o n d e r b e h e e r v a n den a f d e e l i n g s s e c r e t a r i s
a l d a a r ( G o u v . B t . 14 Mei 1922 n°. 16 in I n d . St. n° 326)

H. MUNTWEZEN, GELDMARKT.

MUNTWEZEN,

V a n de voor 1920 a a n g e v r a a g d e m u n t s o o r t e n (vgl. K . V .
1920, kol. 243) zijn sedert 5 S e p t e m b e r 1921 n o g n a a r I n d i ë
verscheept f 176Ó000 aan stuivers.
Voorts zijn v a n de voor 1921 a a n g e v r a a g d e m u n t s o o r t e n
(zie K . V. 1921, kol. 203) n a a r I n d i ë verzonden (tot A u g u s t u s
1922) f 4 000 000 a a n h a l v e g u l d e n s , f 6 000 OOO a a n
k w a r t j e s , f 4 000 000 a a n d u b b e l t i e s . f 320 000 a a n stuivers
f 200 000 a a n 2 1 - c e n t s t u k k e n , f 200 000 a a n centen en
f 20 000 a a n h a l v e c e n t e n .
H a n d e l i n g e n der S t a t e n ^ G e n e r a a l . B i j l a g e n .

1922—192*3.

Voor 1922 is de u i t z e n d i n g g e v r a a g d v a n f 10 000 000 a a n
r i j k s d a a l d e r s , f 15 000 000 a a n g u l d e n s en f 4 000 000 a a n
halve g u l d e n s , w a a r v a n (tot eind A u g u s t u s 1922) n a a r I n d i ë
zijn verzonden f 4 000 000 a a n h a l v e g u l d e n s en f 2 200 000
aan guldens.
I n 1921 zijn wegens m u n t n a m a a k 4 i n l a n d e r s veroordeeld
tot g e v a n g e n i s s t r a f . W e g e n s h e t desbewust u i t g e v e n v a n
valseh geld ziin 39 personen a a n g e k l a a g d , v a n wie er 21
veroordeeld (17 tot g e v a n g e n i s s t r a f en 4 tot b e t a l i n g v a n
Ned.-Indië.
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eene geldboete), 8 vrijgesproken en 8 van rechtsvervolging
ontslagen zijn, terwijl 2 voortvluchtig zijn. De aangehaalde
stukken werden, voor zoover niet bleek, dat de aanbieders
te kwader trouw handelden, na voor den omloop ongeschikt
te zijn gemaakt, aan de eigenaren teruggegeven. ')
Wegens valschheid, vervalsching, opzettelijke schending
of' beschadiging zijn in 1921 van gouvernementswege aan
den omloop onttrokken 3553 stuks zilveren munten (297
rijksdaalders, 87 guldens, 249 halve guldens, 1306 kwartjes
en 1614 dubbeltjes) en 19 nikkelen stuivers.
Tot einde Mei 1922 is uit Indië voor eene waarde van
f 850 000 (88 000 rijksdaalders. 260 000 guldens, 660 000
halve guldens, 12 000 kwartguldens en 100 000 dubbeltjes)
aan dofklinkende en versleten, voor den verderen omloop
ongeschikte munt naar Xederland verzonden.

§ 2.

Bij Ord. van 9 Mei 1922 (Ind. St. n°. 302) zijn maatregelen getroffen om aan den omloop van ..oude compagnies
dubbeltjes", „kepengs" en ..duiten" in de gewresten Celebes
en onderhoorigheden en Menado, zoomede op de Soela-eilanden, een einde te maken. I n verband daarmede is bij Ord.
van denzelfden datum (Ind. St. n°. 303) de invoer van die
muntspeeiën in de genoemde gebieden verboden.
De regeling van de tijdelijke uitgifte van muntbiljetten
in Xederlandsch-Indië (zie K. V. 1921, kol. 204) — g o e d gekeurd bij K. B. 17 Sept. 1921 n°. 22 (Ind. St. n°. 721) —
onderging eene nadere wijziging bij Ord. van 13 Mei 1922
(Ind. St. n°. 317) met betrekking tot de vernietiging van
ingetrokken muntbiljetten.

DE JAVASCHE BANK.

Zooals altijd, vindt men ook in het afgeloopen jaar in de
cijfers van de Javasche Bank eene weerspiegeling van den
aïgemeenen toestand in Nederlandsch-Indië. Kon in vorige
jaren op eene toeneming der uitzettingen en der obligo's dier
instelling worden gewezen als gevolg van eene sterk verhoogde bedrijvigheid op bijna elk gebied en van het omhoog
gedreven prijsniveau, thans zijn deze beide omstandigheden
in haar tegendeel verkeerd en blijven de cijfers aanmerkelijk
bij die van verleden jaar ten achter.
De 'rentegevende uitzettingen der Bank bedroegen gemiddeld bijna f 71 000 000 minder dan in 1920/1921, het recordjaar, en bijna f 9 800 000 minder dan het jaar daarvóór. Wel
komt de vermindering bij verleden jaar vergeleken vrijwel
overeen met den teruggang van het cijfer der beleeningen en
voorschotten in rekening-courant, welke teruggang bijna
f 73 300 000 bedroeg, maar dit beteekent geenszins, dat de
andere hoofden, die tot het totaalcijfer bijdroegen, onveranderd bleven. Zoo vermeerderde bijv. het gemiddelde cijfer
van het gedisconteerde handelspapier (inclusief Rcha.tki*tpromessen) met ruim f 6 600 000 en dat van het vendupapier
met ruim f 600 000.
Vergeleken bij twee jaar geleden heeft het gemiddelde
totaalcijfer der disconteeringen eene verhooging ondergaan
van bijna f 54 200 000. De buitenlandsche wisselportefeuille
ging inet ruim f 6100 000 terug, maar bleef nog ruim
1 3 200 000 boven het gemiddelde van 1919/1920.
Het omzetcijfer voor beleeniimen en voorschotten in rekening-courant op onderpand van wissels en effecten is van
ruim f 1311 millioen tot ruim f 1382 millioen gesteoen. dat
op uitvoerprodueten van ruim f 368 millioen tot ruim f 131
millioen teruggegaan, dat op invoergoederen van bijna f 70
millioen tot ruim f 52 millioen gedaald en dat op goud en
zilver van ruim f 4 millioen tot ruim f Gh millioen gestegen.
De inkrimping der uitzettingen ging gepaard met eene vermindering van obligo's.
De Bank bracht ook dit jaar geen verandering in haar
disconto van 3i°(',. Wel werd in November 1921 na afloop
van den termijn, waarvoor indertijd bijzondere faciliteiten
bij de beleening van obligaties der Indische leeningen waren
toegestaan, de uitzonderingsrente van 4A°,', voor de beleening
dezer stukken gelijk gemaakt aan die voor effectenbeleeningen in het algemeen en dus op 5°;', gebracht. Hetzelfde geldt
van het begin van het nieuwe boekjaar af voor de beleening
van andere effecten, die eene uitzonderingspositie innamen,
namelijk certificaten Xederlandsche Werkelijke Schuld, alsmede pandbrieven en obligaties, dateerende van vóór den
oorlog en dus van laag rentetype.
Het koslte de directie in het afgeloopen jaar eenige moeite
den koers op Xederland in het rechte spoor te houden, daar
1) De Javascho Bank handelde aldus met 799 rijksdaalders,
629 lialve guldens, 106 kwartjes en 04 dubbeltjes.
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M>2 guldens,

deze voortdurend neiging vertoonde de verkeerde richting
uit te gaan. Begin Mei 1921 was de koers zelfs tot 95 teruggegaan, maar niettemin was het buitengewoon wenschelijk,
dat importeurs hunne invoeren tot normalen koers konden
betalen en exporteurs in Nederland niet in den toch al moeilijken concurrentiestrijd nog bovendien door den Indischen
wisselkoers werden gedwarsboomd, terwijl ook afgezien daarvan de stabiliteit van den koers een noodzakelijke basis voor
elke handelstransactie te achten is.
De Javasche Bank achtte het dan ook haar plicht zooveel
mogelijk middelen bij haar Amsterdamsche kantoor ter beschikking te stellen, aanvankelijk voor iedereen, die er om
vroeg, maar toen zij bemerkte dat hiervan misbruik gemaakt
werd voor arbitragedoeleinden en zoo dus het kostbare
remisemateriaal uitgeput dreigde te worden voor doeleinden,
die het algemeen belang geenszins dienden, veranderde zij
oogenblikkelijk haar tactiek en stelde voortaan alleen remise
ter beschikking van doeleinden, den reëelen import beI treffende.
Het voortdurend versterken van haar saldo te Amsterdam
werd de directie mogelijk gemaakt, doordat zij eene belangrijke hoeveelheid harer middelen in het buitenland naar
Xederland transfereerde.
De vraag naar remise op Holland was in het afgeloopen
jaar zeer aanzienlijk: door de gezamenlijke Indische kantoren is voor meer dan f 215 000 000 op Amsterdam afgegeven. Het aantal exportwissels was betrekkelijk gering,
onvoldoende tegenover de vraag naar remise. De Bank was
dan ook genoodzaakt om op een deel van haar te Amsterdam
liggend gemunt Xederlandsch goud bij de Xederlandsche
Bank eene beleening te sluiten. Deze instelling was hiertoe
, bereid, doch slechts tegen rentevergoeding (8% P e r jaar) en
tot geen hooger bedrag dan f 20 000 000.
Xatuurlijk had de Javasche Bank de genoemde gouden
liengulden-stukken eenvoudig in betaling kunnen geven,
', zonder er eerst bij de Xederlandsche Bank bankbiljetten voor
: te vragen en dus zonder de 3°ó beleeningsrente te behoeven
te betalen. Het spreekt echter vanzelf, dat het geen zin had
op die wijze goud af te staan, daar men met zekerheid zou
kunnen voorspellen, dat opkoopers de munten onmiddellijk
zouden versmelten en tot den marktprijs van het goud
van de hand doen. waardoor voordeelen in handen tonden
worden gespeeld van willekeurige personen, zonder dat er
een enkel algemeen belang mede gediend was geweest.
Om dit te ontgaan had de Javasche Bank bij de Xederlandsche Bank ook het goudgeld eenvoudig a pari tegen
bankpapier kunnen inwisselen, maar de Xederlandsche Bank
was niet bereid om dan te allen tijde het goud weer ter beschikking te stellen, wanneer de Javasche Bank daarop aandrong. Daarom getroostte de Javasche Bank zich liever eene
maandelijksche rentebetaling van \0/n op het aldus beleende
goudgeld dan alle beschikkingsmacht er over te verliezen.
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Eind Maart 1922 was voor f 8 000 000 aan gouden tientjes
op deze wijze beleend, welk bedrag, ten einde een volkomen
zuiver beeld te geven van de metaalpositie van de Javasche
Bank, door haar niet werd medegerekend onder haar voorraad munt en muntmateriaal.
De bewaarnemingen vermeerderden in den loop van het
boekjaar van f 68 092 000 tot f 94 218 000 (reëele waardebedragen), dus met f 26 126 000. In deze bedragen waren
onderscheidenlijk begrepen f 9133 000 en f 9496 000 franco
bewaarposten ten name van de postspaarbank.
De post „rente op disconteeringen, koersverschillen en
winsten op munt en muntmateriaal" op de winst» en verliesrekening was daardoor ruim f 26 600 000 hooger dan verleden jaar, de post ,,rente op voorschotten in rekeningcourant" was ruim f 3 500 000 minder, terwijl de provisierekening en de interest van effecten en hypotheken ongeveer
gelijk bleven. Een nieuwen post ad ruim f 1 400 000 vindt
men dit jaar aan de creditzijde der winst- en verliesrekening,
voortspruitende uit eene verhooging van de boekwaarde der
gebouwen, waartoe de directie overging in verband met de

§ 3.
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verandering volgens de Javasche Bankwet 1922 van de bepalingen omtrent taxatie bij eventueelen afloop van het
privilege der Bank. Na aftrek van onkosten en afschrijvingen
was de netto-winst ten slotte bijna f 20 900 000 hooger dan
verleden jaar.
Het tot en met 31 Maart i921 verleende, doch met één
jaar verlengde recht van de Javasche Bank om als circulatiebank in Nederlandsch-Indië werkzaam te zijn (zie K. V.
1921, kol. 204, noot 2), is, met ingang van i April 1922,
overeenkomstig art. 130 a van het Regeeringsreglement —
zie hoofdst. B , kol. 2 — bij de wet van 31 Maart 1922 (Ned.
St. n°. 159, Ind. St. n°. 180) nader voor een tijdperk van
15 jaren verlengd, met gelijktijdige wijziging van de betreffende bepalingen (Javasche Bankwet 1922).
Bij de wet van 31 Maart 1922 (Ned. St. n°. 160, Ind. St.
n°. 181) is bepaald dat de bankbiljetten van de Javasche
Bank, zoolang zij niet buiten omloop zijn gesteld, in Nederlandsch-Indië de hoedanigheid van wettig betaalmiddel
hebben.

DE GELDMARKT.

Geld op korten termijn bleef gedurende het geheele jaar
1921 ruim in Nederlandsch-Indië, waartoe verschillende oorzaken hebben medegewerkt.
De centrale kredietinstelling handhaafde haar disconto van
W a t . betreft de kredietbehoeften op korten termijn van
het Gouvernement zij hier allereerst in herinnering gebracht,
dat eind 1920 nominaal f 145 850 000 aan U % éénjarige
schatkistbiljetten werden uitgegeven, die dus eind 1921
kwamen te vervallen. Voorts werd in Mei 1921 voor het
eerst aangevangen met de uitgifte van zesmaands schatkistpromessen tot een bedrag van f 66 050 000. welke plaatsing
vonden met een disconto van ± 4 i %. Beide soorten papier
kwamen dus tot een totaal bedrag van bijna f 212OÖ0OO0
ongeveer tegelijkertijd te vervallen, waarbij voor belangrijke
bedragen kon worden geprolongeerd.
Door de Javasche Bank werd in zoover hulp verleend, dat
zij zich in beginsel bereid verklaarde op de biljetten en
promessen voorschotten te verleenen, terwijl zij zich verder
belastte met het vereffenen der vervallen verplichtingen,
waar mogelijk natuurlijk door de plaatsing van nieuw
papier. Van de f 144 850 000 schatkistbiljetten werd geleidelijk voor een bedrag van f 89 361 000 geprolongeerd en tegenover de f 66 050 000 aan vervallen promessen had vernieuwing
plaats tot een bedrag van f 67 345 000.
De vlottende schulden van gemeenten en gewesten werden
aangegaan bij de Javasche Bank, tegen door de Begeering
gegarandeerde promessen.
Geld op langen termijn was alleen tegen hooge rente verkrijgbaar; in Nederland was ook voor prima obligaties het
gewone rentetype 7 %, terwijl in Indië op de emissie-markt
weinig voorviel, wanneer men de leeningsoperaties van het
Gouvernement buiten beschouwing laat. Openstelling van de
inschrijving op de 7 % Nederlandseh-Indisclie leening ad
f 75 000 000 was zelfs in Indië niet mogelijk, omdat in verband met den lagen stand van den Indischen gulden de koers
van uitgifte in Indië al te hoog gesteld had moeten zijn
om de obligaties voor beleggers aantrekkelijk te maken.
Anders was het gesteld met de latere 61 % Indische
leening:. Beide waren tranches van eene geldleeninc van
f 250 000 000, tot welker uitgifte de Minister van Koloniën
gemachtigd was hij de wet van 11 Juni 1921. Na de gunstige
ontvangst van de genoemde eerste tranche ad f 75 000 000
met eene rente van 7 % en een koers van uitgifte van 100 %.

meende men tot een lager rentetype te kunnen overgaan,
en zoo bood men eind October 1921 de volgende f 100 000 000
aan tegen 6 i %, met een emissiekoers van 99.V % in Indië
en 99 % in Nederland. Het tijdstip der uitgifte viel samen
met een oogenblik, waarop de internationale politieke toestand de beurzen uiterst gevoelig had gemaakt, zoodat het
resultaat was, dat van het aangeboden bedrag slechts voor
± f 56 000 000 werd ingeschreven. Daar de koers op Holland
zich intusschen tot 99i % had hersteld, was dit keer de
inschrijving wel in Indië opengesteld, hetgeen een ingeschreven bedrag opleverde van f 17 806 200, tegen in Nederland f 38 193 8Ü0. Ten einde de plaatsing van het niet <renomen bedrag niet te forceeren, werd de tweede tranche
alsnog tot het ingeschreven bedrag van f 56 000 000 teru<?gehracht . Te meer waar ook in andere opzichten de geldmarkt teekenen van vermoeidheid begon te vertoonen, vooral
wanneei het dergelijke groote bedragen gold. trachtte men
verdere bedragen in Amerika te plaatsen, hetgeen succes
had in den loop van het eerste halfjaar 1922, tegen eene
rente van 6 % en een koers van iets boven 90 % (zie hoofdstuk 0 , kol. 162).
De genieenten en gewesten konden voor het plaatsen van
obligatieleeningen niet in Indië terecht: in de meeste gevallen slaagde men evenwel in Nederland, doch tegen eene
rente van 7 i %.
De effectenmarkt gaf eene geweldige dalinsr te zien, zonwel voor Europeesche als voor koloniale fondsen. Eene herekening, betrekking hebbende op de ter beurze van Amsterdam genoteerde fondsen, wijst uit, dat tasschen 1 Januari
en 1 October 1921 bankaandeelen gezamenlijk eene waardedaling ondergingen van f 209 500 000, industrieele aandeelen
van f 238 000 000, eultuur-aandeelen van f 169 000 000 en
aandeelen van handelsvennootschappen van f 108 500 000.
Aangaande het geldverkeer kan opgemerkt worden, dat
het giro- en clearingstelsel zich bleef ontwikkelen. Wel is
waar kon niet altijd eene verhooging van het geldbedrag
geconstateerd worden, maar dit was ook niet te verwachten.
daar de handelsomzetten in dezen malaisetiid natuurlijk
sterk waren ingekrompen en de prijzen der producten dit
jaar veel lager waren. Een beter maatstaf jreeft dus eene
vergelijking van het aantal nosten en zoo krijgt men. dat
in het thans afffeloopen boekjaar van de Javasche Bank het
aantal overwijzingen tusschen rekeninghouders van hetzelfde
kantoor dier instelling 92123 bedroeg, tegen 75 552 een inar
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te voren. Voor de clearing' tusschen de groote banken op de
hoofdplaatsen is dit cijfer 635 833, tegen 569 898 in 1920.
Gemiddeld werden totaal per clearingdag 2216 stuks verrekend tot een bedrag van f 22 515 87.6. tegen 2009 stuks
tot een bedrag1 van f 32 026 788 in het vorige boekjaar van
de Javasche Bank.
Over de in omloop zijnde ruilmiddelen valt het volgende
op te merken. Zilver vloeide in aanmerkelijke hoeveelheid
uit de circulatie terug; de kassen van de Javasche Bank
vertoonden in het afgeloopen boekjaar eene vermeerderingvan f 21 305 859 aan zilveren standpenningen en pasmunt
(rijksdaalders f 9 050 970, guldens f 7 321 940, halve guldens
f 1503 927, pasmunt f 429022).
Aan kwartjes, dubbeltjes, stuivers en koperen pasmunt
werd dit jaar door het Gouvernement ingevoerd tot een
bedrag van f 14 716 000.
Door particulieren werd volgens officieele opgaven der
tolbeambten:

Gouden tientjes en vijfjes

Ingevoerd:
f 873 520

Uitgevoerd:
—
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De muntbiljetten bleven voor de coupures van f 2,50 en
f 1 een gewild betaalmiddel, ook bij de inlandsohe bevolking.
Besloten werd tot intrekking van de muntbiljetten van f 0,50.
De officieele wisselnoteering van de banken was einde 1920
en 1921 volgens opgave der Handelsvereeniging te Batavia
als volgt:

Nederland TT
zicht
6/m
Londen TT
zicht
New-York TT
zicht

Einde 1921.

99J a 100

98 a 99}

100 a 1001

98} ia 991

101f

101A

11,25 a 11,271

11,674 a 11,70

11,20 )a 11,22*

11,631 'a 11.67*

3,19

2,78 a 2,80

3,181

2,771 a 2,79*

Singapore zicht

1,301 a 1,31

1,36

1,80 a 1,82

1,55 a 1,56

Rijksdaalders

148690

—

Hongkong zicht

Guldens

555897

—

Japan T T

Pasmunt

—

f 500

Uit het bovenstaande blijkt, dat de voorziening van munt
op het oogenblik ruim voldoende is. Gezien ook de groote
hoeveelheden uit Nederland ontvangen, maar nog niet in
omloop gebrachte pasmunt bij 's lands kassen en bij de
Javasche Bank, werden verdere bestellingen bij 's Rijks munt
geannuleerd.
Aan dofklinkende en niet moedwillig beschadigde muntstukken wisselde de Javasche Bank in haar laatste boekjaar
bij 's lands kassen in een bedrag van f 3430,50, terwijl zij
voor f 19 412 ,50 aan valsche geldstukken met toestemming
van aanbieders ongangbaar maakte.

Einde 1920.

,,

zicht

1,54

1,341

1,52 a 1,53*

1,34

Met het trekken van conclusies uit deze koersen moet men
evenwel voorzichtig zijn, daar zij in sommige gevallen eerder
nominaal zijn en men dus niet steeds zeker is, dat tot de
genoteerde koersen ook afgesloten is kunnen worden.
Omtrent den koers op Nederland valt het volgende te vermelden. De TT-koers van de Javasche Bank was begin 1921
pari en zakte geleidelijk in, totdat half April 96 genoteerd
werd. Daarna bleef de koers tot half J u n i 96f, waarna eene
stijging intrad, totdat einde Augustus 99f bereikt werd. I n
de laatste maanden van het jaar ging de noteering iets naar
beneden, zoodat het jaar sloot met een TT-koers van 99}.
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UT.
BURGERLIJKE EN MILITAIRE LANDSDIENAREN.
De commissie ter bevordering van de personeelsvoorziening voor den Indischen dienst (zie K. V. 1921, kol. 207)
is bij K. B. 14 J a n . 1922 n°. 31 (Jav. Ct. n°, 19) ontbonden.
Bij Gouv. Bt. 22 Juli 1922 n°. 11 is eene commissie ingesteld, welke onder liet indienen van geformuleerde voorstellen, der Regeering van advies zal dienen nopens eene
herziening van de thans voor de burgerlijke laudsdienaren.
geldende inkomsten- en pensioenregelingen, met het doel die
in beter onderling verband te brengen en blijkens de ervaring
daarin voorkomende leemten en onbillijkheden zooveel
mogelijk weg te nemen.
Bij Gouv. Bt. 19 Aug. 1922 n°. 59 is eene commissie ingesteld, welke onder het indienen van geformuleerde voorstellen der Regeering van advies zal dienen nopens eene
herziening van de thans voor het militair personeel van de
landmacht geldende inkomsten- en pensioenregelingen in verband met de geheele dan wel gedeeltelijke intrekking van
den duurtetoeslag (militaire salariscommissie).

Opleiding van ambtenaren voor den XederlandschIndischen bestuursdienst. Het besluit <jjj^de bestuursopleiding (Ind. St. 1907 n°. 230, zooals dit sedert is gewijzigd en aangevuld) is nader gewijzigd en aangevuld bii
X. B. 24 Mei 1921 n°. 65 (Ind. St. n°. 755) met betrekking
tot de toelagen, genoten wordende door de aan de bestuursacademie studeerende bestuursambtenaren, bij K. B. 23 Dec.
1921 n°. 37 (Ind. St. 1922 n°. 152) met betrekkin* tot het
verlofstractement. en bij K. B . 17 Juli 1922 n°. 96 (Ned. St.
n°. 453, Ind. St. n u . 650). bij welke laatste wijziging, te
beginnen met het studiejaar 1922—1923, de benoeming en
de opleiding en uitzending van personen voor betrekkingen
bij het binnenlandsch bestuur en sommige bureaubetrekkingen in Nederlandsch-Indië is geregeld, in aansluiting bij
de in art. 4, rubriek V I , van het Academisch Statuut vastgestelde studie van het Nederlandseh-Indisch recht en de
Indologische studie.

Examens voor den Nederlandsch-Indischeii

bestuurs-

dienst. I n de tweede zitting van de commissie, die hier te
lande in 1921 was belast met het afnemen van de examens
voor den Nederlandsch-Indischen administratieven dienst,
onderwierpen zich 16 candidaten aan het eindexamen en 9
aan het voorbereidend examen. Van de eerstbedoelden slaagden er 10 en werden er 6 afgewezen, terwijl van de laatstbedoelden 5 candidaten werden toegelaten en 4 werden
afgewezen.
Voor de beide examens, die in 1922 in de eerste zitting
der commissie (de tweede zitting heeft eerst in December
1922 plaats) hier te lande werden afgenomen, hadden zich
onderscheidenlijk 32 en 52 candidaat-Indische ambtenaren
aangemeld. I n het voorbereidend examen slaagden 18 candidaten, terwijl er 9 werden verwezen naar de tweede zitting:
5 werden afgewezen. I n het eindexamen slaagden 25 candidaten, 8 werden verwezen naar de tweede zitting en 19
werden afgewezen.
I n 1922 zijn hi^r te lande 41 jongelieden als candidaat*
Indisch ambtenaar aangewezen : in Indië 4.

Nederlandsch-Indisclie Bestuursaoadeniie.

In 1921 zijn

door den Gouverneur-Generaal 11 ambtenaren van het
binnenlandsch bestuur voor de studie aan de academie aangewezen.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1922—1923.

Gegradueerde

ambtenaren

voor

den

kantoordienst.

Sedert de laatste opgaaf zijn 21 doctoren in de rechtswetenschap, 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.
Eaculteitsexainen. Gedurende het academiejaar 1921/1922
slaagden 14 doctoren in de rechtswetenschap in het bii art.
141, 2de lid, der wet op het hooger onderwijs bedoelde faculteitsexamen.

Klein-ambtenaarsexamen. De in Bijbl. Ind. St. n°. 6049
opgenomen en sedert herhaaldelijk aangevulde opgave van
ambten en bedieningen, voor de vervulling waarvan het
examen niet behoeft te worden afgelegd, is nader aangevuld
bij Gouv. Btn. 18 Febr. 1921 n°. 51 (Bijbl. Ind. St. n°. 9753)
en 30 Maart 1922 n°. 44 (Bijbl. Ind. St. n°. 10017}.
Opleiding. Bij K. B. 17 Dec. 1921 n°. 15 (Ned. St. 1921
n V 1 3 5 5 : Ind. St. 1922 n°. 26), juncto K. B. 4 Juli 1922
n°. 104 (Ned. St. n°. 434), zijn nieuwe regelen vastgesteld
betreffende terugbetaling van gelden, van landswege voldaan
aan of ten behoeve van aan 's lands dienst in NederlandsehIndië verbonden of daarvoor bestemde personen, terwijl bij
K. B. van denzelfden datum n°. 16 (Ned. St. 1921 n". 1356,
Ind. St. 1922 n°. 27) nieuwe regelen zijn vastgesteld voor
de terugbetaling van gelden, genoten door- personen, die in
Nederland voor den dienst in Nederlandsch-Indië zijn of
worden opgeleid, en bij K. B. van denzelfden datum n°. 17
(Ned. St. 1921 n°. 1357. Ind. St. 1922 n \ 28) regelen zijn
vastgesteld voor de terugbetaling van gelden, genoten door
personen, die in Nederlandsch-Indië voor den dienst daar
te lande zijn opgeleiüL
Bij K. B. 18 0ct. 1921 n°. 82 (Ned. St. n'. 1134; Ind. St.
n°. 809) is eene regeling vastgesteld betreffende de benoembaarheid van doctorandi, in tle rechtsgeleerdheid tot betrekkingen in Nederlandsch-Iinjië, waarbij rekening is gehouden
met het nieuwe Academisch Statuut (Ned. St. 1921 n°. 800).
Bij K. B. 20 Mei 1921 n°. 58 (Ind. St. n°. 472) is eene
regeling vastgesteld nopens de vergoeding voor opleidinsrskosten van Roomsch-katholieke (/eestelijken van den derden
rang.
De bepalingen betreffende benoembaarheid tot de betrek.
king van ambtenaar voor de beoefcni/if/ der Indüohe
talen
of aanverwante betrekkingen in Nederlandsch-Indië en de
opleiding van jongelieden voor die betrekkingen zijn nader
gewijzigd bij K. B. 12 J a n . 1922 n°. 27 (Ind. St. n°. 156)
De regeling betreffende de aanneming van studenten in
de geneeskunde ter opleiding voor de betrekking van fjoucei'nementsarts bij den burgerlijken geneeskundigen dienst in
Nederlandsch-Indië, dan wel voor die van officier van «t>zondheid bij het leger daar te lande, is opgenomen in Bijbl.
Ind. St. n°. 9884.
De regelen voor het examen voor Indisch landbonwlecraar
met bijbehoorend programma van eischen (Ind. St. 1915
n°. 128) zijn bij Gouv. Bt. 4 Sept. 1921 n°. 12 (Tnd. St.
n°. 514) ingetrokken. Bij K. B. 31 Oct. 1921 n°. 61 (Ind. St.
1922 n°. 10) is bepaald, dat tot Indisch landhouwleeraar
eveneens benoembaar zijn zii. die met goed gevoljr hebben
afgelegd de examens, bedoeld onder ten derde, sub a, van
Gouv. Bt. 23 J a n . 1915 n°. 35 (Ind. St. n°. 128).
5.

Ned.-Indië.
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Met intrekking van de betrekkingen van leerling-adjuncthoutvester en van adjunct-houtvester, zijn bij den dienst van
het boscbwezen in Nederlandsch-Indië ingesteld de betrekkingen van leerling-boscharchitect en van boscharchitect der
lste en 2de klasse en zijn de eischen van benoembaarheid
daartoe vastgesteld (Gouv. Bt. 7 Sept. 1921 n°. 41 in Ind. St.
n°. 623).
Het opleidingsbesluit der candtdaat-houtvesters voor den
Indischen dienst (Ind. St. 1919 nD. 146, zooals dat sedert
is gewijzigd) onderging eene nadere wijziging bij K. B.
9 Dec. 1921 n°. 28 (Ned. St. 1921 n°. 1347: Ind. St. 1922
n°. 151).
Bepalingen betreffende bet toekennen van eene uitzendingspremie aan veeartsen, die uitgezonden worden voor
plaatsing bij het veeartsenij kundig laboratorium of bij de
Nederlandsen-Indische veeartsen school, zijn vastgesteld bij
K. B. 5 Nov. 1921 n°. 62 (Ind. St. 1922 n°. 34). Bij K. B.
22 Maart 1922 n'. 40 (Ind. St. n°. 361) is de mogelijkheid
geopend, om jaarlijks enkele adjunct-gouvernementsveeartsen aan te wijzen voor eene aanvullende opleiding aan
de Veeartsenij kundige Hoogeschool te Utrecht.
De bepaling betreffende de opleiding van civiel-ingenieurs
voor den Indischen dienst is herzien bij K. B. 2 Sept. 1921
n". 73 (Ind. St. n". 701).
Bij K. B. 19 Mei 1922 n°. 56 (Ind. St. n°. 603) zijn bijzondere voorwaarden vastgesteld voor benoemhaarheid tot
geoloog bij den dienst van den mijnbouw in NederlandschIndië.
Omtrent de opleiding en uitzending van personeel voor den
Indischen post-, telegraaf- en telefoondienst zie men hoofdstuk P , afd. I .

Ambtenaren voor de rechterlijke macht in NederlandschIndië. Bij K. B. 14 Mei 1921 n°. 31 (Ind. St. n". 440)
is het K. B. 13 Oct. 1908 n°. 46 (Ind. St. 1909 n°. 24) in
dien zin gewijzigd, dat de mogelijkheid is geopend om aan
bureau-juristen reeds na het eerste dienstjaar dispensatie te
verleenen van de vereischten van benoembaarheid tot rechterlijke betrekkingen in Nederlandsch-Indië.
De regeling der bezoldiging van de gegradueerde rechterlijke ambtenaren (Ind. St. 1920 n°. 508) is gewijzigd en
aangevuld bij Gouv. Btn. 19 Febr. 1922 n°. 13 (Ind. St.
n°. 92) en 13 Aug. 1922 n°. 42 (Ind. St. n°. 539).
• Bij K. B. 16 Jan. 1922 n°. 44 (Ind. St. n". 291) is eene
regeling getroffen nopens de opleiding van candidaatIndische rechterlijke ambtenaren..

Betrekkingen bij den burgerlijken dienst.

De Ord.

van 22 Nov. 1913 (Ind. St. n°. 569). houdende aanwiizing
van de betrekkingen bij den burgerlijken dienst in Nederlandsch-Indië, waartoe benoemd kunnen worden zij. die green
Nederlandsch onderdaan zijn, is nader gewijzigd en aangevuld bij Ordn. van 23 Juli 1921 (Ind. St. n°. 460), 9 Nov.
1921 (Ind. St. n°. 659), 17 Ja*. 1922 (Ind. St. n°. 30)
en 7 Febr. 1922 (Ind. St. n°. 70).
Overdracht van bevoegdheid. De bevoegdheid tot het
verleenen van vergunning tot naamsverandering en tot het
onderteekenen der daarvan uit te reiken akten aan in 's lands
dienst zijnde of gepensionneerde inlandsche ambtenaren en
beambten in Nederlandsch-Indië, berust voortaan hij de
hoofden der betrokken departementen van algemeen bestuur
(Gouv. Bt. 3 April 1922 n°. 75 in Ind. St. n°. 187).
Eed. Voor den eed, af te leggen door het Europeesch
personeel bij den burgerlijken veeartsenijkundigen dienst in
Nederlandsch-Indië, zie men Ind. St. 1921 n°. 128.
Bij Gouv. Bt. 18 Sept. 1921 n". 31 (Ind. St. n". 561)
is een eedsformulier vastgesteld voor de hoofdmantri's,
mantri's en candidaat-mantri's bij do irrigatiewerken.
Ambtskleeding. De voorschriften betreffende de dienstkleeding, o.e onderscheidingsteekenen en de bewapening van
het gevangenispersoneel zijn opgenomen in Bijbl. Ind. St.
n° 9938
Bij Gouv. Bt. 21 Febr. 1922 n°. 37 (Jav. Ct. n". 17) is
eene ambtskleeding voor de burgerlijke ambtenaren bij den
hydrografischen dienst vastgesteld.
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Ceremonieel. Het reglement op het wisselen van ceremonieele bezoeken tusschen commandeerende officieren der
zeemacht, aan boord van schepen der Koninklijke Marine
dienende, en autoriteiten aan den wal in Nederlandsch-Indië
(Ind. St. 1906 n". 192) is aangevuld bij Gouv. Bt. 7 Sept.
1921 n°. 31 (Ind. St. n°. 622).
Voor de aanwijzing van de ambtenaren en officieren, die
het hoofd van gewestelijk bestuur vergezellen ter gelegenheid van de viering van officieele feesten en plechtigheden
in Soerakarta en Djokjakarta, zie men Bijbl. Ind. St.
n°. 9989.
Bevordering, ontslag en non-actiriteit van officieren.
De regeling van de bevordering, het ontslag en het op nonactiviteit stellen van de Europeesche officieren, behooi-ende
tot de Nederlandsch-Indische landmacht (Ind. St. 1910
n°. 592, zooals het sedert is gewijzigd en aangevuld), is
nader gewijzigd bij K. B. 25 Juli 1921 n°. 74 (NeÖ. St.
n'. 1008; Ind. St. n°. 559).
Met wijziging van de genoemde regeling, is hij K. B.
20 Mei 1922 n°. 90 (Ned. St. n". 372; Ind. St. n". Ö93) de
mogelijkheid geopend, om gepensionneerde officieren van
den geneeskundigen dienst (dus niet — zooals tot dusver —
alleen officieren van gezondheid, doch ook militaire apothekers en paardenartsen) weder in dienst te stellen en van de
Nederlandsche bij de Nederlandsch-Indische landmacht over
te plaatsen.
Bij K. B. 10 Febr. 1921 n°. 41 (Ind. St. n°. 355) is — met
ingang van 15 Juli 1921 (zie Ind. St. n°. 544) — eene algemeene bepaling vastgesteld omtrent de toepasselijkheid van
de voor de Europeesche officieren geldende bepalingen
omtrent bevordering, ontslag, op non-activiteitstelling en
toekenning van pensioen op de in Nederland opgeleide nietEuropeesche officieren.
Adspirant-officieren.
De bepalingen betreffende het
instituut vaiHflfspirant-officieren bij het wapen der infanterie (zie K. V. 1921, kol. 211) ondergingen wijziging hij
Gouv. Bt. 24 Juli 1921 n \ 11 (Bijbl. Ind, St. n°. 9828).
Onderluitenants. De regeling betreffende de onderluitenants van het leger in Nederlandsch-Indië (Ned. St.
1921 n°. 1 1 ; Ind. St. 1921 n°. 111) onderging wijziging en
aanvulling bij K. B. 6 Maart 1922 n". 62 (Ned. St. n°. 99:
Ind. St. n". 346) met betrekking tot het instituut van onderluitenant-vliegenier.
Militaire architecten, enz. Bij K. B. 31 Dec. 1921 n°. 118
(Ind. St. n°. 147) is de regeling betreffende het korps
architecten, opzichters en militaire onderopzichters der genie
van het leger in Nederlandsch-Indië (Ind. St. 1911 n°. 413,
zooals het sedert is gewijzigd) nader gewijzigd.
Pensioenen, gagementen en onderstanden. Bij E. B.
30 Dec. 1921 n°. 144 (Ned. St. 1921 n°. 1473; Ind. St. 1922
n°. 328) is eene pensioensregeling vastgesteld voor hoogleeraren, buitengewone hoogleeraren, andere docenten en
beambten aan de Indische Technische Hoogeschool.
Bij K. B. 30 Dec. 1921 n°. 146 (Ind. St. 1922 n°. 330) is
machtiging verleend om aan Nederlandsch-Indische burgerlijke ambtenaren, die tot buitengewoon hoogleeraar aan de
Technische Hoogeschool zijn of worden benoemd, toe te
zeggen, dat hun pensioen zoo noodig t. z. t. zal worden
geregeld met toepassing van het laatste lid van art. 22 van
het pensioensreglement (Ind. St. 1907 n". 490).
Het pensioensreglement voor bijzondere leeraren (Ind. St.
1917 n°. 726) is aangevuld bij K. B. 18 Nov. 1921 n». 70
(Ind. St. 1922 n'. 64).
Het Europeesch locaal pensioensreglement (Ind. St. 1920
n°. 836) treedt in werking 1 Januari 1922 (Ind. St. 1921
n°. 613), terwijl bij Ord. van 13 Oct. 1921 (Ind. St. n°. 614}
is bepaald, dat het reglement niet van toepassing is ten aanzien van de op dien datum in dienst zijnde locale ambtenaren, die op hun verzoek van de toepassing worden uitgesloten.
Bij Gouv. Bt. 13 Oct. 1921 n°. 7 (Ind. St. n°. 610) zijn
voorschriften vastgesteld voor de toekenning van pensioen
aan Europeesche locale ambtenaren, terwijl bij Gouv. Bt.
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van denzelfden datum n°. 8 (Ind. St. n°. 611). juncto 21
Jan. 1922 n°. 36 (Ind. St. n°. 47) een pensioenskantoor voor
die ambtenaren is ingesteld.
Het reglement betreffende de toekenning van pensioenen
en onderstanden ten laste van de geldmiddelen van Nederlandsch-Indië aan de nagelaten betrekkingen van in en door
den dienst omgekomen Europeesche en met deze gelijkgestelde landsdienaren (Ind. St. 1921 n°. 10) onderging eene
wijziging bij K. B. 3 Oct. 1921 n°. 46 (Ned. St. 1921 n". 1109:
Ind. St. 1922 n°. 228) ten aanzien van de in Nederland toe
te kennen onderstanden.
Bii K. B. 20 April 1921 n°. 93 (Ind. St. n°. 436) is de
overgangsbepaling, vastgesteld bii K. B. 26 Febr. 1919
n°. 23 (Ind. St. n°. 26ö). waarbii de vroeger bestaande verbodsbepaling betreffende het gelijktijdig genot van gagement of pensioen met militaire inkomsten voor de militairen
beneden den rang van officier van het Nederlandsch-Indische
leger werd ingetrokken, gewijzigd iu dien zin, dat de daarin
gestelde termijn voor de indiening van de aanvrage tot herstel in het genot van gagement of pensioen is vervallen.
De datum, waarop het reglement op het verleenen van
pensioenen en van onderstanden voor eens aan de Europeesche en met dezen gelijkgestelde militairen beneden den
rang van onderluitenant van het Nederlandsch-Indische
leger (Ind. St. 1920 n°. 65) niet meer toepasselijk is op
de militairen, bedoeld in art. 1, 1ste lid, van K. B. 24 Sept.
1920 n°. 93 (Ind. St. 1921 n°. 27), is vastgesteld op 1 Juni
1921 (Gouv. Bt. 21 Sept. 1921 n°. 63 in Ind. St. n°. 558).
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Omtrent deze onderwerpen zie men verder Ind. St. 1921
nos. 443. 477 en 512.
Reis- en verblijfkosten. Omtrent het daggeld, in rekening te brengen door de landsreizigers bij commissiereizen,
waarvoor op den voet van het algemeen reisreglement vergoeding wordt genoten, zie men Bijbl. Ind. St. n°. 9939.
Ingetrokken zijn de in Bijbl. Ind. St. nos. 7852, 8775,
8867, 9166, 9220, 9438 en 9675 opgenomen bepalingen,
waarbij aan inlandsche leerkrachten, die zich in de poeasa
naar de streek van hun herkomst wenschen te begeven, vervoer voor rekening van den lande was toegestaan (Gouv. Bt.
11 April 1922 n°. 18 in Bijbl. Ind. St. n°. 10038).
Overtocht. Het overtochtsreglement (Ind. St. 1916 n \
605) onderging eene wijziging bij K. B. 27 Juni 1921 n°. 51
(Ind. St. n°. 462) met betrekking tot de rangschikking der
landsreizigers.
De door den Minister van Koloniën vastgestelde bepalingen ten aanzien van de rangschikking in klassen van landsreizigers naar en van Nederlandsch-Indië zijn opgenomen in
Bijbl. Ind. St. n°. 9871. juncto nos. 9902 en 10108.
Verloven. Het reglement op het verleenen van verloven
naar Europa aan Europeesche ambtenaren in NederlandschIndië (Ind. St. 1892 n°. 235. zooals het sedert is gewijzigd
en aangevuld) is nader gewijzigd bij K. Bn. 31 Oct. 1921
n°. 63 (Ind. St, n°. 752) en 3 Juli 1922 n°. 62 (Ind. St.
n°. 607).
Het reglement omtrent het verleenen van binnenlandsche
verloven aan Europeesche en inlandsche burgerlijke landsdienaren in Nederlandsch-Indië (Ind. St. 1912 n°. 198) is
aangevuld bij Gouv. Bt. 24 Dec. 1921 n a . 32 (Ind. St.
n°. 788).
De K. Bn. ia Ind. St. 1920 nos. 892 en 893 betreffende
toekenning van eene uitkeering voor eenmaal aan Nederlandsch-Indische landsdienaren. die op 1 Januari 1920 in
het genot waren van verlofsbezoldiging, zijn gewijzigd en
aangevuld bij K. B. 17 Sept. 1921 n°. 23 (Ind. St. 1922
n°. 29).
Het reglement op het verleenen van verloven naar Europa
aan de officieren van het leger in Nederliuidsch-Indië
(Ind. St. 1893 n°. 237. zooals het sedert is gewijzigd en aangevuld) is nader aangevuld bij K. B. 3 Juli 1922
(Ned. St. n". 430), ten einde mogelijk te maken, dat de
bevoegdheid tot het verleenen van verloven aan officieren
wordt overgedragen aan den commandant van het leger.
In verband daarmede onderging bii diezelfde gelegenheid
ook de regeling betreffende de onderluitenants van het leger
in Nederlandsch-Indië (Ind. St. 1921 n°. 111, zooals het
sedert is gewijzigd) eene nadere wijziging.
Het reglement op het verleenen van verlof, na opzending
naar Nederland, aan militairen beneden den rang van onderluitenant van het Nederlandsch-Indische leger (Ind. St. 1919
n". 373) is aangevuld bij K. B. 21 Oct. 1921 n°. 82 (Ned. St.
n \ 1141: Ind. St. n \ 812) met eene bepaling, dat
wegens dienstverrichtingen buiten Nederlandsch-Indië doorgebrachte tijd, voor de aanspraak op verlof, na opzending
naar Nederland, gerekend kan worden in NederlandschIndië te zijn doorgebracht.
De regeling betreffende de detacheering van verlofsofficieren van het leger hier te lande bij dat iu Indië
(Ind. St. 1919 n°. 196, zooals het sedert is gewijzigd) is
nader gewijzigd bij K. B. 20 Dec. 1921 n°. 49 (Ind. St.
n°. 120) i n d i e n zin, dat de duur der detacheering van een
verlofsofficier verlengd kan worden tot ten hoogste 5 jaren.
In 1921 is aan 953 burgerlijke en 220 militaire landsdienaren (Europeesche ambtenaren en officieren en onderluitenants der landmacht) buitenlandsch verlof wegens
langdurigen dienst verleend (tegen 661 en 162 in 1920), terwijl aan 166 Europeesche ambtenaren en 18 officieren der
landmacht zoodanig verlof wegens ziekte werd toegestaan
(in 1920 168 ambtenaren en 30 officieren). Buitenlandsch
verlof buiten bezwaar van den Lande werd verleend aan
20 landsdienaren, tegen 17 in 1920.

Bezoldigingen, toelagen, tegemoetkomingen, enz. Voor
de vaststelling van verschillende bezoldigingen zie men Ind.
St. 1921 n°. 682 (ondercollecteurs, hulpondercollectenrs en
mantri's van de belastingen op Java en Madoera). 687
(teekenaars bij het Departement van Landbouw. Nijverheid
en Handel), 691 (personeel der af deeling Landbouw van het
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel) en 70"
(architecten bij den waterstaat en 'slands burgerlijke openbare werken) en 1922 n°. 38 (personeel van het translateurskantoor voor de Javaansche taal te D.jokjakarta).
De K. Bn. 25 Dec. 1855 n°. 64 (Ind. St. 1856 n°. 21).
26 Nov. 1863 n°. 60 (Ind. St. 1864 n». 68). 21 Dec. 1917
n \ 24 (Ind. St. 1918 n°. 248) en 19 Febr. 1921 n°. 65 (Ned.
St. n°. 8 1 : Ind. St. n°. 259) zijn gewijzigd bii K. B. 20 Sept.
1921 n°. 64 (Ned. St. n". 1079: Ind. St. n°. 750). in verband
met eene herziening van de aan kerkelijke dienaren bij hunne
uitzending naar Nederlandsch-Indië toe te kennen voorloopige bezoldiging en tegemoetkoming voor uitrustingskosten.
Bij K. B. 23 Febr. 1922 n°. 82 (Ned. St. n°. 85) kwam
eene nieuwe regeling tot stand ten aanzien van de toekenning
van vacatiegeld voor het bijwonen van vergaderingen van
bij eene wet, Koninklijk besluit of ministerieele beschikking
in Nederland ingestelde commissiën, waarvan de kosten uit
de koloniale geldmiddelen worden gekweten.
De regelen omtrent de beschikbaarstelling van beurzen ten
behoeve van Indische jongelieden voor hunne verdere studie
in Nederland (Ind. St. 1918 n°. 747) zijn gewijzigd en aangevuld bij K. Bn. 8 Maart 1921 n°. 28 (Ind. St. n°. 349)
en 3 Juli 1922 n». 58 (Ind. St. n°. 684).
Bij Gouv. Bt. 17 Febr. 1922 n°. 33 is de vergoeding van
ten hoogste f 500, toe te kennen aan officieren, die na
1 Januari 1920 voor de eerste maal verplicht of gerechtigd
zijn geworden tot het houden van een of twee dienstrijpaarden, ingetrokken.
De algemeene duurtetoelage-regeling voor de buitengewesten (Ind. St. 1920 n°. 406) is gewijzigd en aangevuld
bij Gouv. Btn. 20 Juli 1921 n°. 53 (Ind. St. n°. 441) en
7 Oct. 1921 n°. 28 (Ind. St. n". 593).
De lijst van landsdienaren, werkzaam in de buitengewesten, die aanspraak kunnen maken op eene toelage
wegens duurte (Ind. St. 1920 n°. 406) is bij Gouv. Bt. 25
Febr. 1922 n°. 13 (Ind. St. n°. 104) gewijzigd voor zoover
betreft de betrekkingen bij den post-, telegraaf- en telefoondienst.
Op verzoek kunnen aan het personeel van het bijzonder
onderwijs toelagen worden toegekend op den voet der algemeene duurte-toelage-regeling voor de buitengewesten.
Geneeskundige keuring. Bij Gouv. Bt. 19 Nov. 1921
(Gouv. Bt. 29 Dec. 1921 n°. 43 in Ind. St. n \ 811).
n°. 26 (Bijbl. Ind. St. n". 9888) is een keuringsreglement

KOLONIAAL VERSLAG 1 9 2 2 .
255

Hoofdstuk N en O, afd. I.

voor vliegeniers en waarnemers bij de landmacht vastgesteld.
Bij Gouv. Bt. 30 Nov. 1S21 n°. 21 (Biibl. Ind. St. n°. 9907)
zijn voorschriften vastgesteld tot toepassing van het in Ind.
St. 1921 n°. 054 opgenomen Indisch militair keuringsreglement.
l)e tot benoeming en ontslag van ambtenaren en beambten
bevoegde autoriteiten t»n bij Gouv. Bt. 28 Nov. 1921 n°. 31
(Bijbl. Ind. St. n°. 9906) gemachtigd om de onder hen
dienende personen, die verklaren wegens ziekte de hun aangewezen bestemming niet te kunnen volgen, dan wel wegens
ziekte ontslag uit de betrekking of uit 's lands dienst verzoeken of voor zoodanig ontslag worden in aanmerking gebracht, op te dragen zich te onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek, bedoeld in Ind. St. 1913 n°. 695.
Voor de instelling van een keuringsraad te Bandoeng tot
het keuren van adspirant burgerlijke landsdienaren voor een
gedeelte der residentie Preanger-Regentschappen zie men
Biibl. Intl. St. n°. 9774.
De bepalingen betreffende den Geneeskundigen Baad van
het Departement van Koloniën (Ind. St. 1917 n°. 604) ondergingen — met terugwerkende kracht tot 1 Januari 1921 —
eene nadere wijziging bij K. B. 13 Febr. 1922 n°. 43 (Ned.
St. n°. 6 2 : Ind. St. n°. 264) met betrekking tot de door
den voorzitter en de leden van dien Raad genoten wordende
toelage.
Men zie verder omtrent dit onderwerp Bijbl. Ind. St.
n°. 9985.
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De regeling van de directie der Indische pensioen- en
weduwen- en weezenfondsen is, in verband met de oprichting
van het pensioenfonds voor Europeesche locale ambtenaren
in Nederlandsch-Indië, aangevuld en tevens op een enkel
punt gewijzigd bij K. B. 14 J a n . 1922 n°. 32 (Ned. St. n°. 20:
Ind. St. n°. 307).
De voorloopige regeling betreffende algemeene voorwaarden en waarborgen, waaronder de beschikbare gelden van
de Europeesche ambtenaren- en inlandsche ambtenarenpensioenfondsen, zoomede van het weduwen- en weezenfonds
van Europeesche burgerlijke ambtenaren in NederlandschIndië kunnen worden belegd in hypotheken, is mutatis
mutandis van toepassing op de belegging van beschikbare
gelden van het pensioenfonds voor Europeesche locale ambtenaren in Nederlandsch-Indië (Bijbl. Ind. St. n°. 9874).
Bij Gouv. Bt. 13 Oct. 1921 n°. 9 (Ind. St. n°. 612) zijn
voorloopige voorschriften vastgesteld voor het toezicht door
commissarissen op het beheer van het pensioenfonds voor
Europeesche locale ambtenaren in Nederlandsch-Indië.
Bij Gouv. Bt. 21 J a n . 1922 n°. 33 (Bijbl. Ind. St. n°. 9981)
zijn regelen vastgesteld, in acht te nemen bii het ontvangen
en betalen van gelden voor het pensioenfonds voor Europeesche locale ambtenaren.
Bij Gouv. Bt. 16 Maart 1922 n°. 44 (Jav. Ct. n°. 24)
is eene voorloopige regeling getroffen omtrent de vaststelling
en de verdeeling der gedane uitgaven voor de verschillende
fondsen, in beheer vereenigd onder het beheer der militaire
pensioenfondsen.
Het tarief van emolumenten en verdere wisselvallige
inkomsten, genoten wordende door de daarbij genoemde deelgerechtigden aan het wedu\ven- en weezenfonds van burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch-Indië, berekend over één
jaar. waarnaar de bijdragen aan dat fonds zullen worden
geheven van 1922 t/m 1924, is vastgesteld bij Gouv. Bt.
12 Febr. 1922 n°. 6 (Ind. St. n°. 76).

Wcdinvoil- en weezciifondscii. De hoogleeraren. buitengewone hoogleeraren. andere docenten en beambten aan de
Indische Technische Hoogeschool, voor zoover zij Europeanen
zijn, worden aangemerkt als deelgenooten in het weduwenen weezenfouds van Europeesche burgerlijke ambtenaren in
Nederlandsch-Indië en het reglement voor dat fonds vindt
op hen overeenkomstige toepassing (K. B. 8 Febr. 1922
n°. 45 in Ned. St. n°. 55 en IncL St. n°. 329).

O.
AANGELEGENHEDEN, BEHOORENDE TOT DEN WERKKRING VAN HET
DEPARTEMENT VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL.
Bij Gouv. Bt. 24 Mei 1922 n°. 39 (Ind. St. n°. 345) is bii
het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel
definitief een statistisch kantoor ingesteld.
De afdeeling Zaadteelt is opgeheven, terwijl het algemeen
proefstation voor den landbouw is hervormd (Gouv. Bt. 29
Mei 1922 n°. 25 in Ind. St. n°. 360).
De bezoldigingen van een aantal teekenaars bij het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn bij Gouv.
Bt. 18 Nov. 1921 n°. 36 (Ind. St. n°. 687) herzien.
De staat van bezoldigingen van het bij de afdeeling Landbouw in dienst gesteld personeel is gewijzigd, terwijl de
titels van landbouwleeraar en inspecteur van den inlandschen landbouw onderscheidenlijk zijn veranderd in landbouwconsulent en inspecteur van den landbouw (Gouv. Bt.
12 J u n i 1922 n°. 45 in Ind. St. n°. 419).
De bezoldiging van de visscherij-adviseurs en ambtenaren

I
j
|
|

Voor visscher ij "aangelegenheden bij de afdeeling Visscherii,
voortaan onderscheidenlijk te noemen ambtenaren voor de
binnenvisscherij en ambtenaren voor de zeevisscherij, is bij
Gouv. Bt. 16 Nov. 1921 n°. 57 (Ind. St. n°. 678) herzien. '
Bij de afdeeling Nijverheid zijn alsnog in dienst gesteld
een ambtenaar voor de textielnijverheid en drie ambtenaren
voor den buitendienst (Gouv. Bt. 16 Juli 1922 n°. 45 in Ind.
St. n°. 498).
Bij Gouv. Bt. 19 Aug. 1921 n°. 58 (Ind. St. n°. 484) is de
zaadtuiu voor koffie te Bangelan opgeheven.
Bij Ord. van 24 Aug. 1922 (Ind. St. n°. 559) zijn alle
wettelijke bepalingen, betrekking hebbende op de opgeheven, op hoog gezag gedreven gouvernementskoffiecultuur
ingetrokken, terwijl bij Gouv. Bt. van denzelfden datum
n°. 47 (Ind. St. n°. 560) eenige op die cultuur betrekking
hebbende gouvernementsïbe-sluiten zijn ingetrokken.

L LANDBOUW.
Op het einde van 1921 bestond het Europeesch personeel
van den landbouwvoorlichtingsdienst uit 32 landbouwleeraren en 17 landbouwkundige ambtenaren en het inlandsfh personeel uit 39 landbouwleeraren, 18 adspirantlandbouwleeraren en 14 landbouwopzichters (vroeger beambten geheeten).

Het gezamenlijk personeel was verdeeld over 14 ressorten
op Java en 11 ressorten in de buitengewesten.
Voor het examen voor inlandsch landbouwleeraar slaagden
in 1921 twee candidaten.
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§ 1.
1°.

JAVA

X EADOEBA.

INLANDSCHE L A N D B O U W .

I n vergelijking met het vorig jaar werden in alle gewesten
geringere uitgestrektheden geoogst; de grootste teruggang
Volgens de van de ambtenaren van liet binnenlandsch werd geconstateerd in de residentiën Cheribon (60,3%,) en
bestuur ontvangen opgaven (vgl. bijlage X, tabel I ) nam Djokjakarta (50,4%).
de uitgestrektheid van de in geregelde cultuur zijnde bouwHet grootste aandeel in de geoogste uitgestrektheden
velden der inlandsclie bevolking wederom toe. Tegen ; hadden Madoera, Pasoeroean, Rembang en Semarang (zie
9 654 4-10 bouws op het einde van 1920 beliep die opper- ! tabel I I I van bijlage X ) .
vlakte op het eind van 1921 9 764 069 bouws, of 109 629
Wat het tijdstip van den oogst betreft, werden de grootste
bouws meer. Als sawahs en tegalans waren respectievelijk t uitgestrektheden maïs geoogst in Januari (355 010 bouws)
4 419 244 en 5 344 828 bouws in gebruik, tegen 4 397 598 én en de kleinste in April (71 002 bouws).
5 256 842 bouws in 1920.
Voor den rijstbouw werd eene oppervlakte van 4 759 952
Cassave werd op Java en Madoera in 1921 van 1 107 329
bouws benut (2 maal geplant werd tweemaal gerekend). Van
bouws
1920 van 1143 859 bouws) geoogst, d. i. 3 , 2 %
deze met padi beplante uitgestrektheid mislukten 641 453 minder (in
clan in 1920 en 19,0% meer dan gemiddeld in 1917
bouws of 13,48%, tegen 8,08°', in 1920.
t/m 1919.
De geoogste oppervlakte bedroeg in Midden-Java 624 509,
Rijst. Tabel I van bijlage X <reeft verder de verdeelinjr
van den oogst van sawabpadi en padigogo over de verschil- in Oost-Java 344 524 en in West-Java 138 296 bouws. Het
lende residenties van Java en Madoera, terwijl de verdeeling meest werd geoogst in de residentiën Madoera, Soerakarta,
van den sawahpadi-oogst over de verschillende maanden van Semarang en Rembang (zie tabel I I I van bijlage X ) .
Voor geheel Java en Madoera was de oogst in September
het jaar 1921 blijkt uit tabel I I van bijlage X.
(134
921 bouws) het grootst en in December (69 415 bouws)
Sairalifiudi werd in 1921 op Java en Madoera geoogst van
4 328 377 bouws. Hiervan zijn 3 690 088 bouws als geslaagd het kleinst.
(206 970 bouws minder dan in 1920) en G38 289 bouws
Bataten. Op Java en Madoera werd in liet afjreloopen
(254 (j:V2 bouws moor dan in 1920)
hoofdzakelijk tengejaar van 275 050 bouws (in 1920 van 378 000 bouws) bataten
vnlge van mentek-plagen — als mislukt te beschouwen.
De grootste geoogste (geslaagde) uitgestrektheid werd \ geoogst, d. ï. 72,8% van de in 1920 en 75,6% van de gemidverkregen in Mei (976 175 bouws) en de kleinste in Januari deld in 1917 t/m 1919 geoogste uitgestrektheden.
Van de genoemde 275 050 bouws waren 112 743 bouws in
(68 257 bouws).
Midden-Java, 109 138 bouws in Oost-Java en 53 169 bouws
De grootste geoogste (geslaagde) uitgestrektheden waren
gelegen in de residentiën Batavia (449 562 bouws) en in West-Java gelegen.
Met uitzondering van de residentie Rembang ( + 26,4%),
Preanger-Regentschappen (417 943 bouws) en de kleinste in
Djokjakarta (71 750 bouws) en op Madoera (82 794 bouws). viel in alle gewesten afneming der geoogste uitgestrektheden
De mislukkingen waren het belangrijkst in de residentiën te constateeren en wel het sterkst in Banjoemas (50,6%),
Soerabaja (157 934 bouws), Cheribon (117 821 bouws), Pekalongan (50,4%), Djokjakarta (47,8%) en Batavia
Batavia (66 446 bouws), Rembang (61 955 bouws) en Sema- (45,4%).
De grootste uitgestrektheden bataten werden geoogst in
rang (50 918 bouws) en het geringst in de residentiën
Djokjakarta (609 bouws), Soerakarta (1800 bouws), Kedoe de gewesten Madoera, Rembang, Preanger-Regentschappen,
Kedoe en Semarang (zie tabel I I I van bijlage X ) .
(2154 bouws) en Preanger-Regentschappen (2731 bouws).
Gerekend voor geheel Java en Madoera werd de grootste
De totale opbrengst bedroeg in 1921 82 605 865 pikol
droge sawabpadi, zoodat de opbrengst per geslaagden bouw uitgestrektheid bataten geoogst in November (37 010 bouws)
gemiddeld 21,95 pikol en de opbrengst per beplanten bouw en de geringste in J u n i (17 685 bouws).
19.08 pikol bedroeg.
Aardnoten.
Op Java en Madoera werd in 1921 van
De grootste opbrengsten werden verkregen in de residentiën Preanger-Regentschappen (10 832 892 pikol) en Batavia 278 847 bouws (in 1920 van 284 773 bouws) aardnoten ge(10 202 651 pikol) en de geringste in de residentiën Madoera oogst, d. i. 2,1% minder dan in 1920 en 2,0% minder dan
(1159 825 pikol), Djokjakarta (1980219 pikol) en Ban- gemiddeld in de jaren 1917 t/m 1919.
Van de genoemde 278 847 bouws waren er 121 973 in
tam (2 712 267 pikol).
De geslaagde uitgestrektheid padi-noqo
(drooggeteelde Midden-Java. 108 249 in Oost-Java en 48 625 in West-Java
padi) bpdroeg in 1921 op Java en Madoera 428 411 bouws, gelegen.
Tn vergelijking met het vorige jaar was in Soerakarta
of 215 527 bouws ( + 36 %) minder dan in 1920 en + 2 7 %
minder dan jremiddeld in de jaren 1917 t/m 1919. Het (78.7 % ) . Soerabaja (66,2 % ) . Kedoe (38.6 % ) , Djokjakarta
( 3 1 . 9 % ) , Pasoeroean ( 1 9 , 4 % ) en Madioen (7,6%) toegrootste aandeel daarin hadden de residentiën Preangerneming
der geoogste uitgestrektheden te constateeren.
Regentschappen (88 100 bouws), Soerakarta (56 846 bouws),
Het grootste aandeel in de geoogste oppervlakte hadden
Bantam (52 740 bouws), Batavia (33 959 bouws) en Pasoe- |
de gewesten Rembanjj. Pasoeroean. Madoera. Soerabaja en
roean (32 507 bouws).
De mislukte uitgestrektheid padi-gogo bedroeg 3164 j Semarang (zie tabel I I I van bijlage X ) . De meeste aardnoten
bouws, tegen 15 672 bouws in 1920 en 14 066 bouws <remid- ' worden geoogst in November (van 34 034 bouws) en de
minste in Juli (van 16 521 bouws).
deld in 1917 t/m 1919.
()]) Java en Madoera werd + 4 975 000 pikol geoogst, I
Kedelé (sojaboonen) werden in 1921 van 226186 bouws
tegen' ± T608000 pikol in 1920.
De gclioele opbrengst aan padi kan dus gesteld worden op i (in 1920 van 228 866 bouws) geoogst, d. i. 1,2% minder dan
in 1920 en 2,1% minder dan het gemiddelde van het tijdvak
82 606 000 pikol sawahpadi + 4 975 000 pikol padi-gogo =
1917 t/m 1919.
87561000 pikol padi. '
Van de g*enoemde 226 1S6 bouws waren 152 124 in MiddenIfaïs werd in 1921 op Java en Madoera £'ooo<rst van Java, 61 082 in Oost-Java en 12 980 in West-Java gelegen.
Ten opzichte van het vorige jaar bleken de uitgestrekt2104 287 bouws (in 1920 van 2 785 175 bouws). d. i. 75,6",',
van do in 1920 en 89,8% van de gemiddeld in 3 der vooraf- ! heden het meest toegenomen in Pasoeroean ( 5 0 , 6 % ) , Remgegane jaren geoogste uitgestrektheden. De groote vermin- hang (36.3%), Madioen (30,9%). Kedoe (19.9%), Cheribon
dering van de geoogste uitgestrektheden komt geheel voor ' (17.3%,), Bantam (8,6%) en Djokjakarta (2,0%); de grootrekening van den geringen bijplant van dit gewas gedurende j ste vermindering werd in Besoeki (61,2%) geconstateerd.
Het grootste aandeel in de geoogste uitgestrektheden badden
de laatste maanden van 1920.
de residentiën Madioen, Rembang, Pekalongan, Kediri en
Van de genoemde 2 104 287 bouws waren 1 093 407 bouws
gelecen in Oost-.Tava. 966 362 bouws in Midden-Java en I Semarang (zie tabel I I I van bijlage X ) .
W a t het tijdstip van den oogst betreft werd de meeste
'11 517 bouws in West-Java.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1922—1923.

5.

Xed.-Indië.

33

KOLONIAAL VERSLAG 1 U 2 2 .
259

Hoofdstuk O, afd. I.

kedele geoogst in J u l i (van 47 669 bouws) en de minste in
Februari (van 652Ö bouws).
Andere peulvruchten werden geoogst van 302 591 bouws
(in 1920 van 324 245 bouws), d. i. 6,7% minder dan in 1920
en 15,9 % minder dan gemiddeld in 1917 t/m 1919.
Van de genoemde 302 591 bouws waren 154 660 in OostJava, 100 290 in Middeu-Java en 47 641 in West-Java
gelegen.
Ten opzichte van het vorige jaar was de oogst in de1 residentiën Pasoeroean (44,8%), Soerakarta (29,5%), Soerabaja
(28,3%), Itembang ( 1 0 , 3 % ) en Madoera (10,2 %) van een
grooter oppervlak afkomstig. De grootste geoogste uitgestrektheden waren gelegen in de residentiën Madoera, Soerabaja, Pasoeroean en Rembang (zie tabel I I I van bijlage X ) .
De meeste van deze peulvruchten werden geoogst in October
(van 46 669 bouws) en de minste in Maart (van 14 524
bouws).

Overige inlandsehe landbouwgewassen werden in het
afgeloopen jaar van 953 154 bouws geoogst, d. i. 10,8%
meer dan in 1920 en 43,7% meer dan het gemiddelde der
jaren 1917 t/m 1919.
De geoogste uitgestrektheid bedroeg voor tabak 142 648
bouws, andere knolgewassen 88 460 bouws, lombok 53193
bouws, inlandsehe thee 30 961 bouws, groenten 30 763
bouws, aardappelen 22 813 bouws, suikerriet 22 657 bouws,
uien 11 398 bouws, indigo 16 605 bouws, djarak 9580 bouws,
katoen 9463 bouws, gierst 8654 bouws, widjen 1985 bouws
en overige gewassen 534 935 bouws.
Alles te zamen werden op geheel Java en Madoera in 1921
inlandsehe landbouwgewassen geoogst van 9 365 943 bouws
(van 10 723 897 bouws in 1920), d. i. 11,2% minder dan in
1920 en 4,5% minder dan het gemiddelde der jaren 1917
t,'m 1919. Gespecificeerd naar de gewassen waren de veranderingen als volgt:
Meer dan in 1920

Minder dan in 1920

(IPWAQ

in bouws.
Sawahpadi
Padi-gogo .
Maïs...
Cassave .
Bataten .
Aardnoten.

1

1

.
.
.
.
.

Andere peulvi uchte n
Andere inl. landbouwgewassen .
Totaal . . .
2°.
a.

in %.

92 839

10,8

92 839

—

in bouws.

in ° /0 .

206 970
215 527
680 888
36 530
102 795
5 926
2 680
21654

5,3
33,5
24,4
3,2
27,2
2,1
1,2
6,7

1 272 970

—

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

Landbouwbedrijf
in de Tjihea-vlakte
Regentschappen).

(Preanger-

Bij de exploitatie van het landbouwbedrijf in ^ e Tjiheavlakte bleef de hygiënische zijde van het vraagstuk veel
aandacht eischen. Bij het uitgeven van sawahs in deelbouw
aan de bevolking werd in de eerste plaats als voorwaarde
gesteld, dat de sawahs bewerkt moesten worden op de tijdstippen, welke in overleg met den irrigatie-dienst waren
vastgesteld, ten einde van eene langdurige drooglegging in
den oostmoeson verzekerd te zijn. Bovendien werd in het
areaal van de hoeve + 25 K.M. afvoerleiding gegraven.
I n 1921 werd van 700 bouw eene hoeveelheid van ± 2000
pikol padi ontvangen als bijdrage van de deelbouwers. Bij

200

het begin van bet seizoen 1921—1922 werd <S(J() bouw in
deelbouw uitgegeven, waarbij de voorwaarden scherper
werden geformuleerd en meer controle werd uitgeoefend op
de naleving er van, daar deze de eerste maal te wenschen
had overgelaten.
Met de immigratie werden uit den aard der zaak vele
moeilijkheden ondervonden; einde 1921 was een kern van
± 30 geïmmigreerde landbouwersgezinnen op de hoeve aanwezig.
De gezondheidstoestand op het emplacement was vrij
goed; in bet areaal van de hoeve buiten het emplacement
daalde het aantal malarialijders van 96% tot 03",,.
Van de li>!) bouw gronden in eigen beheer werd katjaiig
tanah, kedele* en cassave geoogst; door de intensieve drooglegging en de herhaalde bewerking verbeterde de structuur
aanmerkelijk.
Veertien span trekvee verricht diensten bij de grondbewerking en bij het transport. Aan de hoeve is voorts een deel
toegezegd van de door het"Gouvernement voor de geheele
Tjihea-vlakte tot een bedrasr van f 40 000 in voorschot te
leveren karbouwen.
b.

Govvernements

kina-onderneming.

Werd het vorig verslagjaar gekenmerkt door groote onbestendigheid van het weer en door een natten oostmoeson, in
1921 had de weersgesteldheid een regelmatiger karakter.
Tot eind April bleet' de westmoeson doorstaan, waarna vrij
spoedig de droogte intrad. Behalve een vrij booge regenval
•uilen. In Sepin J u l i . bleef de oostmoeson normaal
teinber vielen de regens in, doch bleven tot in November
beneden het gemiddelde; eerst in December droeg de weersgesteldheid het karakter van een flinken westmoeson met
een hoogen regenval verdeeld over een groot aantal regendagen.
Einde Februari en begin Maart kwamen vrij hevige winden voor, waardoor eenige schade werd aangericht in de
oudere plantsoenen op Tirtasari en Poentjak Gedeb en
in de kweekerijen van Tjibitoeng.
I n de eerste helft van het jaar was de weersgesteldheid
voor de kweekerijen en den jongen aanplant zeer gunstig.
Met het verspenen van Ledgeriana- en succirubra-plantjes
kon zonder onderbreking tot eind April worden voortgegaan.
Het verenten van succirubra-onderstammen werd reeds in
de eerste maanden van het jaar beëindigd; een zeer groot
percentage slaagde en de ontwikkeling der jonge enten laat
niets te wenschen over. Minder gunstig voor de kweekerijen
was het tekort aan regen in het derde kwartaal van dit jaar
en het late doorkomen van den westmoeson, waardoor de
ontwikkeling der jonge speenplantjes zeer belemmerd werd.
Het overbrengen van planten uit de kweekerijen in den
vollen grond kon gedurende het eerste kwartaal geregeld
voortgang vinden, terwijl midden November weer opnieuw
met deze werkzaamheid kon begonnen worden.
De geprononceerde oostmoeson had voor den aanplant het
gunstige gevolg, dat minder aantasting voorkwam door
djamoer oepas en wortelschimmels.
Op de af deeling Rioenggoenoeng werd, grootendeels op
versche boschgronden, eene ontginning (groot 23 bouws en
100 D Rijnlandsche roeden) tot stand gebracht en voornanielijk beplant met M.R.G. zaailingen; een klein gedeelte dezer ontginning (bijna 5 bouws), bestaande uit de
meest steile en afgespoelde stukken, werd beplant niet AV3enten. Overeenkomstig het reeds sedert enkele jaren gevolgde werkplan werden oudere Ledger-enten-tuinen, waarvan geen verdere ontwikkeling meer te verwachten was,
gerooid en, na degelijke herontginning, opnieuw beplant
met krachtig-ontwikkelde, overjarige W 3 -enten. Het totaal
oppervlak dezer tuinen bedroeg 21 bouws en 62 D Rijnlandsche roeden.
Op de afdeeling Kawah Tjiwide werd eene oppervlakte van
62 bouws en 132 D Rijnlandsche roeden Robusta-tuinen
gerooid, welke gemiddeld 4031 K.G. droge bast per bouw
opbrachten. Het beplante oppervlak dezer afdeeling, die
geheel zal worden af gerooid, bedroeg einde 1921 nog 117
bouws en 326 G Rijnlandsche roeden, tegen 295 bouws en
475 □ 1'ijnlandsehe roeden vóór den aanvang der afrooiing.
Zoowel in de herbeplantingen als op de verlaten gedeelten
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der kweekerijen weiden leguminosen uitgelegd. Van de tot afgeloopen jaar bedroeg, na aftrek van rente en afschrijnu toe gebruikte soorten blijken (,'rotalaria usaramoensi» en ving, f 1 229 222 (in 1920 f 1130 051 en in 1919 f 910 350).
lupine het best te voldoen. I n de herbeplantingen werd voornamelijk lupine uitgezaaid, welke zich daar over het algec. 's Lands
caoutchouchedr/jf.
meen gunstig ontwikkelde, behoudens op onkele bepaald
Op uit. 1921 bestond het caoutchoucbedrijf uit 17 onderslechte gronden.
Volgens de in den loop van dit jaar geëindigde opmeting, nemingen, namelijk: Tjikoempaj, Serpong, Lengkong (res.
bedraagt het beplante oppervlak der kina-onderneming Batavia), Merboeh, Kalitelo, Balong, Banjoemanis, Kali1319 bouws en 400 D Rijnlaudsche roeden. Hiervan was wringiu, Bedji (res. Semarang), Vada, Tjipetir (res. Preanbeplant met Ledgeriana (zaailingen en enten) 1136 bouws ger-ltegentschappen), Boewaran, Blimbing, Soebah (res.
en 395 D Kijulaiidsche roeden: hybriden (zaailingen en Pekalongan), Tretes (res. Madioen), Kroempoet (res. Banenten) 50 bouws en 298 o Rijnlaudsche roeden; succirubra joemas) en Langsar (gouv. Atjeh en onderhoorigheden).
De beplante oppervlakte bedroeg 12 509 H.A., waarvan
3b bouws en 382 D Rijnlaudsche roeden en robusta (zaai9508 H.A. hevea, 1061 H.A. klapper, 518 H.A. ficus, 1362
lingen en enten) 95 bouws en 325 D Rijnlaudsche roeden.
Up het eind van het verslagjaar bedroeg1 het aantal plan- H.A. getahpertja en 60 H.A. voedselaanplant.
De opbrengst aan producten bedroeg, vergeleken met 1920,
ten in den vollen grond 9 570 500, tegen 9 844 000 in 1920,
welke vermindering voornamelijk op rekening komt van de als volgt:
rooiing van 62 bouws robusta-aanplant op Kawah-Tjiwide,
1921.
1920.
waartegenover slechts eene hei-beplanting van ruim 23
hevea-rubber
1 551045 K.G. 1 3 9 9 354 K.G.
bouws op Rioenggoenoeng staat.
ficus-rubber
t.
—
9 457
Volgens zeer globale schatting bevonden zich op het eind
citronella-olie
—
2
526 ,,
wan 1921 in de gezamenlijke kweekerijen der gouvernements
kina-onderneming 1 530 Ó00 kina-plantjes, in verschillende
lemongras-olie
3 451 ,,
16 093 ,,
stadia van ontwikkeling, namelijk 333 000 Ledgeriana's,
klappers
200 653 stuks
S5 316 stuks.
1072 000 Succirubra's, 95 000 hybriden (Succirubra +
getahpertja
79 289 K.G.
• 77 S44 K.G.
Ledgeriana) en 30000 robusta's (succirubra + officinalis).
Dank zij de aanwezigheid van een ruimen voorraad overcoca
4 760 ,,
S 558 ,,
jarige enten op fle kweekerijen kon voor het inboeten der
koffie
126pikol
160 pikol.
hiaten in de oudere tuinen en voor de herbeplanting der
gerooide plantsoenen uitsluitend kraclitig-ontwikkeld plantDe ficus-exploitatie werd geheel gestaakt, omdat door de
materiaal gebezigd worden.
groote prijsdaling van de rubber voor de ficus geen loouende
De opkomst van het werkvolk was gedurende het eerste prijzen meer konden worden gemaakt en het bovendien toch
kwartaal van dit jaar zeer onvoldoende, zoodat verschillende reeds in de bedoeling lag de ficus-cultuur geleidelijk op te
werkzaamheden (o. a. het greppelen en patjoelen) vertra- heffen. Ditzelfde valt te vermelden van de exploitatie van
ging ondervonden; voor het wieden der tuinen kon slechts het in de andere cultures tusschengeplante sereh- en lemonmet moeite het noodige werkvolk verkregen worden. Gaande- gras.
weg kwam hierin gedurende het tweede kwartaal eene
Alle producten werden door tusschenkomst van de factorij
gunstige wijziging, en bleef het aanbod van werkkrachten der Nederlandsche Handelmaatschappij verkqcht, deels te
sedert dien steeds ruim voldoende.
Batavia en Singapore en deels te Amsterdam. Verkocht
Voortdurende zorg werd besteed aan het vrij «houden der werd:
tuinen van schadelijke grassen. Aan het greppelen en patjoehevea-rubber
1151764 K.G. a f 0,883
netto = f 1018714
Len konden, in verband met de voorgeschreven bezuiniging,
ficus-rubber
1482 „ ,,
0,803
„
_
3 C01
niet zooveel kosten besteed worden als in het belang van den
eitronella-olio
1337 „ „
2,79
„
=
3 734
aanplant wel wenschelijk was.
lemongras-olie
12541 „ „
3,08'
,, =
46 160
De verkoop van zaden en planten leverde in het afgeloopen
klappers
215 969 stuks ,,
4,5.">p. 100 .. =
9 823
jaar eene bruto opbrengst van f 98 572, tegen f 63 960 in
getahpertja
266119 K.G. „
7,67H
., =
304.195
1920. Dank zij de zorgvuldige zuivering van het zaad en de
coca
5534 ,, „
0,64»
,, =
3 591
geregelde controle van elke partij zaden door het kina-proefchenopodium-olic
181 ,, ,, 25,—
,, =
4 525
station op kiemenergie en kiemkracht, kon het geleverde
koffie
277.C pikol,, 21,783
„ =
6 047
zaad aan de hoogste eischen voldoen.
Wortelschimmels bleven het heele jaar optreden in de
f 1300 390
Ledger-zaailingen-plantsoonen en veroorzaakten vooral op
de afdeeling Poentjak Gedeh veel sterfte. In den westmoeson
In het vorig verslagjaar bedroegen de netto-prijzen van
1920/21 hadden de jonge Ledger-zaailingen-tuinen op de hevea-rubber f 2,08 8 , ficus-rubber f 1,552, citronella-olie
Rioenggoenoeng zeer te lijden van een zwaren Helopeltisf 4,79 l , lemongras-olie f2 14,77", klappers f 9,12 per 100
aanval, hetgeen nog werd verergerd, toen in het begin van
stuks, getahpertja f 7,70 , coca f 0,99? en koffie f 41,143.
dit jaar djamoer oepas (Corticium salmonicolor) zich ver- Voor bijna alle producten (uitgezonderd de getahpertja)
breidde op de door den Helopeltis-aanval verzwakte planten. werd door de groote prijsdaling nog niet de helft der opNadat de aangetaste takken door een diepen snoei verwijderd
brengstcij fers van het vorig verslagjaar verkregen.
waren, begonnen de planten zich spoedig te herstellen. Eene
Alle andere inkomsten bedroegen f 30 082, zoodat de
intensieve grondbewerking voltooide het herstel, zoodat op baten van het geheele bedrijf f 1330 472 beliepen, tegen
het eind van het verslagjaar de plantsoenen er zeer gunstig f 3 017 097 in 1920.
bijstonden. I n de oudere tuinen kwam Helopeltis slechts
De uitgaven waren f 3 359 858, waarvan f 1 46G 589 aan
sporadisch en zeer plaatselijk voor. Stamroest werd het ge- kapitaalsuitgaven en f 1 893 269 aan bedrijfskosten.
heele jaar door waargenomen en kwam plaatselijk in vrij
De rente aan het Gouvernement en de afschrijving van het
ernstige mate voor.
bedrijf bedroegen f 1 075 266, waarvan op de kapitaalsrekeDe oogst der gouvernements kina-onderneming over 1921 ning f 175 885 en op de exploitatie f 899 381 werd gebracht.
De voorraad der producten bedroeg einde 1921 aan: heveaheeft bedragen 1 201 335 K.G. droge bast. Hiervan was op
rubber 1238 435 K.G. (waarde f 1125 490), ficus-rubber
31 December in voorraad bij de Bandoengsche kininefabriek
1065 K.G. (f 1314), lemongras-olie 556 K.G. (f 2916),
161 260 K.G., in voorraad op de onderneming 609 427 5 K.G.,
klappers 8275 stuks (f 394), getahpertja 112 655 K.G.
verzonden naar Europa 430 347 5 K.G. en geleverd aan het
d 447 570), coca 4970 K.G. ( f 1 6 6 9 ) en koffie 25 pikol
magazijn van geneesmiddelen 300 K.G.
(f 273), totale waarde f 1 579 626.
De oogst werd, evenals in vorige jaren, verkregen voor
een deel door normale uitdunning en opkapping, voor een
3°. P A R T I C U L I E R E O N D E R N E M I N G E N .
ander deel door rooiing. Het product van de afdeeling Kawah
Tjiwide werd uitsluitend door rooiing verkregen.
I n bijlage AA is een overzicht opgenomen van de beplante
De winst der gouvernements kina-onderneming over het uitgestrektheden en de productie in het grootlandbouwbe-
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drijf' op Java en Madoera, voor zoover betreft die ondernemingen waar een of meer der volgende gewassen geteeld
worden: suiker, hevea, fieus en andere caoutchouesoorten en
getahpertja, koffie, thee, tabak, kina, cacao, cocospalmen,
oliepalmen, kapok, agave, coca, notemuskaat, peper, cassave, aetherische olie-gewassen en indigo. Op Java en
Madoera werd door 1355 ondernemingen eene uitgestrektheid
gerapporteerd van 1 795 485 bouws, waarvan 751 81G bonws
beplant l i j n ; de grootste beplante uitgestrektheden treft men
aan in de Preanger-Kegentschappen (145 752 bouws) en
Pasoeroean (103 588 bouws).
Ken overzicht over 1921 van die ondernemingen, ingedeehl volgens den rechtstoestand der gronden (gouvernementsgrond,
particuliere landerijen,
erfpachtsgronden,
huurlanden, gronden in vrije huur van de bevolking), treft
men aan in hijlage BB.
Suiker. Blijkens de door tusschenkomst van het Algemeen
syndicaat van suikerfabrikanten in Xederlandsch-Indië verkregen o])gaven (zie bijlage Z, staat I) namen in 1921 132
ondernemingen, uitsluitend berustende op overeenkomsten
met de bevolking, aan de suikercampagne deel. Zij verkregen eene productie van 18 944
207 pikol suiker, waarvan
x

18 338 797 pikol hoofdsuiker. )

Van deze 132 ondernemingen betaalden 130 ondernemingen f 10 086 258 aan grondhuur, of gemiddeld f 82 202 per
onderneming; 129 ondernemingen betaalden wegens loonen
en gedane leveringen f 77 981 429, of gemiddeld f 604 507
per onderneming.
Voor opgaven omtrent den rietaanplant en de opbrengst
van elke onderneming wordt verwezen naar het overzicht in
de genoemde hijlage, welk overzicht; ook de ondernemingen
omvat, welke niet of niet uitsluitend berusten op overeenkomsten niet de inlandsche bevolking, zoomede de onverhuurde ondernemingen Tjolomadoe en Tasikmadoe in Soerakarta. in het geheel ten getale van 52. Deze ondernemingen
leverden 9 053 374 pikol suiker op, uitmakende met de
18 944 20T pikol van de geheel op den grondslag van vrijwillige overeenkomsten met de bevolking werkende fabrieken, eene gezamenlijke opbrengst van 27 997 581 pikol,
waarvan 27 223 997 pikol hoofdsuiker, en wordt de gemiddelde opbrengst per fabriek over geheel Java alleen aan
hoofdsuiker 147 957 pikol.
Wat de ondernemingen betreft, die in 1921 plantriet
(bibit) voor de suikerfabrieken leverden, wordt verwezen
naar staat I I van bijlage Z.
Behalve in de residentie Kedoe, was de weersgesteldheid
in het verslagjaar over het algemeen gunstig te noemen.
Het aantal rietbranden bedroeg 1058, tegen 747 in 1920
en de bruto uitgestrektheid van de oppervlakte verbrand riet
was 2599 bouw, tegen 1490 houw in 1920 (zie tabel X I I I van
bijlage G ) .
De huurprijzen bedroegen in de afdeeling Magelang (res.
Kedoe) voor maalriet f 70 a f 150 (voor een termijn van
21 maanden), in de afdeeling Poerworedjo (res. Kedoe) f 92
a f 200 (voor een termijn van 14 maanden), in de afdeeling
Keboemen (res. Kedoe) ± f 92, in Besoeki f 50 a f 125 (voor
éénjarige contracten) en in Pasoeroean f 45 a f 100 (voor één-

jange contracten).

In de genoemde gewesten schommelden de loonen der
gewone fabrieksarbeiders tusschen f 0,50 en f 0,80 per dag
voor mannen, f 0,35 en f 0,60 voor vrouwen en f 0,25 en
f 0,10 voor kinderen. Bij taakwerk steeg het loon tot f 2,80
per dag en eene dubbele betaling voor Zondagswerk gedurende de campagne. Ambachtslieden verdienden f 30 a f 90

's maande en suikerkokera f 50 a f 125 's maand*.

Kubbei'. De groote crisis in den ruhberhandel werd zeer
sterk in Nederlandach-Indië gevoeld. Als een gevolg van
zoo ver mogelijk doorgevoerde bezuinigingen, daalde de
kostprijs aanzienlijk, zoodat de kans op herstel bij eene
eventueele verhooging van den marktprijs veel grooter is
geworden. De aanplant bedraagt 22-8 164 bouws, waarvan
1) Bij deze b e r e k e n i n g ia a a n g e n o m e n d a t 1 pikol melasse-suiker = 1 pikol
gecentrifugeerde suiker = 0,75 pikol hoofdsuiker; 1 pikol z a k s u i k e r = 0,50
pikol hoofdsuiker; 1 pikol s u p e r i e u r e stroopsuiker, 1 pikol stroopsuiker en
t pikol d r o o g g e d r a a i d e hoofdsuiker = 1 pikol hoofdsuiker.

141 634 bouws tapbaar
K.G. hevea.

zijn; verkregen werd

24 513 856

Koffie. De oogst van koffie viel zeer tegen, tengevolge
van de verwoestingen door de bessen-boeboek aangericht.
Van 115 772 bouws werd 631 977 pikol koffie geoogst.
Tabak. De oogst 1921 was voor de Java-tabak. wat hoedanigheid en hoeveelheid betreft, voordeeliger dan de voorafgegane oogst. De aanplant van tabak bedroeg 40 734
bouws, waarvan 14 997 326 K.G. bladtabak en 5 148 072
K.G. krosok geoogst werd; bovendien werd nog van de bevolking opgekocht 89ó 529 K.G. bladtabak en 3 381 305 K.G.
krosok.
Cacao. De aanplant van cacao vermindert steeds; was in
1920 nog 8626 bouws beplant, in 1921 bedroeg de beplante
uitgestrektheid slechts 7586 bouws. De productie bedroeg
11 212 pikol, tegen 13 128 pikol in 1920.
Thee. Tengevolge van de groote aanwezige voorraden,
had de theecultuur in 1921 een zeer moeilijken tijd; eerst in
Juli 1921 trad eenige verbetering in met iets hoogere prijzen. Vele ondernemingen hebben den pluk moeten stopzetten. Van 113 351 bouws werd 24 051351 K.G. thee verkregen, terwijl bovendien 3 388 309 K.G. van de bevolking
werd opgekocht.
Kina. Java levert ongeveer 95 % van de wereldproductie.
Door de oprichting van de Xederlandsch-Indische Vereeniging tot bevordering van de belangen der kinacultuur kwam
de samenwerking tot stand, waardoor men bijna de geheele
productie in de hand heeft en de hooge prijzen kan bandhaven. De beplante oppervlakte bedraagt 23 315 bouws,
waarvan 10 612 960 K.G. kinabast werd verkregen.
Vnilf re ondernemingen. Het aantal en de opbrengst van
de rijstpellerijen en kapok-zuiverinrichtingen, voor zoover
zij om+rent haar bedrijf in 1921 opgaven verstrekten, blijkt
uit de volgende overzichten.
Rijstpellerijen.
Aantal Verwerkte
hoeveelheid
pellopadi
rijen. (in pikols).

GEWESTEN.

Bantam

8

Batavia

160

Cheribon

5

Pioanger-Kegentscliappen

. . . .

45

Banjoemas

2

Pekalongan

5

Remhang

2

Semarang

6

Madioeu

2

Kediri

5
10

Pasoeroean

18

Besoeki

5

Soerabaja

436 063

(8)
033268
(100)
123103
(4)
285834
(45)
51000
(2)
69 382
(5)
16272
(2)
131 753
(5)
37 407
(2)
SO6T.0
(6)
107 723
(10)
003 708
(18)

m• t
(6)

Totalen

. .

273

4 994 419
(271)

Verkregen opbrengst
(in pikols).
Rijst.

065912
(7)
906584
(154)
49805
(4)
140748
(46)
23260
(2)
. 36593
(5)
9333
(2)
67 089
(6)
19032
(2)
19888
O)

Gaba.

Dedek.

5 309
(1)
C9399
(14)

47 938
(17)

2 896 409 74 708
(265)
(15)

47 938
(17)

BE

ras

(10)
310827
(18)
30959
(5)
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Aant al
ondernen nngen.

Kapokzuiverinrichtingen.

Gewesten.

Verkregen opbrengst
in K.G.
Aantal
verwerkte
vruchten.

Zuivere
kapok.

Pitten.

Bantam . . . .
Batavia . .
Cheribon
Pekalongan
Semarang .
Rembang .
Madioen . .
Kediri . .
Pasoerocan.
Soerabaja .

2
2
2
6
26
3
11
8
3
3

330 000
46 382
6000 000
83 378
154 602
9 604 568
47 522 070
264 178
143 053111a) 1 192 893
20 072 346
77 471
46 815169 a) 740 750
26 300 000 a) 245 172
131 170
960 000
— o) 127 875

79 458
198 254
185 717
436 083
2 039 008
140 389
1 056 846
1 434 170
142 920
76 500

Totalen . . .

66

300 657 264 b) 3 062 871
(66)
(38)

5 789 345
(66)

1922.
266

Door een klapperoliefabriek
in Pekalongan werd 2316
iikol copra verwerkt tot 90 100 K.G. olie, terwijl eene dergeijke fabriek in Besoeki 28 016 pikol copra verwerkte tot
1 063 664 K.G. olie en 642 503 K.G. boengkil.
In Kediri verwerkten 12 aardnotenoliefabrieken
144 545
nikol aardnoten tot 2 629 804 K.G. olie en 5 483 027 K.G.
boengkil; een in Pasoeroean bestaande fabriek produceerde
uit 15 000 pikol aardnoten 168 800 K.G. olie en 393 800 K.G.
boengkil.
Twee kapokpittenoliefabrieken
in Pekalongan verwerkten
8425 pikol kapokpitten tot 70 175 K.G. olie en 145 956 K.G.
boengkil.
I n Besoeki verkreeg één mmspellerij 2215 pikol gepelde
maïs.

f

a) Beuevens onderscheidenlijk 975 938, 2177 642, 814 933 en 395 272 K.G.
vruchten.
b) Benevens 4 363 785 K.G. vruchten.

§2.
1°.

BUITENGEWESTEN.

INLANDSCHE LANDBOUW.
a.

Eenjarige

gewassen.

P a d i . In de Lampongsehe districten was de padioogst
bevredigend; de productie kon volledig in de behoeften voorzien en er werd zelfs een surplus verkregen. I n de residentie
Benkoelen was de oogst over het algemeen goed; in de onderafdeelingen Iiedjang en Lebong en in de immigratiekolonies
werden de sawahcomplexen uitgebreid. In de residentie
Palembang was de oogst gunstig, vooral op de lebaks in de
Ogan- en Komering-streek. Ter Sumatra's Westkust was de
padiproductie in 1921 alleszins bevredigend, met uitzondering van de onderafdeelingen Sidjoendjoeng en Sawahloento. I n het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden was
de padi-oogst slechts iets kleiner dan in het gunstige jaar
1920. In Tapanoeli bedroeg de productie ruim 3,1 millioen
pikol p a d i : de uitgestrektheid van de sawahs was + 87 000
bouws en die van de ladangs ± 66 000 bouws. De opbrengst
in Padanglawas was buitengewoon goed, terwijl ook die in
Mandailing boven de normale was. In Djambi kunnen de
uitkomsten van den padi-oogst over het algemeen bevredigend genoemd worden. I n de residentie Riouw en onderhoorigheden is de padi-cultuur alleen van belang in Indragiri, waar de oogst normaal was. Ter Oostkust van Sumatra
was de padi-oogst niet voldoende om in de behoefte van de
bevolking en de contractkoelies te voorzien. Op Banka werd
in 1921 van bijna 500 bouws moerassawah en van 25 000
bouws ladang geoogst (in 1920 van 300 en 18 000 bouws).
Op Billiton is de padicultuur van weinig beteekenis; de
productie bedroeg ± 50 000 pikol, tegen 40 000 pikol in
1920. I n de Westerafdeeling van Borneo komt vrijwel uitsluitend ladangbouw voor. Over het algemeen is in 1921 de
padi-oogst bevredigend geweest, behalve in de afdeeling
Ketapang. In de onderafdeelinjr Pontianak wordt, in verband met het zielenaantal, niet voldoende rijst verbouwd om
in eigen behoefte te voorzien. In de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo was de oogst niet bevredigend, doch in het
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1922—1923.

tekort kon door aanvoer van buitenlandsche rijst ruimschoots worden voorzien. Uitbreiding van de padicultuur
had vooral in de afdeelingen Zuidoostkust van Borneo en
Bandjermasin plaats. I n Celebes en onderhoorigheden
slaagde de rijstaanplant uitstekend, in de onderafdeeling
Sopeng (afd. Bone) zelfs leidende tot een belangrijk surplus; in verschillende streken had uitbreiding van het
sawahoppervlak plaats. I n de residentie Menado werd van
+ 27 000 bouws sawah en van ± 66 000 bouws tegalan geoogst ; de oogst was over het algemeen goed. I n de residentie
Ternate wordt de padicultuur slechts op kleine schaal gedreven. I n Timor en onderhoorigheden was de padi-oogst
niet bevredigend, op Soemba zelfs zeer slecht.
Maïs is in sommige streken dev buitengewesten (vooral on
Celebes en Timor) het hoofdvoedsel voor de bevolking. Do
maïsoogst was op Celebes slechts matig; in laatstgenoemd
gewest was de productie daarentegen zeer goed, met uitlondering van de onderafdeeling Zuidwest-Soemba, waar de
oogst door droogte mislukte. I n de resjdentie Palembang
wordt de maïscultuur op renahgronden van meer belang. De
maïsoogst was in de residentie Ternate goed, vooral op Halmahera en ilakean.
Aanlnoten. De cultuur van aardnoten breidt zich voortdurend uit in sommige onderdistricten van de onderafdeeling Fort van der Capellen (afd. Tanahdatar, res. Sumatra's
Westkust).
T a b a k . De oogst van Pajokoemboeh-tabak was minder
bevredigend.
De spsaiiimltiiiir (widjen) was alleen van belang in de
onderafdeeling Ogan Tlir (res. Palembang). De prijs schommelde tusschen f 14 en f 15 per pikol.
De cultuur van patchouli (nilam'» is vooral van beteekenis
voor Tapa Toean (West-Atjeh). Door ee#ige haudelaren
5.

Ned.-Indië.
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werd een fabriekje voor de bereiding van patchouli-olie
opgericht, waarin ongeveer 1/10 van den oogst werd verwerkt. De prijzen van de olie liepen zeer terug.
De cultuur van uien is van vrii veel belang op Soembawa
en in Binia (res. Timor en onderhoorigheden). Ook in de
onderafdeelingen Pajokoemboeh, Fort van der Capellen,
Batipoeh en Oud-Agam van de residentie Sumatra's Westkust plant men op vrij groote scliaal uien aan.
Katoen. I n Palembang was in het begin van het jaar
de prijs van ruwe katoen slechts f 7,50, welke prijs langzamerhand steeg tot f 13, doch daarna wederom daalde tot
f 9; einde 1921 was de prijs weder tot f 12,50 opgeloopen.
H e t product werd hoofdzakelijk naar J a v a uitgevoerd; eerst
in het laatste kwartaal werd ook voor Europa opgekocht.
De uitvoer bedroeg 2854 ton.
b.

Overjarige

gewassen.

Koffie. U i t Benkoelen werd in 1921 uitgevoerd 4 616 233
K.G., tegen 4 889 744 K.G. in 1920, welke vermindering
nog steeds een gevolg is. van de daling der prijzen, die
varieerden voor robusta-koffie van f 9 tot f 15, voor Liberiakoffie van f 10 tot f 17, voor Java-koffie van f 18 tot f 25
en voor Kroë-koffie van f 40 tot f 45 per pikol. Gedurende
1921 werd uit de afdeeling Koerintji der residentie Djambi
uitgevoerd 1009,63 pikol koffie, tegen 767,91 pikol in 1920.
De uitvoer van Palembang bedroeg 3 802 090 K.G. koffie,
tegen 7 694 364 K.G. in 1920. Uit de afdeeling Boeleleng
der residentie Bali en Lombok werd 16,59 pikol koffie uitgevoerd, waarvan de prijzen varieerden van f 45 tot f 70
per pikol.
Thee. I n Benkoelen werden in de immigratiekolonies der
onderafdeeling Redjang geoogst en verhandeld 14 875 kati
groene thee en 10 250 kati bereide thee, tegen onderscheidenlijk 26 875 en 13 300 kati in 1920.
Rubber. De uitvoer bedroeg uit: Boven-Langkat 2 007 318
K.G. en Beneden-Langkat 2 020 742 K.G. I n Palembang
werd wegens de lage rubberprijzen door de bevolking weinig
zorg meer aan den aanplant besteed, zoodat de uitvoer belangrijk minder was dan in het vorig jaar (83 640 K.G.
caoutchouc, 2032 K.G. getahpertja en 301 820 K.G. djeloetoeng. tegen onderscheidenlijk 297 099, 653 en 551033 K.G.
in 1920). Uit Djambi werd uitgevoerd: 2 879 258 K.G.
caoutchouc, 77 941 K.G. getahpertja en 2274 K.G. djeloetoeng en uit de Zuider- en Öosterafdeeling van Borneo 83 469
K.G. getah. "Tengevolge van de groote daling der rubberprijzen, waardoor loonende exploitatie niet mogelijk was,
werden vele tuinen verlaten.
Peper. De uitvoer uit de Lampongsche districten bedroeg
252 825 pikol. tegen 249 152 pikol in 1920. De prijzen liepen
terug tot f 13 per pikol. Van Palembang werd uitgevoerd
904 368 K.G., tegen 1405 582 K.G. zwarte en 10 727 K.G.
witte peper in 1920. Ondanks den goeden oogst in Benkoelen
waren de geldelijke inkomsten aanmerkelijk minder dan in
het vorige j a a r ; de uitvoer beliep eene waarde van f 231 610.
tegen f 285 706 in 1920. De voornamelijk naar Singapore
gerichte uitvoer uit Banka bedroeg 38 029 pikol witte en
3169 pikol zwarte peper, eene waarde vertegenwoordigende
van ruim f 1600 000. Van de Zuider- en Öosterafdeeling
van Borneo werd 1 770 233 K.G. witte, 289 027 K.G. zwarte
en + 900 pikol staartpeper uitgevoerd en van de Westerafdeeling van Borneo 447 769 K.G. De uitvoer van Riouw
bedroeg 13 217 K.G. (tegen 8434 K.G. in 1920J en van
Billiton 386 pikol Avitte en 34 pikol zwarte peper.
Klapper. Door den slechten priis, welke de copra tengevolge van de algemeene malaise behaalt, nam de coprabereiding sterk af. De copra-uitvoer van Benkoelen bedroeg
373 493 K.G., tegen 422 503 K.G. in 1920. waarbij de
prijzen varieerden tusschen f 9 en f 10. tegen f 20 en f 30
in het vorige jaar. De Zuider- en Öosterafdeeling van Borneo
voerde uit 804 456 K.G. copra. 1 001 000 L. olie en 255 350
klappers en de Westerafdeeling van Borneo 2-5 886 284 K.G.
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copra, 327 428 L. olie en 212 403 K.G. oliekoeken. De uit :
voer van Riouw bedroeg 18 963 421 K.G. copra en van Bali
en Lombok 201 692 pikol copra en 855 890 L. olie; de prijzen
van copra varieerden van f 10 tot f 20 per pikol.
Door den gouverneur van Celebes en onderhoorigheden zijn
bepalingen vastgesteld op de bereiding, koop, verkoop, bezit
en vervoer van copra in zijn gewest (Jav. Ct. 1922 n°. 56).
Gambir. De uitvoer van de Westerafdeeling van Borneo
had in hoofdzaak plaats naar havens binnen NederlandschIndië. Op Banka werd de door de bevolking bereide gambir
slechts voor eigen gebruik bestemd.
Kruidnagelen. De uitvoer uit Benkoelen bedroeg slechts
53 789 K.G., tegen 253 796 K.G. in 1920; de prijzen varieerden van f 60 tot f 75 per pikol.
Muskaatnoten en foelie. De residentie Ternate en onderhoorigheden exporteerde 196 900 K.G. noten en 20319 K.G.
foelie, tegen 111740 en 33 860 K.G. in 1920; de prijs van
noten (geklopt) daalde van f 44 tot f 40 en die van foelie
van f 94 tot f 32,50 per pikol.
P i n a n g . Uitgevoerd werd uit Palembang 3 043 458 K.G.
(tegen 2 599 901 K.G. in 1920) en uit de Westerafdeeling
van Borneo 1889 342 K.G. (tegen 2 219 273 K.G. in 1920).
De afdeeling Asahan (Oostkust van Sumatra) voerde 749544
K.G. uit (tegen 813 890 K.G. in 1920), waarvan de prijzen
varieerden van f 4 tot f 7 per pikol.
Kapok. Van Palembang werd slechts 9610 K.G. kapok
uitgevoerd. De prijs van ongezuiverde kapok was f 7 tot f 9
en die van gezuiverde f 8 tot f 12,50 per pikol.
Sago.
De uitvoer uit de Westerafdeeling van Borneo
bedroeg 2176 418 K.G. gezuiverde en 29400 K.G. ongezuiverde sago. tegen 2 827 630 K.G. in 1920. Van Riouw
en onderhoorigheden werd uitgevoerd 10 702 333 K.G.. tegen
9881597 K.G. in 1920; de prijs varieerde van f 6.90 tot
f 8,28 per pikol.
Boschproducten. Uitgevoerd werd uit de Zuider- en
Öosterafdeeling van Borneo 2 973 894 K.G. rotan en 23129
K.G. damar, uit Djambi 6 602 133 K.G. rotan en 16 997
K.G. damar, uit Benkoelen 198 311 K.G. damar en 86 358
K.G. rotan en uit Palembang 4 354 682 K.G. rotan. I n
Ternate vertegenwoordigde de uitvoer van damar en rotan
eene waarde van onderscheidenlijk f 276 682 en f 22 2°7
tegen f 1 334 129 en f 25 722 in 1920.
2°.

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

Gouvernements

proefrijstbedri/f
te
(res.
Palembang).

Selatdjaran

Bij het gouyernements proefrijstbedrijf te Selatdjaran
bleef, evenals in 1920, de werkvolkvoorziening groote zorg
baren. Eerst na de poeasa, toen over het algemeen in Palembang door de malaise veel werkkrachten vrij kwamen, werd
de toestand blijvend beter.
De dijk werd, na zich gezet te hebben, geheel nagezien en
op peil gebracht. Gedurende een abnormaal hoogen vloed
bleek de hoogte en sterkte alleszins voldoende. De sluizen
kwamen in den loop van het jaar allen gereed. De groote sluis
werd vervangen door 6 groote buizen van Armco-materiaal in
beton gevat, welke combinatie goedkoop en doeltreffend
bleek. Ook op andere plaatsen werden Annco-buizen gelegd
tot vergrooting van de inlaatcapaciteit der sluizen.
Eindt» 1921 waren 250 bouws geheel ontgonnen, terwijl
nog + 40 bouws gerooid waren. Het ontgonnen oppervlak
was ingedeeld in akkers van 100 M. breedte en + 500 M.
lengte, gescheiden door greppels, welke uitmonden in grootere
afvoerslooten die door de verschillende sluizen in verbinding
staan met de Moesi voor af- en aanvoer van het water.
Begin Maart werden 62 bouws ingezaaid met vroegrijpe
padi. Dat men zoo laat in het seizoen nog tot het zaaien
overging, had niet zoozeer ten doel hiervan nog een mooi
product te krijgen, doch dat men althans ervaring met de
zaaimachines en met den onkruidgroei kon opdoen.
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De machines gaven aanvankelijk nog al reden tot klagen;;
van eigenlijke bedrijfszekerheid was geen sprake. I n den loopj
van 1921 verbeterde dit geleidelijk èn door het toezicht vanï
een kundig mechanicien èn door eene betere uitrusting vani
de werkplaats. Aan bijna alle landbouwwerktuigen werdenï
belangrijke verbeteringen aangebracht om ze aan te passeni
aan de omstandigheden. De tractors eischten gedurig intensief toezicht en controle; vooral de lichte en snel loopendeï
Cleveland-tractors versleten veel onderdeelen. Een verderi"
bezwaar blijft de ongedurigheid van den inlandschen werkman, die, na vertrouwd te zijn geraakt met zijne .machine,,
gewoonlijk om de een of andere reden ontslag neemt.
Over het algemeen vlotte dit jaar het werk veel beter dani
in het eerste jaar. Zeer vele moeilijkheden, zoowel met werkvolk als met het mechanische bedrijf, werden overwonnen,
dank zij de onverflauwde ijver en toewijding van hett
personeel.
3°.

PAltTICULIERE

ONDERNEMINGEN.

I n bijlage A A is een overzicht opgenomen van de beplante5
uitgestrektheden en de productie in het grootlandbouwbedrijf[
in de buitengewesten, voor zoover betreft die ondernemingen,
waar een of meer der volgende gewassen geteeld worden:!
hevea, ficus en andere caoutchouc-soorten, koffie, thee, tabak,;
kina, cacao, cocospalmen, oliepalmen, kapok, agave, nootmuskaat, peper, cassave, aetherische olie-gewassen en gambir.
Een overzicht van die in 1921 in de buitengewesten bestaande ondernemingen, ingedeeld volgens den rechtstoestand der gronden (gouvernementsgrond, particuliere landerijen, erfpachtsgronden, buurlanden, gronden verkregen door
landbouwconcessies, gronden in vrije huur van de bevolking),•
treft men aan in bijlage B B. I n de buitengewesten rapporteerden 814 ondernemingen eene uitgestrektheid van 1 776 617
bouws, waarvan 410 324 bouws beplant zijn; het belangrijkstes
cultuurgebied is de Oostkust van Sumatra, waar 279 459(
bouws beplant zijn.

n.

Ten einde de economische belangen te beschermen van de
inlandsche bevolking in het rechtstreeks bestuurd gebied der
buitengewesten, waar die belangen benadeeld kunnen worden
door het inwerkingbrengen en drijven of de uitbreiding van
landbouwondernemingen, welke geheel of gedeeltelijk berusten op den grondslag van overeenkomsten met de inlandsche
bevolking, zijn de bepalingen der f abrieken-ordonnantie
(Ind. St. 1899 n". 263, zooals het sedert is gewijzigd) in de
buitengewesten toepasselijk verklaard op ondernemingen voor
de bereiding van suiker of indigo (Ord. van 6 Dec. 1921 in
Ind. St. n°. 740).
Rubber. De aanplant bedraagt 284 846 bouws. waarvan
177 953 bouw tapbaar zijn; het grootste aandeel hierin had
dej Oostkust van Sumatra (207 622 bouws, waarvan 140 489
bouws tapbaar). Geproduceerd werd in de buitengewesten
37 473 375 K.G. rubber.
Koffie. Tengevolge van de bessenboeboek-plaag in het
gewas, viel de oogst zeer tegen. De aanplant bedroeg 40 323
bouws, waarvan 90 085 pikol koffie geoogst werd.
Tabak. Voor de Sumatra-tabak was de toestand gunstig.
aangflzien zeer hooge prijzen behaald werden. De qualiteit
van den oogst 1921, in het bijzonder wat betreft zandblad,
valt mee. Van ± 23000 bouws werd 13245 038 K.G. tabak
verkregen.
Thee. Aangezien dit product in 't begin van het jaar
bijna onverkoopbaar was tengevolge van de groote voorraden,
hebben vele ondernemingen den pluk stopgezet, waardoor de
productie sterk verminderde. Van 15 541 bouws werd
4 819 474 K.G. thee geoogst.
Notemuskaat. De opbrengst der specerij perken op Banda
bedroeg 12 441 pikol muskaatnoten in den dop, 390 pikol
muskaatnoten uit den dop en 2153 pikol foelie. De geldelijke
uitkomsten waren door de lage prijzen zeer onbevredigend.

BOSCHWEZEN.

Het reglement voor den dienst van het boschwezen in
Nederlanclseh-Indië (Bijbl. Ind. St. n°. 7901) is nader gewiizbzd en aangevuld bij Gouv. Btn. 9 Febr. 1922 n°. 18
ï S j b l Ind. St. n°. 9955) en 9 Mei 1922 n°. 30 (Bijbl. Ind. St.
n°. 10044), met betrekking tot den door het personeel af te
leggen eed.
, ..
.
Met intrekking van de betrekkingen van leerling-ad.pincthoutvester en van adjunct-houtvester, zijn bij den dienst
van het boschwezen ingesteld de betrekkingen van leerlingboscharchitect en van hoscharekitect der 1ste en 2de klasse
(Gouv. Bt. 7 Sept. 1921 n°. 41 in Ind. St. n°. 523).
De bezoldigingen van het personeel van den dienst bil
het boschwezen "zijn herzien bij Gouv. Bt. 25 Nov. 1921
n°. 31 (Ind. St. n°. 713).
Personeel. Op hfct eind van 1921 waren bij den dienst
van het boschwezen, behalve het kantoorpersoneel, werkzaam": 1 hoofdinspecteur, 7 inspecteurs (van wie 2 voor de
buitengewesten, 1 chef der inrichting en 4 voor het toezicht
op het beheer), 1 directeur van het proefstation, 40 beheershoutvesters (van wie 25 bij het beheer op Java, 2 bij de
inrichting en 6 in de buitengewesten, 2 op het hoofdkantoor.
1 op net" boschproef station, 1 belast met het geven van
lessen aan de middelbare landbouwschool te Buitenzorg en
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1 werkzaam in Suriname). 76 houtvesters (van wie 3 op het
hoofdbureau, 42 bij het beheer op Java en Madoera, 10 bij
de inrichtingsbrigade, 11 in de buitengewesten, 9 bij het
boschproef station en 1 werkzaam in Suriname), 1 adjuncthoutvester der 1ste klasse, 17 personen op maandgeld (toekomstige boscharchitecten), 72 hoofdopzieners, 246 opzieners,
108 leerling-opzieners, 15 chef-opnemers, 8 opnemers.
4 onder-opnemers, 46 mantri-opnemers, 607 mantri's-politie
en 910 boschwachters.
Baten en lasten. In 1920 bedroeg bet batig slot van den
dienst van het boschwezen f & 931 807. Voor den dienst op
Java en Madoera was het voordeelig overschot f 9 642 910,
terwijl de nadeelige verschillen voor de buitengewesten en
het boschproef station onderscheidenlijk f 485 082 en f 226 021
bedroegen. Voor 1921 kan het voordeelig overschot van den
dienst op Java en Madoera op f 5 166 000 en het nadeelig
verschil voor het boschproefstation op f 197 198 worden vastgesteld, terwijl de uitkomsten van den dienst in de buiten»
gewesten nog niet bekend zijn.
Het saldo van den dienst op Java en Madoera is dus ten
opzichte van 1920 verminderd niet f 4 476 910. hetgeen uitsluilend is toe te schrijven aan de sterke daling der houtprijzen in de tweede helft van het jaar.

JAVA EN MADOERA.

Bii Gouv. Bt. 15 Nov. 1921 n°. 27 (Ind. St. n°. 677) rijn.
met ingang van 1 Januari 1922. de houtvesterijen Toeder en
Balo samengevoegd tot een houtvesterii Sale, terwiil bii
Gouv. Bt. 30 Mei 1922 n°. 63 (Ind. St. n°. 367). met ingang
van 1 Januari 1923, de houtvesterijen Oost-Pati en WestPati zijn vereenigd tot één houtvesterii Zuid-Pati.

a.

Boschbeheer.

Uitgestrektheid en gesteldheid der bosschen. De oppervlakte van het djatiboschgebied bedroeg einde 1921 737191
H.A., waarvan 410 768 H.A. behoorende tot de boschdistricten en 326 423 H.A. tot de houtvesterijen. De uitge-
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strektheid der in stand te houden wildhoutbossclien l) kau
op dat tijdstip gesteld worden op 1470 890 H.A.
De niet in stand te houden wildhoutbossclien besloegen
einde 1921 naar schatting eene uitgestrektheid van 71)0 000
H.A. De uitgestrektheid der niet in stand te houden wildhoutbosschen vermindert jaarlijks door uitgifte in erfpacht
of door ontginning en door aanwijzing tot in stand te houden
wildhoutbossclien.
De weersgesteldheid kenmerkte zich in 1921 door een langen en drogen oostmoeson, waardoor veel boschbranden voorkwamen, hetgeen op de gesteldheid der bosschen, speciaal
op de jonge culturen, een slechten invloed had. De westmoeson zette zeer onregelmatig i n ; natte en droge perioden
wisselden elkaar af, terwijl eerst einde December de regens
goed doorkwamen. Het gevolg daarvan was, dat het zaad der
nieuwe culturen langzaam kiemde; er moest veel ingeboet
worden, vooral in de vroeg afgeplante tertreinen, en de
plantjes bleven eenigszins achterlijk in ontwikkeling. Verder
werkte de droge oostmoeson gunstig op den houtafvoer, waar
die met karren plaats vond, zoodat oude boschrestanten konden worden opgeruimd.

Grensregeling en afbakening der bosschen. De voorschriften betreffende de wijze, waarop de grensregelingen
der djatibosschen en van de daarbij behoorende of daaraan
toe te voegen terreinen op Java en Madoera worden tot stand
gebracht (Bijbl. Ind. St. n°. 936-1) zijn gewijzigd bij Gouv.
Bt. 14 Nor. 1921 n°. 38 (Bijbl. Ind. St. n°. 9886).
De afbakening der djatibosschen werd geregeld onderhouden. Voor de afbakening der in stand te houden wildhoutbosschen werden in 1921 19 068 grensteekens geplaatst.
De lengte der in dit jaar afgebakende grenzen bedroeg 2322
K.M., waarvan 1622 K.M. door grensteekens en 1071 K.M.
op andere wijze. Op het einde van het jaar waren 953 000
H.A. in stand te houden wildhoutbossclien afgebakend, tegen
862 000 H.A. in 1920.

Verschillende andere werkzaamheden, met de voorloopige inrichting der djatibosschen in verband staande.
Met.de opstelling en herziening der voorloopige bedrij f splannen werd. voor zoover zulks met het beschikbare personeel mogelijk was. geleidelijk voortgegaan.
Voltooid werd de bouw van 1 houtvesterswoning, 13 hoofdopzieners- of opzienerswoningen, 9 boscbketen, 71 boschpolitie-woningen, 16 woningen voor inlandsclie schrijvers en
26 andere woningen.
D j a t h o r j o n y i n g . De oppervlakte der in 1920 binnen het
djatiboschgebied aangelegde verjongingen bedroeg 6476
H.A., waarvan 63S7 H.A. djati- en 89 H.A. wildhout. De
voorloopige cijfers voor 1921 zijn: djativerjongingen 6387
H . A . , wildhout-verjongingen (binnen het djatiboschgebied)
45 H.A., waarvan onderscheidenlijk 3533 en 0 H.A. in de
boschdistricten en 2854 en 45 H.A. in de houtvesterijen.
De kosten voor aanleg en onderhoud van nieuwe en oude
verjongingen binnen het djatiboschgebied bedroegen in 1920
± f 866 000 (kosten voor bosclibeschermende maatregelen
inbegrepen) en kunnen voor 1921 voorloopig op f 1380 000
worden gesteld.
Op het eind van 1921 was de uitgestrektheid der verjongingen binnep het djatiboschgebied (de daarin aangelegde
wildhoutverjongingen meegerekend) als volgt verdeeld:
Verjongingen van vóór 1866
,,
•
.. 1865—1880
,. 1881—1900
., 1901—1910
,, 1911—1920
.. 1921

7 534 H.A.
20195
.,
53 043
..
62783
..
68448
,,
6432
218435 H.A.

of 30 % van bet geheele djatiboschgebied. Ongeveer 93 °/n
1) Nopens de aanwijzing der terreinen van de in stand to houden wildhoutbosschen in de afdeeling Tocloengagoeng der residentie Kediri zie men Gouv.
Bt. 7 Dec. 1921 n°. ' (Jav. Ct. n°. 101).
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van de djativerjongingen van 1921 werd aangelegd met tusschenplanting van meerjarige, bodeniverbeterende gewassen.
waarvoor in Itoofdiaak de kemlandingan (Leuceana glauca)
werd gebezigd, doch ook andere gewassen, waaronder de
loentas.
De verjongingen ontwikkelden zich over het algemeen bevredigend, doch plaatselijk luidden ze te lijden door den
drogen oostmoeson, terwijl de nieuwe culturen soms wat
achterlijk bleven in ontwikkeling door den laat en onregelmatig ingezetten westmoeson, tengevolge waarvan ook veel
plantmateriaal ingeboet moest worden.
Vnidhontverjongillg. I n 1920 werden in het gebied der
in stand te houden wildhoutbosschen 4500 H.A. verjongingen
aangelegd, welke uitgestrektheid voor 1921 op 31ÖÖ H.A. is
te stellen. De nieuwe verjongingen werden hoofdzakelijk tot
stand gebracht in de boschdistricten Banjoemas en OostPreanger.
De uitgaven, zoowel voor aanleg als voor onderhoud, bedroegen in 1920 f 153 000 (de kosten van brandbescherniing
inbegrepen) en kunnen voor 1921 op f 1S0 000 gesteld worden. De groote stijging dezer kosten komt zoowel op rekening
van de eigenlijke cuituurkosteu als op die van de brandbescherming. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat wildhoutculturen een langduriger onderhoud behoeven dan de
djaticulturen.
De totale oppervlakte der verjongingen binnen het wildhoutboschgebied bedroeg eind 1921 36 000 H.A. Bovendien
ontwikkelde zich tengevolge van de beschermende maatregelen plaatselijk spontane reboisatie, die thans reeds eene
aanzienlijke oppervlakte beslaat.

Kap der djatibosschen.

In 1920 bedroeg de houtval

(djatihout zonder dunningshout) van den geregelden aankap
211 500 M*. en 1 351 000 S. M. (stapelmeter).
Voor 1921 kunnen deze cijfers voorloopig worden gesteld
op 250 600 M». timmerhout 'en 1 435 900 S.M.
Over de verschillende wijzen van aankap is deze hoeveellieid als volgt verdeeld: in eigen beheer 187 400 M 3 .
en 774 900 S.M. en door tusschenkomst van aannemers
(J-J 200 M». en 661 000 S.M.
Van het in eigen beheer gekapte djatihout was in 1920 uit
de boschdistricten 33 300 M». en 302 100 S.M. en uit de
houtvesterijen 118 200 M 3 . en 558 900 S.M. afkomstig, en in
1921 uit de boschdistricten 31800 M 3 . en 176 200 S.M. en
uit de houtvesterijen 155 600 M 3 . en 598 700 S.M.
Per H.A. djatibosch was in 1921 de opbrengst aan timmerhout 0,34 M 3 . en aan brandhout 1,96 S.M., en wel 0,23
M 3 . en 2,06 S.M. in de boschdistricten en 0,48 M 3 . en 1,83
S.M. in de houtvesterijen.
I n 1921 liepen 7 perceelen af; 5 nieuwe aankappen door
particulieren kwamen in werking, alle djatiboschperceelen.
E r werkten in het afgeloopen jaar 54 djatiboschperceelen en
wel 43 pachtschatperceelen en 11 retributieperceelen, die aan
pacht f 2 597 839 en aan retributie f 377 370 opbrachten.
Op het einde van 1921 waren 1172 K.M. gelegde monoen birailbanen voor houtafvoer aanwezig, tegen 1120 K.M.
in 1920. Nieuwe aanleg (d. w. z. meer aangelegd dan opgebroken) vond plaats in de houtvesterijen Bandjaran-Bloengoen, Pajaman, Tempoeran, Karanggede, ' Kedinding,
Karangsono, Bekoetoek, Djembolo, Banjoeoerip, Ngandong,
Ngoedjoeng, Krondong, Padjaran, Djatiketok, Bangilan en
Tritik.
Bij het railbaanbedrijf te Tjepoe waren op het eind van
het jaar in gebruik 13 locomotieven en 70 wagens van verschillende soort.
Kap der wildhoutbosschen. De opbrengst van wildhout
uit geregelden aankap was in 1920 13 600 M 3 . en 124 600
S.M.; voor 1921 zijn de voorloopige cijfers hiervoor onderscheidenlijk 15 200 M 3 . en 113 000 S.M. Bovendien werd in
1921 nog uit geregelde aankappen (aankap op last en krachtens vergunning) 15 800 M 3 . en 30 300 S.M. verkregen, tegen
9400 M*. en 23 500 S.M. in 1920.
In 1921 werkten in het wildhoutgebied 3 boscbperceelen,
waarvan 1 leegkap-retributie- en 2 leegkap-pachtschatperceelen, die aan pacht f 12 400 en aan retributie f 2744 opbrachten.
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P u n n i n g der bosschen. De uitgestrektheid der verjongingen binnen het djatiboschgebied bedroeg op einde
1921 218 000 H.A., waarvan 18 000 H.A. in dat jaar werden
gedund, tegen 23 700 H.A. in 1920. I n laatstgenoemd jaar
waren de inkomsten uit dezen maatregel f 926 400 en de uitgaven f 331 800, een voordeelig verschil dus van f 594 600,
of per H.A. f 25. Voor 1921 kan men deze cijfers voorloopig
stellen op f 962 000, f 416 250 en f 545 750 of f 30 per H.A.
De stijging van de opbrengst per H.A. is toe te schrijven aan
de hooge houtprijzen in de eerste helft van het jaar. Hierdoor kon veel dunninghout, voornamelijk brandhout, dat
anders in het bosch achterbleef of kosteloos aan de omwonende bevolking werd verstrekt, met voordeel verkocht
worden.

Vervreemding van in eigen beheer gekapt hout.

De

alom heerschende malaise heeft zich in het verslagjaar ook
in den houthandel in zeer bijzondere mate doen gevoelen.
Werd in J a n u a r i 1921 op de openbare verkoopingen nog een
gemiddelde prijs van f 131 per M 3 . betaald, deze nam geleidelijk uf tot (in December) f 48 per M \ Dit aanzienlijke
prijsverschil houdt natuurlijk ook verband met het verschil
in qualiteit en afmetingen van het aangeboden hout, doch de
hoofdoorzaak is gelegen in de geringe vraag naar hout, met
als direct gevolg het gebrek aan concurrentie. Op de openbare venduties werd 60 859 i l 3 , verkocht voor f 4 749 242,
zijnde gemiddeld f 78 per M 3 ., tegen in 1920 41 756 i l 3 . , met
eene opbrengst van f 5 767 326 en een gemiddelden prijs van
f 138 per i t \ In 1921 werden derhalve 19 103 M \ meer verkocht dan in 1920, hetgeen zich als volgt laat verklaren. De
meeste groothandelaren zaten (en zitten grootendeels nog)
met groote voorraden, afkomstig hetzij uit boschperceelen
met hooge pachten of retributie, hetzij van stapelplaatsleveringen 1921, waarvoor zeer hoog was ingeschreven. TJitteraard moest hun streven er op gericht zijn, om hunne verkoopsprijzen zoolang mogelijk op dezelfde hoogte te houden,
teneinde niet met verlies te verkoopen. Het Gouvernement
echter, dat met zijne gunningsprijzen voor de venduties de
markt zooveel en zoo dicht mogelijk volgt, kwam zoodoende
allengs tot prijzen, ver beneden de tarieven van den groothandel, niet het gevolg, dat de meeste verbruikers, in plaats
van zich als gewoonlijk op de stapelplaatsen van den houthandel te voorzien, het benoodigde hout op venduties kochten, waar zij veel goedkooper terecht konden. Dat ook door
de voortdurende verlaging der gunningsprijzen de vraag naar
hout niet grooter werd, noch het koopen op speculatie aangemoedigd werd, gelijk wel eens beweerd is, blijkt wel hieruit, dat de hoeveelheid opgehouden hout iedere maand
grooter werd, en in December zelfs het aanzienlijke cijfer
van 33 739 M 3 . bereikte.
I n het verslagjaar werden op openbare verkoopingen aangeboden 120 groote kavelingen (van 200 a 600 M 3 . elk) met
een gezamenlijken kubieken inhoud van 43 917 M 3 . Hiervan
werden slechts 22 kavelingen met een inhoud van 68-36 i l 3 ,
verkocht; de overige werden, na als geheel te zijn opgehouden, daarna op dezelfde veiling in afzonderlijke kavelingen
aangeboden.
Ten bewijze, dat verreweg het grootste gedeelte van het
in 1921 verkochte hout in handen kwam van verbruikers, dan
wel van den tusschen- en kleinhandel, moge dienen, dat van
de verkochte 22 groote kavelingen slechts 5 werden gekocht
door den groothandel in wiens belang en op wiens verzoek
deze vorm van vervreemding werd ingesteld, 3 werden door
groot-consumenten gekocht, terwijl 14 eigendom werden van
tusschen- en kleinhandelaren, in gemeenschap handelend.
De gemiddelde opbrengst van het in groote kavelingen verkochte hout was f 102 per M 3 . Vergelijkt men dit cijfer met
het gemiddelde over de geheele in 1921 op vendutie verkochte
hoeveelheid (f 78 per M 3 ), dan zou men allicht tot de conclusie komen, dat de vervreemding in den vorm van groote
kavelingen voor den Lande het voordeeligst is, doch dit is
over het algemeen niet het geval. Het groote verschil in den
gemiddelden prijs komt hierdoor, dat 12 van de 22 groote
kavelingen gekocht werden in de maanden Januari t/m April
1921, toen de gemiddelde prijs op vendutie zich nog tusschen
f 131 en f 108 per M 3 . bewoog.
Ook bij de aanbesteding van de leveringen van de geheele
houtmassa op verschillende stapelplaatsen werd evenals voor
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1920 eene verhoudingsschaal samengesteld naar lengte- en
zwaarte-afmetingen: de levering werd gegund aan dengene,
die het hoogste percentage boven de op die schaal voorkomende verhoudingsgetallen had geboden. Deze waren gemiddeld ongeveer 50% lager gesteld dan voor 1920, zoodat
wel verwacht kon worden, dat de inschrijvingen naar evenredigheid hoogere percentagecijfers zouden te zien geven.
De uitkomst overtrof echter alle verwachtingen. Was het
percentage voor 1920 gemiddeld 93, thans werd voor gemiddeld 424% boven de verhoudingsgetallen ingeschreven
(hoogste inschrijver 476%, laagste 270%). De gemiddelde
prijs voor het hout afkomstig uit deze leveringen werd dan
ook ongekend hoog. Geleverd werden 38 514 M 3 . alle sortimenten door elkaar, met eene geldelijke opbrengst van
f 4 528 922. Alle sortimenten door elkaar gerekend bedroeg
de prijs f 117 per M 3 ., tegen f 78 voor het op vendutie verkochte hout; per M 3 . kantrecht beslagen hout berekend,
wordt de gemiddelde prijs f 225.
Waren op het tijdstip, dat de inschrijvingen plaats hadden
(December 1920),' de gevolgen der ongunstige tijdsornstandigheden, althans voor den houthandel, nog niet zoo zeer
merkbaar, deze deden zich na eenige maanden geducht gevoelen. Konden de venduprijznu zich in de eerste maanden
van 1921 nog eenigszins om en bij het niveau der prijzen van
1920 handhaven — al toonde ook iedere maand een achteruitgang aan — van J u n i af gingen de prijzen met sprongen
naar beneden, zoodat het gemiddelde in December 1921 f 48
bedroeg, tegen f 131 in Januari. Zooals reeds gezegd, waren
de contractanten voor stapelplaatsleveringen in verband met
hunne hooge inschrijvingen wel verplicht hunne verkoopsprijzen hoog te houden, hetgeen bij dalende markt ten
gevolge had, dat hun verkoop zoo goed als stil stond.
Ook het djati-brandhout onderging den invloed van de
voortdurend grooter wordende malaise. In J a n u a r i 1921 was
de opbrengst op de openbare verkoopingen met vendumeester
nog f 13,90 per stapelmeter, hetgeen echter gedeeltelijk aan
het geringe; aanbod moet worden toegeschreven. Daarna
daalde de gemiddelde prijs tot f 3,90 (in December).
Spoorbi andhout werd in het verslagjaar aan de verschillenüe_spoor- en tramwegen geleverd tot eene hoeveelheid van
395 958 S.M., waarvoor door de staatsspoorwegen en de groote
spoor- en tramwegmaatschappijen i 15 per ton werd betaald,
terwijl aan enkele Oosthoek-trams door de Regeering eene
reductie van 13 tot 33 % werd verleend.
Aan den dienst der staatsspoor- en tramwegen werden in
1921 verstrekt + 130 000 stuks djatihouten dwarsliggers van
2 i l . x 22 x 12 c.M.. benevens 6530 stuks djatihouten
brugdwarsliggers van 1,80 M. x 22 x 15 c.M.
De opbrengst van het op Java en iladoera door aankap in
eigen beheer verkregen djati- en wildhout (dus zonder dunningshout of andere neven-boschproducten) bedroeg in 1920
voor het op openbare verkoopingen (met en zonder vendumeester) verkochte hout f 8 649 649 en voor het ondershands
verkochte f 1847 501, welke opbrengsten voor 1921 voorloopig kunnen worden gesteld op onderscheidenlijk f 8 435 33C
en f 2 612 414.
De uitvoer van djatihout naar plaatsen buiten Nederland.-ch-liidio bedroeg slechts 1043 i l 3 . , waarvan 216 i P .
belaagd. In 1920 bedroegen deze cijfers 12 610 en 387 11*.
De voornaamste oorzaak van dezen achteruitgang moet gezocht worden in den ontredderden econoinischen toestand in
Europa.
Ook in Xederland, steeds de grootste afnemer van djati,
zijn tengevolge van hooge inkoopsprijzen in 1920 en de daarop
gevolgde gedwongen lage verkoopen in 1921, zeer zware verliezen geleden, welke door deskundigen op f 23 a 30 millioen
worden geschat. Uiteraard beperkte zich de vraag naar djati
onder die omstandigheden tot het hoog noodige.
De oorzaken, welke tot eene daling van de djatiprijzen aanleiding gaven, hadden uit den aard der zaak eenzelfden invloed op de wildhoutmarkt. Bovendien kwam het wildhout
onder den invloed van de groote voorraden, ontstaan door de
belangrijke aanvoeren van verschillende handelaren in de
buitengewesten, die door de hooge prijzen van 1920 daartoe
aangespoord, zich op den houtinvoer hadden toegelegd. Als
gevolg hiervan moest menige partij ver beneden den marktprijs van de hand worden gedaan, teneinde het daarin vastgelegde kapitaal ter beschikking te krijgen. Zelfs werden
5.

Ned.-Indië.
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groot* partijen door geeonsigneerden niet in ontvangst genomen, teneinde de vracht te ontloopen, zoodat de Pakctvaartmaatschappij ten slotte vendutie moest houden van
deze voorraden om zich voor verdere verliezen
te dekken. Een
en ander deed de wildhoutpri.jzen nog1 in meerdere mate dan
dit bij djatihout het geval was, terugloopen. De Paketvaartmaatsehappij voerde in 1921 in de voornaamste
havens van
3

Java 97 734 M\ aan, tefren ± 150 000 M . in 1920.
Bewaking en bescherming; der bosschen.

Bijna over

geheel J a v a werd eene verbetering van den politioneelen
toestand geconstateerd, welke voornamelijk zal zijn toe te
schrijven aan de daling der houtprijzen, waardoor de opkooers van clandestien gekapt hout niet meer zooveel konden
etalen als in het vorige jaar. Ook heeft het optreden van do
veldpolitie en hier en daar van militairen een zeer gunstigen
invloed gehad, terwijl de door den procureur-generaal bij
het Hooggerechtshof verstrekte raadgeving over het optreden door de boschpolitie bij het vervoer van gestolen hout
het mogelijk maakte beter, dan tot nu toe het geval was,
tegen de houtdieven op te treden.
Doordat nog niet alle grenzen van de wildhoutbosschen
definitief geregeld zijn, komt nog vrij veel clandestiene ontginning voor. Aan dit euvel kan eerst een eind worden gemaakt, als alle bosschen zullen zijn afgebakend.

E

b.

Definitieve

boschinricliting.

Personeel. Op het einde van het verslagjaar bestond de
formatie uit: ï inspecteur, chef der inrichting, 2 beheershoutvesters, 10 houtvesters, 2 maandgelders in opleiding voor
boscharchitect, 2 hoofdopzieners. 8 opzieners, 6 leerlingopziauers, 7 chef-opnomers, 8 'opnemers, 1 onderopnemer,
29 mantri's-opnemeis. 72 teekenaars, 10 schrijvers, ö hulpschrijvers en 23 mancloers.
Opneming en kaarteerinff. Gedurende het verslagjaar
werden 5062 K.M. meetlijnen gemeten, waarvan 1351 K.M.
ten behoeve van suppletoire opnemingen. Op het einde van
het jaar waren van het djatiboschareaal, groot 737 191 H.A.,
690 610 H.A. opgemeten en gekaarteerd.
Bedriifsnlannen. De definitieve inrichting vorderde over
de houtvester ij en Wilangan en Berbek (te samen 15 509
H.A.).
. . .
In het begin van 1922 zullen 61 noutvesteroen in werking
zijn, ter gezamenlijke uitgestrektheid van 341 522 H.A. of
4 6 } ' % van het geheele djatibosehtrebied. Door de samenvoeging van eeinge houtvesterijen vermeerderde het aantal
niet! d'och wèl de uitgestrektheid. De iienjaarlijksche herzierringen van de houtvesterijen Karanggede en Sale kwamen
gereed.
Yoorloopige bedrijfsplannen werden samengesteld voor de
boschdistricten Pekalongan—Kendal en Oost-Cberibon—
Tegal. het Krawang-eomplex van het boschdistrict Krawang
—Indramajoe, het Goenoengkidoel-eoniplex van het boschdistrict Kedoe—Djokja en het tot het boschdistrict WestPreanger behoorende wildhoutcoinplex Salak Halimoen.
Aan de grensregeling der wildhoutbosschen op den
Goenoeng Moeria (Semarang) werd voortgewerkt.
c.

Bvschproefstation

voor het

bosrhwezen.

Afdecling voor hovtonderzoek
en verdere
technologische
onderzoekingen.
De houtmonstercollectie werd met 950
authentieke houtmonsters uitgebreid. De inzameling van
stamstukken, noodig voor het volledig houttechnisch onderzoek, moest door gebrek aan bergruimte en met het oog
op de noodzakelijke bezuiniging, nagenoeg geheel gestaakt
worden. Het onderzoek werd voortgezet aan de reeds aanwezige monsters. Daar echter alle onderzoekmonsters in hnndenarbeid moesten worden vervaardigd, vorderde het slechts
langzaam, hetgeen vooral onaangenaam werd gevoeld als he +
onderzoekingen van derden betrof. Voor den Indischen Centralen Aanschaffingsdienst werden verschillende voor dwarsliggers bestemde houtsoorten onderzocht.
Een vondst van beteekenis was de Pendialinan (Oeltis
W i g h t i i ) , die nagenoeg alle eigenschappen van het om zijne
taaiheid zoo beroemde esschenhout bleek te bezitten.
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Een groot aantal verzoeken om voorlichting in zake identificatie en eigenschappen van hout werd behandeld. Meer
en meer blijkt het instituut een vraagbaak voor den houtliandel en de houtverbruikers te worden, 'hetgeen onder den
invloed der tijdsomstandigheden in sterke mate naar voren
is gekomen.
Een zeer bescheiden laboratorium werd ingericht, waar
een onderzoek naar de chemische bestanddeelen van het hout
werd begonnen, hetwelk wegens vertrek van den assistenttechnoloog niet kon worden voortgezet. Het onderzoek naar
de duurzaamheid van hout volgens de methaangisting werd
opnieuw ter hand genomen.
Botanisch-houttecJinische
exploratie der
buitengewesten.
Do moeilijkheden met de personeelsvoorziening zijn in het
verslagjaar overwonnen. H e t aantal genummerde boomen
in de monstervlakten steeg van 665 tot 971, het aantal soorten van 300 tot ± 360. Het aantal boomen. waarvan compleet
herbariummateriaal is verzameld, steeg van 240 tot 350, het
aantal soorten van 100 tot 170; het aantal houtmonsters van
genummerde boomen vermeerderde van ± 240 tot + 570.
Van enkele ongenummerde boomen werd mede herbariummateriaal verzameld.
De kap der boomen. waarvan het herbariumniateriaal
compleet is, ter verkrijging van stamstukken voor het technisch houtonderzoek, werd stopgezet wegens het ontbreken
van bergruimte te Buitenzorg.
Voor het verzamelen van herbariummateriaal, houtmonsters en gegevens uit de praktijk werd eene handleiding
samengesteld, terwijl een in overleg met de inspecteurs der
buitengewesten vastgestelde werkwijze op botanisch-houttechnisch gebied door den hoofdinspecteur werd voorgeschreven.
Inzendingen werden steeds zoo spoedig mogelijk voorloopig O]) naam gebracht en in houtwaardeklassen ingedeeld,
waarna de resultaten aan de inzenders werden medegedeeld.
Wihlhoutbcdrijf
en boscheconomie.
Het in gang zijnde
looistof-onderzoek werd belangrijk uitgebreid. Door samenwerking met den deskundige voor de leerlooierrj der afdeeling
Nijverheid was het mogelijk tot nu toe hier weinig gebruikte
looibasten, zooals die der verschillende mangrove-soorten, van
Phyllanthus Emblica L . . Adenanthera microsperma T. et B .
en van Quercus- en Castanea-soorten aan een nader onderzoek te onderwerpen. I n de vloedbosschen der Kinderzee
werden nauwkeurige gegevens verzameld over de boschsamenstelling en de bastopbrengsten der verschillende soorten, terwijl betrouwbaar naar soorten gescheiden basten werden verzameld voor de bepaling van het looistofgehalte en voor het
nemen van looiproeven. Een begin werd gemaakt met het
onderzoek der mangrovebosschen in de buitengewesten.
De in 1919 in het boschdistrict Midden-Preanger aangelegde proefaanplantingen van eenige variëteiten van
Acacia decurrens, de bekende Australische wattles. ontwikkeiden zich zeer goed. Het daaruit geoogst dunningsmateriaal leverde basten met een vrij belangrijk looistofgehalte, een practische looiproef gaf een gunstig resultaat.
Proeven met deze soorten worden op grootere schaal voortgezet.
De proefaanplantingen met andere looistofleverende gewassen werden uitgebreid.
De proefaanplantingen van industrie- en edelhoutsoorten
in het boschcomplex Gadoengan werden uitgebreid en beslaan thans eene oppervlakte van ruim 630 H.A.
Een onderzoek over het voorkomen van den sandelboom
(Santalum album) op Java werd begonnen. Met den resident
van Timor en onderhoorigheden werd in overleg getreden
over de wenscheliikheid en mogelijkheid van een onderzoek
naar de groeivoorwaarden van dien boom en naar de te
verwachten houtopbrengsten op het eiland Timor.
Gegevens werden verzameld ten einde te komen tot een
grondslag voor het cultuuronderzoek in de gebergte-wildhoutbosschen.
Het uitkap- en verjongingsonderzoek op den Goenoeng
Gede werd voortgezet.
Djaticultuur onderzoek.

Het

cultuuronderzoek

in

het
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djatiboschgebied werd op kleinere schaal dan in vorige jaren
voortgezet.
Do proefnemingen op de voor d.jati niet geschikte arme
mergelgronden in de Semarangsche houtvesterijen, tot dusver bestaande in complexgewijze aanleg van vrij groote aantallen kleine perken, beplant met velerlei houtsoorten, teneinde na te gaan welke dezer houtsoorten bij zorgvuldige verpleging tot slagen zijn te brengen, kwamen in een nieuw
stadium, doordat kon worden besloten met meer boomsoorten
in het groot proeven te nemen met de in de beheerspraktijk
beschikbare middelen. De mengingsproeven van djati met
andere houtsoorten op de betere gronden werden op kleine
schaal voortgezet. Daarnaast werd door verschillende beheerders doorgegaan met den aanleg van mengelcultures,
o. a. van djati met walikoekoen.
Behalve bemoeienis met de zaaddistributie van walikoekoen en de beide mahonie-soorten had het proefstation te
voldoen aan talrijke verzoeken voor verstrekking van boomzaden ten behoeve van boschbeheerders en particulieren.
Verpleging»' en opbrengstonderzoek.
Heropname met volledige massabeplanting had plaats van 14 djati-proefperken,
terwijl 2 proefmetingen in opstanden van kleinbladige
mahony en sono-kling werden verricht. Van laatstgenoemde metingen werden thans de grenzen definitief vastgelegd. Wegens de geboden bezuiniging werd voorts slechts
1 nieuw djatiproefperk opgemeten. Met het oog op eene
latere opname werd verder een 8-tal perken voorloopig op
het terrein aangegeven. I n verschillende perken werd meer
of minder belangrijke schade aangericht door bliksem,
wind, inger inger en kwaadwilligheid, waardoor enkele perken waarschijnlijk moeten worden afgeschreven.
De collectie grondmonsters werd aangevuld, terwijl met
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de bijeenbrenging van herbariummateriaal der proef perken
werd voortgegaan. Een deel er van werd voor de verzamelingen studiemateriaal van de Landbouwhoogeschool te
Wagèningen opgezonden.
Afdeeling
boschbescherming.
De met de leiding van
deze afdeeling belaste houtvester werd in Januari benoemd
tot entomoloog voor de boschinsekten aan het instituut voor
plantenziekten. Sedert had het proefstation met de dierlijke
beschadigingen in de bosschen, behalve het weiden van vee,
geen andere dan bemiddelende bemoeienis, en kon de nieuw
optredende houtvester meer dan voorheen aandacht schenken
aan de bcschbescberming in het algemeen en de beschadigingen door menschen, brand en vee. Betreffende de brandbescherming is het streven er allereerst op gericht om te
komen tot eene goedkoopere methode van voorkoming en beperking van branden, dan die, welke thans gevolgd wordt.
De bemoeienis met de veeweiding bepaalt zich tot die gevallen, waarin veeweiding in de bosschen onvermijdelijk is en
gezocht moet worden naar eene regeling, die aan het bosch
de minste schade toebrengt.
De werkzaamheden voor het bijeenbrengen der verzamelingen en het ontwerpen en uitvoeren van beschrijvingen, ten
dienste van de herkenning van zaden, vruchten en kiemplanten der boschbouwkundig belangrijkste houtsoorten
vorderden een belangrijk deel van het in deze afdeeling verrichte werk.
Evenals in vorige jaren werd van de verschillende andere
Buitenzorgsche instellingen zeer gewaardeerde medewerking
ondervonden.
De relatie's met boschwetenschappelijke instellingen in
het buitenland werden onderhouden en uitgebreid.

BUITENGEWESTEN.

Het personeel was verdeeld over 5 secties, 1 ondersectie en
1 opleidingssectie, werkzaam gesteld in de gewesten Palembang, Djambi, Tapanoeli, Sumatra's Westkust, Zuider- en
Oosterafcleeling van Borneo, lliouw en onderhoorigheden,
Celebes en onderhoorigheden en Oostkust van Sumatra.
I n het geheel werden 3 001 066 H.A. verkend, terwijl
3400 H . A . proefbanen werden gemeten en 592 K.M. werden
getraceerd.
Het onderzoek op Billiton is zoover gevorderd, dat van de
bosschen eene begroeiingskaart opgemaakt kon worden.
118 000 H . A . ontworpen boschreserven werden verdeeld over
twaalf complexen, waarvan negen op Billiton zelf en drie op
de kleinere eilanden. 8000 H.A. bleken geheel onproductief;
2100 H.A. bosch was ouder dan 40 jaar. De mijnboschterreinen, groot + 99 000 H . A . , liggen buiten deze bosschen
en binnen het voor inlandsche rechtsgemeenschappen beschikbaar gestelde gebied.
Het gewestelijk voorschrift op de retributieheffing in
Palenibang werd, ten einde het voortbestaan van bepaalde
timmerhoutsoorten niet in gevaar te brengen, uitgebreid met
de bepaling, dat geen houtwerken beneden bepaalde maten
meer afgevoerd worden.
De cijns, vastgesteld bij art. 4 van het reglement voor de
houtzagerijen, balken- en brandhoutkapperijen en houtskoolbranderijen in de afdeeling Bengkalis van het gouvernement Oostkust van Sumatra (panglong-reglement) (Ind. St.
1909 n°. 448), is gewijzigd bij Ord. van 26 Aug. 1921 (Ind.
St. n°. 491).
De beraamde exploitatie van dwarsliggers op Poelau Laoet
zal bij nadere overweging worden overgelaten aan het particulier initiatief, mede die van de ijzerhout-complexen op den
vasten wal van Borneo in de onderafdeeling Pleihari, welke
dit jaar opgemeten en verkend werden. Homogeen ijzerhoutbosch van groote uitgestrektheid werd op Borneo niet gevonden, wel goede complexen gemengd met Dipterocarpaceae
van gemengde hoedanigheid.
De in Zuid-Sumatra gevonden ijzerhoutcomplexen bij
Karang, Angit Soekosoedan en Soengei Bakoet werden afgebakend.

De exploitatie in eigen beheer in Zuid-Sumatra, in 1920
reeds ingekrompen, werd in 1921 gestaakt en verder afgewikkeld.
Het product der landschapswildhoutexploitatie op Boeton
en Moena werd ten deele nog tegen goede prijzen verkocht.
Aan het eind van het verslagjaar bleef echter eene vrij
aanzienlijke hoeveelheid hout onverkocht. De bosschen langs
de rivieren en de zee raken langzamerhand uitgeput, zoodat
hij voortgezette exploitatie in verderafgelegen bosschen het
landschap op verhoogde uitgaven zal moeten rekenen.
Met uitzondering van het eiland Simeuloo en eenige
kleinere aankappen, was in 1921 de houtexploitatie der particnlieren eigenlijk overal grootendeels gebaseerd op opkoop
van hout van de bevolking; ook het bedrijf der meeste houtaanka pconcessionarissen was in werkelijkheid niet veel meer
dan dat.
Uit alle dienstkringen kwamen, in het eerste semester van
het verslagjaar opgaven eener verhoogde bevolkingsexploitatie in verband met de hoogere houtprijzen. Na de groote
daling dier prijzen bleef veei hout in het bosch achter, terwijl de kustvoorraden langzamerhand verminderden, totdat
de in snel tempo stijgende vrachtprijzen van de Koninklijke
Pakotvaartmaatschappij dit verder bijna onmogelijk maakten.
De tijdelijke bloei in het houtbedrij f in de buitengewesten
heeft. o. m. geleid tot oprichting van verschillende zagerijen,
vooral voor licht hout, dat een afzetgebied vond in Singapore
en Australië. De fabrikatie en afscheep van kistenhout (voor
boter, vrachten en rubber) nam gedurende den bloeitijd sterk
toe. IIocwol de Koninklijke Paketvaartmaatschappij toen haar
uiterste best deed om het ter verscheping aangeboden hout te
vervoeren, was het gebrek aan speciale houthalers, waar
groote hoeveelheden lang hout in verscheept kunnen worden,
buitengewoon voelbaar.
Door de cenoemde Maatschappij werden o. a. naar Java
verscheept 97 734 M 3 . hout.
Het verbruik van wildhout der bui ten gewesten voor huizenbouw op Java nam
aanvanVelfik sterk toe. vooral van de
soorten Petannnp - . Uasran. Kroewing. kamferhout, Bangkirai
of Borneo-teak; Merbau daarentegen werd minder gevraagd,

KOLONIAAL VERSLAG 1 9 2 2 .
279

Hoofdstuk O, afd. II en III.

terwijl ebbenhout meest naar liet buitenland (Japan en
Europa) verzonden werd.
De afzet van boschproducten binnen Nederlandsch-lndië
bepaalde srich tot nipah, was en rotan, tengkawangvet, eetbare vogolnestjes, palmsuiker, boutskolen en fijne looibasten.
De grootste afnemer bleef bet buitenland, vooral voor caoutchouc-soorten, djeloetoeng, getahpertja-soorten,
barsen,
damar, benzoë, drakenbloed, rotan, looibast, kaneelbast,
sandelhout, kajoe-laka, reukhout, enz. Ook de zuivering en
verwerking van de boschproducten geschiedt meest buiten
Nederlandsch-lndië. Slechts enkele Nederlandsche fabrieken
extraheeren looibast en verwerken djeloetoeng, hangkang en
katiaan. De industrialisatie van Indië kan op dit gebied nog
groote vorderingen maken.
Op Moena, ter Oostkust van Sumatra en bij de kolonisatie
in Gedong Tataiin (Lampongs) worden eenige kleine djaticulturen aangelegd.
Gedurende het verslagjaar kon een houtvester naar Djambi
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worden gedirigeerd om eene studie in te leiden nopens de
natuurlijke verjongingsmethoden, die in ijzerhoutbosen succes
beloven. De verjonging der uitgekapte lthizophoren of
bakau-bakau-bosschen langs de zeekust bleef ook dit jaar een
punt van onderzoek uitmaken, ook omdat deze bosschen van
groot belang voor de visscherij zijn.
Enkele wildhoutaanplantingen worden nog aangelegd, o.a.
in Menado en op Billivon.
De bemoeienis van het boschwezen strekte zich in belangrijke mate uit tot de uitgifte van landbouwconcessies en erfpachtsperceelen, ofschoon de algemeene malaise en de gewijzigde instructie voor de behandeling van evfpachtsaanvragen
in de buitengewesten (Ind. St. 1920 n°. 801) het indienen
van speculatieve aanvragen sterk deden verminderen.
Nopens de aanwijzing der terreinen van de in stand Ie
houden wildhoutbosschen in de gewesten Sumatra's Westkust
en Tapanoeli zie men Gouv. Btn 3 Nov. 1921 n°. 20 (Jav. Ct.
n \ 89) en 20 Nov. 1921 n°. 34 (Jav. Ct. n°. 9T).

BURGERLIJKE VEEARTSENIJKUNDIGE DIENST EN VEETEELT.
A. BURGERLIJKE VEEARTSENIJKUNDIGE DIENST.

Het reglement voor den burgerlijken veeartsenij kundigen
dienst in Nederlandsch-lndië (Ind.' St. 1916 n°. 692 en 1921
n°. 128) is nader gewijzigd bij Gouv. Bt. 3 J u n i 1922 n°. 73
(Ind. St. n°. 395) met betrekking tot de door de gouvernements veeartsen in te dienen rapporten en staten.
De lijst van gewesten, gedeelten van gewesten, of plaatsen
in de buitengewesten, waar alle vee dan wel bepaalde dieren
of diersoorten van binnen Nederlandsch-lndië over zee mogen
worden ingevoerd (Ind. St. 1912 n°. 434) is bij Gouv. Bt.
6 J u l i 1922 n°. 39 (Ind. St. n°. 477) nader aangevuld.
Personeel. Einde 1921 bestond het personeel uit 1 inspecteur, hoofd van den dienst, 5 adjunct-inspecteurs, 42 veeartsen, 22 adjunct-veeartsen, 3 inlandsche veeartsen, 242
veemantri's, 4 schrijvers bij de veeartsen, 2 vaste en 5 tijdelijke opzichters.
De bezoldiging van eenige groepen van lager personeel bij
den burgerlijken veeartsenij kundigen dienst is bij Gouv. Bt.
18 Nov. 1921 n°. 38 (Ind. St. n°. 689) herzien.
Voor wijzigingen van de regeling van de standplaatsen en
ambtskringen van de Europeesche gouvernements veeartsen
zie men B ij hl. Ind. St. nos. 9812 (Soerabaja, Pasoeroean en
Madoera), 9999 (Batavia, Westerafdeeling van Borneo en
Djambi) en 10062 (Timor en onderhoorigheden en Bali en
1
Lombok).
Onderwijs.
De Nederlandseh-Indische veeartsenschool
te Buitenzorg telde einde 1921 2S leerlingen (allen inlanders).
Aan het in dat jaar afgenomen eindexamen onderwierpen zieh
3 leerlingen, die slaagden.
Bij Gouv. Bt. 18 HOT. 1921, n°. 41 (Ind. St. n°. 692) is
definitief een hoofd van het veeartsenijkundig laboratorium
en een directeur van de veeartsenschool in dienst gesteld.
Veeziekten. Anthrax (miltvuur) werd geconstateerd in
de ambtskringen Serang, Weltevreden, Pasoeroean, Koeta
Radja, Tapanoeli, Djambi, Palembang, Benkoelen en Soembawa.
Septichaemin epizoötica kwam in hoofdzaak voor in WestJava en in den ambtskring Soerakarta, terwijl in de buitengewesten de ziekte in de gewesten Timor en onderhoorigheden
(Koepang) en Celebes en onderhooriffheden (Watampone en
Makasser) werd waargenomen.
Aphthne epizoötica (mond- en klauwzeer) kwam over geheel Java en Madoera voor; het verloop was zeer goedaardig.
Op Sumatra deden zich slechts enkele gevallen voor in de
gewesten Oostkust van Sumatra, Tapanoeli, Palembang,
Benkoelen en de Lampongsche districten.

Mulleus (kwade droes) komt overal op Java en Madoera
voor. In de buitengewesten wordt de ziekte voornamelijk op
de eilanden Celebes, Lombok en Soembawa en sporadisch
ook op Sumatra waargenomen.
Saoeharomycose kwam hoofdzakelijk voor in de wagenverhuurderijen op de grootere plaatsen op Java en voorts in
het gewest Celebes en onderhoorigheden.
Aan scabies (schurft) wordt in het algemeen veel te
weinig aandacht geschonken. Toch blijkt zij veelvuldig
onder karbouwen en geiten te worden aangetroffen. De
economische nadeelen in streken, waar de karbouwenstapel
besmet is, zijn niet gering te achten; vooral de kalveren
vermageren zeer sterk en vele gaan ten gronde.
Surra werd, in tegenstelling met 1920, op Java weinig
geconstateerd. Op Sumatra kreeg de ziekte eene belangrijke
uitbreiding in de ressorten Fort de Koek, Padang Sidimpoean en Balige; ondanks de genomen maatregelen was zij
op het einde van het jaar nog niet geweken. Overigens kwamen surra-gevallen sporadisch voor op Celebes, Soembawa,
Timor en Lombok.
Piroplasmose werd op Java slechts zelden gediagnostiseerd, doch op Sumatra (landsfokkerij te Padang Mangatas)
stierven vele dieren aan de ziekte.
Tuberculose.
Behalve op de plaatsen, waar de melkveestapel systematisch onderzocht werd, zooals te Soerabaja,
Modjokerto, Kediri, Malang e. a., werd tuberculose weinig
geconstateerd. Te Soerabaja, waar de ziekte in bijna alle
melkveestallen voorkomt, werd een groot aantal dieren onteigend.
Rabies (hondsdolheid) werd op Java nog in vele ressorten
geconstateerd. Algemeen wordt geklaagd over de onvoldoende wijze, waarop aan de bepalingen van de hondsdolheid-ordonnantie de hand gehouden wordt, hetgeen vooral
in dichte bevolkingscentra de hoofdreden is, dat de ziekte
blijft voortwoekeren. I n de buitengewesten werd rabies alleen
op Celebes en Sumatra waargenomen.
Pestis suiim.
Een geval van deze ziekte werd bij een uit
Holland ingevoerd varken geconstateerd. Door het tijdig
nemen van bestrijdingsmaatregelen was deze ziekte, die op
Java niet voorkwam, spoedig afdoende bestreden.
Septichaemia
haemorrhagica suiim, werd alleen waargenomen in Menado.
Gangreana emphysematosa.
Gevallen van deze ziekte
kwamen voornamelijk voor in de gewesten Djokjakarta,
Soerakarta en Madioen. Door preventieve entingen kon uitbreiding der ziekte steeds voorkomen worden.
De toestand van bijna alle quarantaine-gelegenheden laat
veel te wenschen over. Nu meer en meer vee uit het buiten-
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land (vooral Australië) ingevoerd wordt, is het zeer wenschelijk op enkele belangrijke invoel plaatsen behoorlijke

quarantaine-inrichtingen te maken.
Behalve in de groote gemeenten, werd de keuring op de

huizen opgericht
controle komt, is
verbetert in vele
zij het verscherpt

worden, waardoor de slacht beter onder
het aantal nog' veel te klein. Geleidelijk
plaatsen de toestand der melkerijen, dank
toezicht.

.slachtl verricht door inlandsehe keurmeesters onder toezicht
van de gouvernements veeartsen. Hoewel steeds meer slacht-

B.

VEETEELT.

Voor aanmoediging van de veeteelt in de residentie Madoera

gedurende 1921 is bij Gouv. Bt. 9 Sept. 11)21 n \ 10 een
bedrag van f 110 Ü00 ter beschikking gesteld.

Paardenfokkerij. Op Java en Madoera wordt alleen
in de Preanger-Regentschappen paardenfokkerij van eenige
beteekenis gedreven. Van gouvernementswege zijn hier 70
Sandelhout-dekhengsten gestationueerd. I n het overige deel
van Java is door het gemis aan weidevelden en de geringe
animo der bevolking van paardenfokkerij nagenoeg geen
sprake.
In de buitengewesten is de paardenfokkerij in het algemeen
van veel meer beteekenis. Verschillende eilanden bezitten
een rijken paardenstapel, hetgeen is toe te schrijven aan het
feit, dat de voor die fokkerij jrewenschte factoren — uugesttrekte, natuurlijke weidevelden, een kalkrijke bodem eoi
een droog klimaat - aanwezig zijn. De beste paai denstreken
vindt m m op de eilanden van den Timor-archipel, welke in
hoofdaask aan de behoefte aan gebruikspaarden op .lava voldoen. Toch staat ook hier de fokkerij no<r op laag peil. Door
deii voortdurenden uitvoer van de beste vaderdieren gedurende een reeks van jaren, is de qualiteit van den paardenstapel
sterk achteruitgegaan. Door het nemen van maatregelen
(keuring bij uitvoer, verbod van uitvoer van hengsten beneden
4 jaar) wordt getracht dit euvel tegen te gaan. Ter Sumatra t
Westkust werd voortgegaan met de stationneering van
Saiulcl-hengsten; op het einde van het jaar waren hier 74
hengsten geplaatst. I n de Bataklanden, waar in reinteelt
gefokt wordt, worden uitgezochte dekhengsten met bevolkingsnierries in groote omheinde weidevlakten losgelaten,
een systeem, dat succes belooft.
Over het geheel genomen is de gouvernements invloed op
de paardenfokkerij nog gering en zijn de resultaten, behalve
in het, gewest Sumatra's Westkust, nog weinig bemoedigend.
Da grootste paardenstapels treft men aan m de gewesten
Sumatra's Westkust, Tapanoeli, Timor en onderhoorigheden,
Bali en Lombok, Celebes en onderhoorigheden en Menado.
Met ingang van UI December 192J. is de tamme stoeterij te
Padalarang "(Preanger-ilegentschappen) opgeheven (Brjbl.
Ind. St. n°. 9934).
„ . . L ,
. .
Bij Gouv. Bt. 21 Maart 1922 n°. 2 is het depot voor dek>
hengsten te Fort de Koek overgebracht naar de landsfokkerij
te Padang Mangatas (afd. L Koto, res. Sumatra's Westkust).
Door den gouverneur der Oostkust van Sumatra is eene verordening op de paardenfokkerij in zijn gewest vastgesteld
( J a v . Ct. 1922 n°. 38).
Runderfokkerij.
I n Britsch-Indië werden door eene
«ommissie van veeartsen 86 Hissar-stieren en 20. Hissarrunderen aangekocht, welke alle naar de landsfokkerij te
Padang Mangatas gezonden werden.
Gcuvernementsfokkeriien van Britsch-Indisch vee bestaan
te Tjepoko (Pekalongan). te Padang Mangatas (Sumatra s
Westkust) en op het eiland Samosir (Tapanoeli).

De voornaamste fokkerij van Ongele-vee vindt men op het
•eiland Soemba. waar de dieren in koppels van 12—20 koeien
niet een stier aan de bevolking worden uitgegeven, onder
de contractueele verplichting van terugbetaling in natura
en levering van rentedieren. De resultaten van deze fokkeni
zijn buitengewoon gunstig. Zij is nu reeds in staat om aan
bijna alle aanvragen van stieren over geheel Indië te voldoen, waardoor de kostbare aankoop in Britsch-Indië
onnoodig is geworden.
Op Soembawa werden dit jaar bij wijze van proef twee
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koppels Hissar-vee. op z.g. Soeniba-contract aan de bevolking1
uitgegeven. W a a r de resultaten van de proef zeer gunstig
zijn, zal het volgende jaar met de verstrekking van dit vee
doorgegaan worden, zoodat het niet onmogelijk is, dat Soenibawa in de toekomst voor de Hissar-fokkerij zal zijn, wat
Soemba voor de Ongole-teelt beteekent.
Het eiland Soemba en de gouvernements fokkerijen leverden de voor de verbetering van den runderstapel in Indië
benoodigde Britseh-Indische stieren; in het algemeen laten
de resultaten van deze kruising, voornamelijk door gebrek
aan fokkundige inzichten bij de bevolking, op vele plaatsen
nog te wenschen over.
Waar kruising niet gewenscht bleek of niet was door te
voeren, werd getracht in reinteelt verbetering van het ras
te verkrijgen, hetgeen o. a. op Madoera en Bali geschiedt.
Voor verbetering van het melkvee werden gefokte Hollandsche stieren, afkomstig van de boerderij ..Generaal de
W e t " (Preanger-Regentschappen). aan particulieren en aan
de bevolking versteekt, terwijl door mildere invoerbepalingen
de import van Australisch vee mogelijk werd gemaakt.
Ter aanmoediging van de fokkerij werden enkele veetentoonstellingen gehouden en kerapans (stierenwedstrijden)
op Madoera financieel gesteund.
Bij Gouv. Bt. 10 Juli 1922 n°. 46 (Ind. St. n". 490) is
de uitvoer van bepaalde klassen van runderen uit het eiland
Lombok tijdelijk verboden.
Hui Icli'okkcrii. De gouvernements bemoeienis niet den
karbouwenstapel bepaalde zich tot het voorkomen van te
grooten uitvoer van buffels van enkele eilanden, het selecteeren van het mannelijk fokmateriaal en het castreeren van

minderwaardige dieren.
Bij Gouv. Bt. 8 April 1922 n". 36 (Ind. St. n°. 201) is
de uitvoer van bepaalde klassen van buffels uit de residentie
Timor en onderhoorigheden tijdelijk verboden, ten einde den
karbouwenstapel tegen te grooten uitvoer van voor de fokkerij nog geschikte buffels te beschermen.

Yarkcnsfokkcrij.

Belangrijke varkensstapels vindt men

in de gewesten Oostkust van Sumatra. Tapanoeli, Menado.
Celebes en onderhoorigheden, Timor en onderhoorigheden en
Bali en Lombok. Enkele particulieren lieten fokvarkens
(Berkshire, Yorkshire en Tamworth) uit Australië komen.
(>eitenfokkerij. Over geheel Indië worden geiten gehouden en in verschillende streken is met succes gekruist
niet Bengaalsche bokken. De in 1920 op Soemba ingevoerde
26 Kashmere-geiten gedijen goed.
De proef fokkerij voor klein vee te Pengalengan (PreangerRegentschappen) is opgeheven, daar de geïmporteerde
Britseh-Indische geiten bijna alle aan schurft en wormziekten gestorven waren.
De sterkte van den veestapel op 't einde van 1921 blijkt
uit het volgende overzicht:
Paarden. ' Kunderen. Buffels.

Varkens.

Geiten.

Schapen.

Java e» Madoera . .
Buitêngevesten . . .

27.3 009
429301

> 985 SM
S04 935

2 073887
1 009 U7

98522
805 012

1421019
B88GS8

841982
112 720

Totaal

702310

3 790917

3143 034

901514

1968 SOI

954 702

5.

. . .

Xed.-Indië.

36
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VISSCHERUEN.

De exploitatie van de zoetwatervischkweekerijen, onder
leiding van een ambtenaar voor de binnenvisscherij, gaf
bevredigende resultaten; aan verschillende aanvragen tot
verstrekking van pootvisch kon worden voldaan, terwijl
voortgegaan werd met de pogingen om verschillende binnenwateren meer productief te maken en verbeteringen in den
aanleg van vischvijvers aan te brengen. Het instituut voor
de binnenvisscherij, dat niet aan de verwachtingen heeft beant woord, werd tijdelijk opgeheven.
De uitkomsten van de zeevisscherij waren bevredigend,
terwijl over het algemeen goede prijzen voor de vangsten
werden gemaakt.
Op de veilingen der vissoherijvereenigingen ter noordkust van Java werd + 4 millioen K.G. visch aangebracht,
met een opbrengst van f 1 275 000. Voortgegaan werd met de
verstrekking van goedkoop zout voor de verduurzaniing van
visch ; wegens sterke vermindering van het debiet werd echter
het etablissement te Tjemara (afd. Krawang, res. Batavia)

opgeheven, zoodat de goedkoope zoutverstrekking thans nogin 23 etablissementen plaats heeft. I n het geheel werd
1,6 millioen K.G. vischzout verstrekt.
Van Bagan Si Api Api (gouv. Oostkust van Sumatra)
werd uitgevoerd eene hoeveelheid van 22,7 millioen K . G .
gezouten visch. 9,7 millioen K.G. irasi, 0,6 millioen K . G .
gedroogde garnalen, 1,7 millioen K.G. gainalenschillen en
1,2 millioen K.G. andere vischproducten. Ofschoon in devischprijzen eene daling viel waar te nemen, waren de uit»
komsten vim het bedrijf niettemin gunstig. De invoer van
regiezout bedroeg 23,8 millioen K.G. Door de onderafdeelingsbank ,,Bagan Madjoe" werd in het geheel f 285 000 aan
leeningen uitgegeven.
De parelvisscherij in de wateren der Aroe-eilanden bleef'
verpacht aan de Compagnie Commerciale Schmid & Jeandel;
de uitgevoerde hoeveelheid paarlemoer- en andere schelpen
uit Dobo had eene waarde van ruim f 490 000.

V. W E T E N S C H A P P E L I J K E INSTELLINGEN, B E H O O R E N D E ONDER H E T
DEPARTEMENT VAN LANDBOUW, NUVERHEDO E N HANDEL, WETENS O H A P P E L I J K E R E I Z E N EN L A N D B O U W O N D E R W I J S .
§ 1.

WETENSCHAPPELIJKE

Gedurende 1921 werden door of met medewerking van het
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel uitgegeven: drie nummers van het „Bulletin du J a r d i n Botanique
de Buitenzorg" derde serie; een nummer van de „Annales
du Jardin Botanique de Buitenzorg"; vijf nummers van de
,,Mededeelingen van het algemeen proefstation voor den
landbouw"; acht nummers van de „Mededeelingen van het
instituut voor plantenziekten" ; een nummer van het ,,Bulletin van het instituut voor plantenziekten"; een nummer
van de „Mededeelingen van het laboratorium voor agrogeologie en grondonderzoek"; vier nummers van de ,,Mededeelingen van het. proefstation voor t h e e " ; vier nummers
van ,,l)e Thee" : drie nummers van de „Mededeelingen van
het statistisch bureau" ; een nummer van de , .Mededeelingen
van de Afdeeling Zaadteelt" ; twee nummers van „Treuoia,
recueil de traveaux zoologiques, hydrobiologiques et océanographiques" ; adresboek voor de Nederlandsch-Indische Nïjverheid; een nummer van de Korte Berichten uitgaande van
den landbouw-voorliehtingsdienst van het Departement van
Landbouw, Nijverheid en Handel; een nummer van de ,,Mededeelingen van het proefstation van het boschwezen" ; een
nummer van de ,,Korte Mededeelingen van liet proefstation
voor het boschwezen" ; 52 nummers van de ,,Korte Berichten
voor Landbouw, Nijverheid i n H a n d e l " : Products >f
the Cassave: Verslag omtrent handel, nijverheid en landbouw van Nederlandsch-Indië gedurende 1920; Importer's
Directory of the Netherlands East Indies, 4th edition; Exporter's Directory of the Netherlands East Indies, 4th edition ; Jaarverslag van het caoutchoucbedrij i' over 1918; een
nummer van het ..Verslag der vergaderingen van het proefstation-personeel".
Op den voet van de bepalingen van de Ord. van 18 Maart
1916 (Ind. St. n°. 278) zijn bij Gouv. Bt. 16 Nov. 1921 n°. 60
(Ind. St. n°. 683) verschillende terreinen in de residentiën
Pasoeroean, Batavia, Bantam en Sumatra's "Westkust als
natuurmonumenten aangewezen.
's Lands Planteiituin te Buitenzorg. De directeur keerde
begin Februari 1921 van zijne reis naar verschillende wetenschappelijke instellingen in Oost-Azië terug, waarna hij zijne
studiën over de gallen, de bloembiologie van den Pangerango
en de flora van Krakatau voortzette.

INSTELLINGEN.

De botanist voor de Java-flora ging verder met het bewerken van verschillende plantenfamilies voor het handboek over
de flora van Java.
Verschillende natuuronderzoekers werkten in het Treublaboratorium en in Tjibodas.

Herbarium en mueuni voor systematische botanie. Vele

verzamelingen kwamen binnen en werden geleidelijk bewerkt. Thans zijn 6 assistenten benoemd, zoodat de systematische bewerking van de Nederlandseli-Indisebe planten met
meer kracht ter hand genomen kan worden.
Botanische tuin en bergtuin te Tjibodas. Van alle zijden
ontving de tuin zaden; planten en zaden werden overal heen
verspreid. Dit jaar kon de hand gelegd worden op een groot
stuk grond naast den bestaanden tuin, zoodat aan het gebrek
aan ruimte in afzienbaren tijd een einde kan komen.
Het nieuwe gebouw in den bergtuin werd ingericht en is
nu gereed voor het doen van ook fijnere physiologische onderzoekingen.
Botanische tuin te Sibolaugit bij Medan. Het wegennet
in de boschreserve werd verder uitgebreid. De gebouwtjes
voor huisvesting van bezoekers en het laboratorium kwamen
nog niet gereed.
Botanische laboratoria. Het vreemdelingenbezoek was
nog niet groot. De Zweedsche botanicus dr. O. ARRHENIÜS.
en de door het Buitenzorg-fonds uitgezonden dr. BOSCHM\,
waren de eenigen, die langer achtereen in het laboratorium
werkten.
Zoölogisch museum en l a b o r a t o r i u m . De bewerking van
verschillende groepen van het dierenrijk werd dit jaar met
kracht ter hand genomen. Ook werd veel materiaal naar
buitenlandsche bewerkers gezonden, zoodat vooruitgang in
de waarde van de collecties voor het wetenschappelijk onderzoek te bespeuren valt. Het hoofd van het museum zette het
onderzoek van de fauna van Krakatau voort.
Laboratorium voor liet onderzoek der zee. Het hoofd
van het laboratorium ging voort met het bewerken van de-
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door hem in vorige jaren verzamelde gegevens. Ook het
onderzoek van de ontwikkeling van verschillende yisehsoorten hegint resultaten op te leveren. Het hydrographisch werk
werd voorloopig stop gezet.
Phytochemisch l a b o r a t o r i u m . Bij Gouv. Bt. 30 Dec.
1901 n°. 2 (Ind. St. n°.#814> is de naam van het pharmacologisch museum gewijzigd in phytochemisch laboratorium.
MUM HM voor economische botanie. De exploratie van
Ternate werd beëindigd, waarna den inzamelaar het naburige
eiland Halmahera als werkterrein werd aangewezen. Ten
opzichte van de voorlichting op systematiseh-botanisch gebied
trad geen verbetering in. De museumverzamelingen werd."]
opgenomen en ten deele opnieuw geëtiketteerd.
Algemeen proefstation voor den landbouw. Deze instelling, welke zich in hoofdzaak ten doel stelt kennis te verzamelen, welker toepassing tot verhooging der bodemproductie leidt, werd in 1921 uitgebreid met de afdeeling voor
zaadteelt bij overjarige gewassen.
Het laboratorium voor agrogeoloi/ie en
grondonderzoek
werd zeer door advieswerk in beslag genomen, zoowel ten
behoeve van particulieren, als van gouvernementsdiensten.
I n verband met de landbouwkundige verkenning der buitengewesten werden verslagen uitgebracht over de grondgesteldheid in gebieden van de Oostkust van Sumatra, Palembang,
West-Borneo, Zuidoost-Borneo, Noord-Celebes en ZuidCelebes. In samenwerking met den landbouwvoorlichtingsdienst werd hetzelfde verricht voor de Djoeana-vallei, het
Batoeretna-laagland en de Tjihea-vlakte op Java. Als werk
van algemeenen aard is te vermelden een onderzoek betreffende de aschgronden van eenige vulkanen op Java. Het
onderzoek van laterietgrond werd voortgezet, terwijl aan eene
uitvoerige studie van de z.g. rantjaminjak-gronden werd
begonnen. Kleinere onderzoekingen betroffen de zure kleien
van Sumatraansche en Borneosche moerasvenen en een laagveen uit de Zuid-Preanger. Ten slotte werd voortgewerkt
aan eene bodembeschrijving van Java en Madoera en aan het
samenstellen van overzichten over de petrografische gesteldheid van bepaalde streken ten dienste van het bodemonderzoek, welk werk voor Bantam gereed kwam. De verzameling
grond- en gesteentemonsters werd met een 700 nummers uitgebreid en omvat thans ruim 9000 nummers.
Het microbiologisch
laboratorium bracht het onderzoek
over de aantasting van cellulose door bacteriën voorloopig
tot afsluiting. Verder werd de z.g. „rustiness" van rubber
bestudeerd en een uitvoerig onderzoek verricht over de z.g.
slijinziekte in arachides.
Het scheikundig
laboratorium hield zich voornamelijk
bezig niet onderzoekingen van rivier- en leidingwater met
het oog op de geschiktheid voor irrigatiedoeleinden. Voorts
werden grondmonsters en meststoffen ten behoeve van den
voorlichtingsdienst voor den inlandschen landbouw onderzocht. Van een aantal belangrijke inheemsche voedingsmiddelen werd de samenstelling en de voedingswaarde bepaald.
In den proeftuin te Buitenzorg werden de bemestingsproeven
met rijst en tweede gewassen voortgezet.
In het plantkvndig
laboratorium werden nieuwe onderzoekingen begonnen betreffende het wortelrot bij padi en den
invloed van de uitwendige factoren op het optreden van deze
belangrijkste rijstziekte en over de wortelontwikkeling van
sawahrijst. Verder werden de kieming en de bloembiologie
bij een aantal nuttige gewassen, inzonderheid rijst en tweede
gewassen, in studie genomen.
De ondcrafdeeling
voor veredeling en zaadwinning
bij
overjarige gewassen hield zich voornamelijk bezig met den
cocospalm ; aan het einde des jaars werd tijdelijk een assistent
aangenomen om den oliepalm te bestudeeren. I n den tot deze
cnderafdeeling behoorenden cultuurtuin te Buitenzorg
werd vooral werk gemaakt van de vegetatieve vermenigvuldiging van nevea. De proef- en zaadtuin voor koffie te Bangelan kon, wegens het voortduren van de bessenboorderplaag,
de levering van zaadkoffie nog niet hervatten; de oogst nam
flink toe en bedroeg 1834 pikol marktproduct. I n den zaaden proeftuin in de Lampongsche districten kwamen in 1921
tal van gewassen, als cocos- en oliepalmen, cacao, tropische
ooftsoorten en kapok, voor het eerst in productie.
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Instituut voor plantenziekten. De studie van den witten

rijstboorder (Scirpopliaga sericea) werd voortgezet; in het bijzonder werd de quaestie van den invloed van zaai- en planttijd aan oen verder onderzoek onderworpen, terwijl ook de
vatbaarheid der verschillende rijstvarieteiten werd onderzocht.
De onderzoekingen omtrent het lieveheersbeestje Epilachna, den vijand van de aardappelplant, werden voortgezet; vooral werd de invloed nagegaan van verschillende
cultuurmethoden, bemestingswijze en bespuitingsmethoden.
De gunstige invloed van besehaduwing, bevloeiing en goede
grondbewerking was duidelijk; eene bespuiting met loodarsenaat werkte gunstig.

liet zeer schadelijke katjangvliegje (Agromyza, phaseoli)

bleef een onderwerp van onderzoek. Gunstige resultaten werden verkregen met stroobedekking bij katjang kedele en toepassing van stalmest bij booneusoorten.
De kedele-boorder (Etiella zinekéncllaj,
een bladrolrupsje
(Tineide) bij den aardappel, de aardrups (Agrotis
ypsilon)
en een voor verschillende gewassen schadelijke engerlingsoort (Hololrichia sp.) werden bestjudeerd.
Een begin werd gemaakt met de studie van den grooten
rijstvijand, de walang sangit ( Leptocorisa
ucuta).
De studie der insecten, schadelijk voor de boschculturen
en nuttige woudboomen, maakte in 1921 voor het eerst deel
uit van de taak van het instituut. Hoofdzakelijk werd de aandacht gewijd aan de bestudeering van de biologie en de bestrijding van den mahonie-boorder
(Hypsipila).
De MrtfM-plaag in het uiengewas, de schadelijke insecten
van de wonderolioplant flficinui)
en hét C glas-kevert je, benevens andere vijanden van de bataten bleven een onderwerp van onderzoek.
Bij de bestrijdingsproeven van de veldrat werden vooral
de uitwerking nagegaan van zwavelkoolstof, met en zonder
pomp in de holen gebracht, en van acetyleen. Met beide stoffen werden zeer bevredigende resultaten bereikt.
De Ier Sumatra's Westkust voorkomende zeer schadelijke
kanker in de kaneelaanplantingen der bevolking werd bestudeerd; de oorzaak (een nieuwe Phytophthora-soort) werd ontdekt en de middelen ter voorkoming der ziekte werden aangegeven.
Het onderzoek van den cacaokanker bracht eene groote
variatie in do individueele vatbaarheid der cacaoboomen aan
het licht. De stelselmatige studie der verschillende bestrijding.smethodeii wijzigde zeer liet inzicht in de respectievelijke
waarden er van.
Uit de kaïikorplekken van de souokling (Dalbcrgia) kon
een schimmel geïsoleerd worden, die waarschijnlijk de oorzaak der ziekte is.
De slijinziekte van de katjang tanuh, veroorzaakt door
Bacli i ui ui tolanacearum was een onderwerp van onderzoek.
Zij werd bestudeerd aan een 70-tal rassen uit zaad, verkregen uit verschillende streken. De verschillen in vatbaarheid, die bij deze aan het licht traden, geven goede hoop,
dat door selectie minder vatbare rassen verkregen zullen
kunnen worden. Directe bestrijdingsmiddelen, zooals toepassing van verschillende stoffen op den bodem en uittrekken
van zieke planten, hadden weinig resultaat.
De onderzoekingen over de oorzaak en de bestrijding der
„bloedziekte" in de pisang» op Celebes werden voortgezet.
De reeds in 1920 geïsoleerde bacterie, die voor de oorzaak
werd aangezien, bleek dit inderdaad te zijn. De quaestie van
den tijd, gedurende welken een besmette bodem na verwijdering van alle pisangplanten besmet blijft, en de invloed,
welke verschillende stoffen in den bodem hierop \ii toef enen,
blijven onderwerpen van onderzoek.
De grijze dadap-schimniel (Septobasidiiim
sp.), die ook
voor djeroek, thee en andere gewassen schadelijk is, werd in
studie genomen.
De aardappelziekten (drogevlekken-, mozaiek- en bladrolziekte en schurft) bleven in studie.
Afdeeling zaadteelt. De tuinen werden ook dit jaar door
vele personen uit het binnen- en buitenland bezocht. Mondelinge en schriftelijke adviezen werden op aanvrage verstrekt.
Met het verspreiden van geselecteerd zaad van rijst en tweede
gewassen werd voortgegaan. Met de belangrijkste voedingsgewassen werden cultuurproeven genomen, ten einde tot
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eene zoo hoog mogelijke productie te geraken. Ook werden
een aantal rentabilitertsproeven aangezet, ten einde een inzicht te verkrijgen in do kosten en de winstmarge van de teelt
der voornaamste inlandsche gewassen. Een aantal groenbemestera werden op hunne praotijkwaarde vergeleken. Verschillendc gewassen werden uit het buitenland ingevoerd en
aan de instelling beproefd.
De cultuuiproeven en zaadveimeerdering van Cheuopodium
werden voortgezet.
Het onderzoek der vezelleverende gewassen bracht aan
liet licht, dat de ('rotalaiia-soorten (_'. juneea en C. usaranioensis goede eigenschappen bezitten als groenbemesters, doch geen waarde hebben als vezelgewassen. Van de
Corchorus-sooiten bleek de Olitorius evenmin praetische

waarde te hebben; de Capsularis-variateiten zijn, onder bepaalde groei-onutandigheden, echter wel geschikt, doch daar

die voorwaarden slechts in enkele streken te vindeu zijn, zijn
ten slotte de Hibiseus-varieteiten het meest aangewezen voor
de cultuur in het groot. Proeven met het, middels machines,

cultiveeren van dit gewas slaagden zeer goed.

Het bureau voor landbouwwerktuigen hield zich in hoofdzaak bezig met het verbeteren van den inlandschen ploeg.
Enkele inlandsche smeden werden opgeleid in het vervaardlgen van ploegen naar het model der Bekert SR4-ploeg.
Daar deze ploeg voor het onde>rvoerie inlandsche trekvee
echter nou te Kwaar is, wordt thans gezocht naar een lichteren
ijztien ploeg. Van de zware ploegen voldoet de Melotte-ploeg
het best, speciaal voor het scheuren van grasland. Deze ploeg
eischt echter een trekkracht van 4 sapies. Door dun smid werd
naar het model der 1'lanet-wiedtoestellen een hand-aanaardwiedtoestel vervaardigd, dat zeer goed voldoet bij het wieden
en aanaarden van maïs en katjang tanah.
(»p eigen verzoek van een inlandschen landbouwer in Buitensorg, werd eene Sumatraansche rij 8tpelinrichting gebouwd, welke zeer goed voldoet.
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proeftuinen aangelegd, als een gevolg van verkregen resul-

laten met bestaande.
De versendvereeniging

Poenten

bij

slechts 202 410 djeroekvruchten, welke
namelrjk veroorzaakt werd doordat vele
bieren d<i boomgaarden pachtten en de
min of meer in het gedrang kwam. De

Blalang verzond
vermindering voorChineezen en AraVerzendvereeniging
Verzendvereeniging

Mardi Kirna te Pasoeroean heeft, wegens het slechte mangga-

jaar, in 1021 niet gewerkt.
< >p 14 Uctober 1921 trad de üroenten-Verzendvereeniging
te Poen ten in werking. Verscheidene hotels, ziekenhuizen,
scheepvaartmaatschappijen en particulieren namen een
abonnement.
Zeer mooie resultaten werden verkregen met de ongeslacktelijke vermenigvuldiging van verschillende djeroeksoorten.
De tuinbouwkundige ambtenaar te Soerakarta ging voort
met het aanleggen van demonstiatie- en proeftuinen, zoomede met het geven van voorlichting en het verstrekken van
zaaizaad en goed plaatmateriaal aan de inheemsche bevolking.
Door dein tuinbouwkundigen ambtenaar te Pamekasan
(Madoera) werd vooral de druiventeelt bevorderd, terwijl
eveneens de teelt van Europeesche groenten, mangga's,
ananas, enz. flink vooruitgeholpen werd.
Midden 1921 werd een tuinbouwkundige ambtenaar ter
Oostkust van Sumatra aangesteld (met standplaats Medan),
die behalve de bevordering van den tuinbouw ook de werkzaamheden van den landbouwleeraav had over te nemen. De
uitvoer van tuinbouwproducten te Belawan is reeds zeer belaiigrijk.
Te Sindanglaja waren twee tuinbouwkundige ambtenaren
werkzaam ter bevordering van de Europeesche groententeelt.
Door den tuinbouwkundigen ambtenaar te Duitenzorg wer-

den 3235 tjangkokans en zaudplunten, 750 stuks pisangbibit

en 6Ö05 ananas-uitloopers verzonden, welke over den geheelen
archipel verdeeld werden.
De invoer en distributie van Europeesche groentezaden
Aldeelilig landboUWeeoaWllie. De werkzaamheden bepaalden zich tot het doen van verkenningen voor de mogelij fc- bedroeg o'57 | K.G., ter waarde van f 1608.
De tuinbouwkundige ambtenaar voor Batavia werd voorheden van nroot-cultures
in Xoord-Celebes, Palembang en
loopig te Buitensorg geplaatst; hem zal naderhand als standJndragiri.
I n de tweede helft van het jaar werd het personeel tei be- plaats Pasar Minggoe worden aangewezen. Hij wqrd belast
schikking gesteld van de Cultuurhulpbank voor Xeder- met het ontginnen en in cultuurbrengen van het land Ragoelandsch-lndië, welke 3 Augustus 1921 werd opgericht om uan, waarvan een standaardtum voor de vruchtenteelt voor
geheel Nederlandsch-Indiè gemaakt zal worden.
steun te verleenen aan noodlijdende cultures. De directeui
van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft in deze instelling het recht van veto bij elke steunverleening, zoodat de
Wetgeving. Tot het tegengaan van overbrenging van
eenvoudigste oplossing was de afdecling Landbouweconomie ziekten en plagen op cultuurgewassen in Nederlandseh-Indië,
met de leiding van het onderzoek der steun vragende ondei- zijn bij ü r d . van 15 Febr. 1922 (Ind. St. n°. 84) regelen genemingen en het dagelijksch beheer der instelling te belasten. steld op den invoer van zaden, vruchten, levende planten
De genoemde bank riool weinig kredietovcieenkomsten at, en deelen van levende planten.
doch in cultuurkringen meende men toch dat de moreele inBij Ord. van 10 Sept. 1921 (Ind. St. n°. 532) is de uitvoer
vloed van de instelling niet te onderschatten was, namelijk verboden van pisangvruchten, -planten, -knollen of deelen
dat zij een kalmeerenden invloed uitoefende op de in moei- daarvan uit de gewasten Celebes en onderhoorigheden en
lijkheden verkeerende ondernemingen en een stimuleerenden Menado naar plaatsen of streken buiten dat gebied, ter voorinvloed op de geldschieters.
koming van verspreiding van de z.g. bloedziekte van de
pisang.
De controle op den invoer van veasche vruchten uit
Tuin l)OUwnoorlichtiiigsdicnst. Door vermeerdering van
het aantal tuinbouwkundige ambtenaren met zes, kon in her. Australië is uitgebreid over invoer van zulke vruchten uit
afgeloopen jaar meer uitbreiding aan de tuinbouwkundige andere landen, waar de vruchtenvlieg voorkomt, of waarvan
het niet zeker is, dat zij aldaar niet voorkomt (Ord. van 3 Mei
werkzaamheden gegeven worden.
De afscheep van pisang van Banjoewangi naar Australië 1922 in Ind. St. n \ 283).
Alle zendingen zaad en planten uit het buitenland aan
bedroeg 12"> 257 trossen, terwijl de bevolkingsaanplantingen
tfich uitbreidden tot ± 1000 bouws. In het vooruitzicht van het Departement van Landbouw. Nijverheid en Handel wereen toekomstigen uitvoer, werd eveneens in de af deeling Ban- den gecontroleerd en zoo noodig ontsmet door fumigatie.
joewangi de cultuur van goede mangga-, djeroek- en ananas- 27 186 kisten uit Australië aangevoerde vruchten werden
soorten ter hand genomen.
onderzocht en goedgekeurd. Twee zendingen koffieplantjes
Door den tuinbouwkundigen ambtenaar voor Zuid-Celebes uit Zuid-Amerika werden gekeurd en na fumigatie toegewerden op verschillende plaatsen nieuwe demonstratie- en laten.

§ 2.

ONDERWIJS IX L.VXD- EN BOSCHBOUW.

Middelbare landbouwschool te Buiteiizorg.

Als gevolg

van do geleidelijke opheffing van de voorbereidende afdeeling der school, 'daalde het aantal klassen van 5 tot 4.
Aan bet eind van 1921 telde de vakafdeeling dezer onder-

wijsinrichting 44 leerlingen (13 in de 3de, 18 in de 2de en
13'in de 1ste klasse), van wie 5 Europeanen, 36 inlanders —
32 onder het genot van eene studietoelage in opleiding voor
landsbetrekkingen — en 3 Chineezen.
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Hot eindgatuigschrift werd in 1921 uitgereikt aan, 23
leerlingen (8 van de landbouwkundige en 15 van de bosch-

en hulpvakken werden aan de kweekscholen voor inlandsche
onderwijzers en opleidingsscholen voor inlandsche ainbte~
bouwkundigè af deeling), van wie 15 als leerling-bo8oharohi- naren gedoceerd door de aan die scholen verbonden Europeeteet, 4 bij den landbouwvoorJiclitingsdienst en 3 bij het volks- sche onderwijzers met lagere acte landbouw; slechts door
kredietwesen werden aangesteld, terwijl 1 eene plaatsing ver- enkele land bouwleeraren is nog les gegeven in het vak landkreeg op eene gouvernement» ïubber-onderneming.
huishoudkunde.
Het landbouwonderwijs op de z.g. desalandbouwscholen
Cultuurscholen. Bij Gouv. Bt. 24 Aug. 1921 n°. 44 (Bijbl. werd in het afgeloopen jaar gegeven op 17 scholen (in 1920
Ind St. n". 9847) werd een nieuw reglement voor de cultuur- op 21 scholen).
sc holen vastgesteld.
H e t plan om bij wijze van proef een aantal inlandsche
In de samenstelling van de cultuurschool Ie Suekaboemi landbouwleeraren ter beschikking te stellen van den directeur
• kwam bij den aanvang van den cursus 1921/1922 eenige ver- i van onderwijs en eeredienst, ten einde aan een zevental norandering. Geopend werd eene nieuwe voorbereidende afdee- ! maalscholen een hunner te verbinden om het daarvoor in
ling voor de opleiding van landbouwopzichters en eene aanmerking komende onderwijs in landbouwkundige richting
dergelijke voor de opleiding van tuinbouwopzichters. Met de ! te leiden, werd bij Gouv. Bt. 24 Aug. 1921 n°. 20 vervoorbereidende ui'deeling voor da bosehbouwopleiding werden wezenlijkt.
deze vereenigd in één voorbereidende klasse. Alzoo bestond
de school uit zeven klassen, namelijk 3 voor afd. B (landbouwkunde), 3 voor afd. A (bosehbouw) en 1 voorbereidende
Eenvoudig landbouwonderwijs. Landbouwscholen voor
klasse.
. .
eenvoudige vakopleiding.
De omvorming der bestaande
Het aantal leerlingen bedroeg einde 1921 143 (41 Euro- schooltjes in landbouwbedrijfssehooltjes, waar de leerlingen
peanen, 98 inlanders en 4 Chinoezen), van wie 24 in de voor- tegen vergoeding van den gepresteerde» arbeid als vaste
bereidende klasse, 02 in de afd. bosehbouw en 57 in de afd. knechts werken, werd geleidelijk voortgezet. De hierbedoelde
elementaire vakopleiding werd gegeven op de scholen te PasirLandbouwkunde.
Aan het eindexamen onderwierpen-zich 30 leerlingen, die halang, Tandjoengsari, Tjiheulang (Preanger-Regentscha{jallen slaagden (10 van afd. A en 14 van afd. B). Toegelaten pen), Ploembon en Madja (Cheribon), Wonosobo en Poerwowerden tot de eerste klasse van afd. B 22 leerlingen, afkom- redjo (Kedoe), Tegalgondo (Solo), Wonoredjo (Kediri),
stig van Kuropeesehe lagere scholen en tot de voorbereidende Lawang (Pasoeroean), Oeloe Kareueng (Atjeh), Fort van
klasse 24 leerlingen, afkomstig van Hollandsch-inlandsohe der Capellen (Sumatra's Westkust), Moearoenim (Palenibang) en Tondano (Menado). Begin 1922 zijn de scholen te
scholen.
De cultuurschool te Italang (res. Pasoeroean) telde einde Ploembon en Poerwokerto, wegens gebrek aan belangstelling,
1921 131 leerlingen (26 Europeanen, 104 inlanders en 1 opgeheven.
Zeer eenvoiuliji onderwijs in de allereerste beginselen van
Chinees), van wie 47 in afd. A, 31 in afd. B eu 53 in
de landbouwkunde.
Dit onderwijs werd voortgezet en aanafd. C.
Het eindgetuigschrift werd in 1921 uitgereikt aan 24 leer- gevangen op verschillende volksschooltjes in de residentiën
Besoeki, Preanger-Regentschappen en Sumatra's Westkust.
lingen (9 van afd. A, 11 van afd. B en 4 van afd. C).
Landbouwonderwijs
aan volwassenen werd ook in 1921
Practische opleiding voor den landbouw. De landbouw- hier en daar gegeven.

VI. HANDEL EN NIJVERHEID.
§ 1. GROOTHANDEL.
a.

Uitvoerhandel.

De reeds einde 1920 ontstane crisis deed het jaar 1921
voor den handel zeer ongunstig zijn. De economische inzinking kwam niet tot staan, de slapte in zaken nam toe, de werkeloosheid vermeerderde en de handel in de geheele wereld
verkeerde in een toestand van lusteloosheid. De algemeene
depressie drukte haar stempel in het bijzonder op den uitvoer
van Nederlandsch-Indische producten. Ze hebben de markten
buiten Europa niet in vollen omvang kunnen behouden en
ten aanzien van Europeesche afzetgebieden moest men ondervinden, dat sommigen ervan zoodanig verarmd waren, dat
zij hunne behoefte aan koloniale producten sterk moesten
beperken. Alle groote exportartikelen hadden met afzetmoeiliikheden te kampen, daar de houders in Indië meestal
niet op de door het buitenland geboden priisbasis wensehten
af te geven. De Indische exportartikelen beïnvloeden hoe
langer hoe meer de economische verhoudingen in deze gewesten, aangezien de geroede afzet daarvan niet meer een
rechtstreeksch belang alleen van den Europeesehen ondernemer is. doch ook het bestaan van een steeds grooter wordend gedeelte der inlandsche bevolking, dat zich op eieen
risico met de cultuur van exportproducten (thee, rubber,
cassave, eopra) bezighoudt, daarvan afhangt.
TJit het volgende overzicht kan de daling der prijzen in
Handelingen der Platen-Generaal. Bijlagen. 1922—1923.

den loop van het jaar blijken, terwijl bij vergelijking met
hetzelfde overzicht over 1920 zal opvallen, hoe plotseling
en scherp de overgang van hoogspanning naar lustelooze
slapte op de markt van alle producten zich heeft voltrokken.
Laagste
prijs.

Cacao
Cilronclla-olie (inclusief drum)
Copra, export droog
Klapperolie (max. 3 % vetzuur)
Damar
Grondnoten, gepelde
Buiden (koe-), droge
Kapok
Koffie (robusta,)
Zwarte peper
Suiker, superieure
Topiocameel, fahrieksmeel
Rubber
5.

Ned.-Indië.

f 48,—
,. 2,60
12,50
,, 20,—
50,—
11,—
80,—
.. 45,—
24,75
16,12'
10,—6,76*
0,38 5

Hoogste
prijs.

f 63.50 perpikol.
„ 4,2-5 per K.G.
,. 24,— perpikol.
,, 36,—
,,
„ 6S,,. 16,—
„150 —
,, 67,—
„
„ 38,—
., 28,—
., 23,—
,, 12.
„ 0.65 per ], K.G.
37
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De verwachting', dat meer ondernemingen in 11)21 zouden
gedwongen worden haar bedrijf in te krimpen of te staken,
heeft zich bewaarheid. Vooral bij de rubberondernemingen
zijn vele slachtoffers gevallen onder den druk der tijden»
De theecultuur heeft zich beter kunnen handhaven door tijdig
en algemeen over te gaan tot fijnpluk, tengevolge waarvan
bij eene. flinke beperking van den oogst een hoogwaardig
product verkregen werd, waardoor de theemarkt spoedig verbeterde.
I n 1921 werd voortgegaan met de geleidelijke opheffing
van de verschillende in- en uitvoerverboden, terwijl door het
ophouden van de centrale voedseldistributie op 15 April
1921, gepaard gaande met de opheffing van het invoerverbod
van rijst en alle overige beperkende bepalingen op den handel in voedingsmiddelen, een einde kwam aan den voornaamsten economischen crisismaatregel. Slechts het uitvoerverbod van rijst bleef nog gehandhaafd tot Juni 1921. Bij
Ord. van 1 Nov. 1921(Ind. St. n°. 646) werd opnieuw een
tijdelijk uitvoerverbod van rijst afgekondigd, in verband met
het zorgwekkend aanzien van de rijstvoorziening van Java
en Madoeva, tengevolge van belangrijke oogstmislukkingen
op Java, samenvallende met ernstige bedreiging van den
Japanschen rijstoogst door aanhoudende stortregens en het
voortduren van het uitvoerverbod van rijst uit Rangoon.
Voorts werd voor rekening van den Lande eene belangrijke
hoeveelheid buitenlandsche rijst aangekocht ter zekerstelling
van eene voldoende voorziening gedurende de drie maanden
van schaarschte voorafgaande aan den groot-en rijstoogst in
1922, aangezien de groote hoeveelheden rijst, door den
handel ingevoerd, onvoldoende schenen om het geleden oogs(verlies goed te maken. Deze rijstaankoop voor regeeringsrekening werd gestaakt, toen midden December 1921 Bangoon plotseling weder voor den uitvoer van rijst werd opengesteld. De aangekochte hoeveelheid rijst beliep toen
84 000 ton.
Voor den productenhandel was de invoering van nieuwe
belastingen (zie Ind. St. 1921 nos. 295 t/m 301) van belang.
Bij de wet van 18 Maart 1921 (Ind. St. n°. 210) werd de
Indische tariefwet gewijzigd, waarbij werd bepaald dat. met
ingang van 16 Augustus 1921, uitvoerrechten worden geheven op rubber, copra, kinabast. kinine. klapperolie en
peper. De heffing der uitvoerrechten geschiedt volgens eene
glijdende schaal. I n overleg met de handelsvereenigingen
werd bepaald, dat voor rubber, copra, klapperolie en peper
in het begin van ieder kwartaal een prijsbasis vastgesteld
zal worden, die met ingang van het volgende kwartaal in
werking treedt, terwijl voor kinine en kinabast de prijs wordt
gewijzigd", wanneer zich de behoefte daaraan doet gevoelen.
De volgende statistieken geven vergelijkende cijfers voor
den uitvoer van Java gedurende 1914- en 1919/1921 naar
Nederland. Engeland, de Vereenigde Staten van NoordAmerika, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland.
Uitvoer van Java naar
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Uitvoer van Java naar
Producten.

Arachides. gepelde en ongepelde . .
Cacao
Caoutchouc
Cassaveproducten
Copra
Huiden (buffel, en koe)
Kapok'...
Kinabast
Klappcrolie
Koffie, gepelde en ongepelde . . .
Peper
/ hoofdsuiker
Suiker < zaksuiker
( molasse
Tabak, alle soorten
Thee. blad- en stofthee
Tin
Vezels, behalve k a p o k . . . . . _ .

Uitvoer

Engeland.

Maatstaf.

1914.

1919.

1920.

1921.

1000 K.G.

1355
233
1818
39706
1171
179
138
522
812
2106
1354

1907
270
7223
25 274
3 779
1444
1165
2313
1048
3 978
619S

1671
.54
8802
24 075
5 349
364
183
643
19678
2716

1262
129
7 307
25635
3 551
229
223
530
7 812

767

BS8

521 838 212 624

56 210

lu2K9

3 894
12363
2570
876

2175
11768
4205
501

6 691
6378
238

1000

,

1000

„

1000

„

1000

,

1000

,

1000

„

1000

,

1000 L.
1000 K.G.
1000

„

1000

„

1000
1000
1000
1000

,
,
„
.

10169
330
722

van Java naar de Vereenigde
No ord-Amerika.

Producten.

Maatstaf.

1914.

Aracliidos, gepelde en ongepelde.
Cacao
Caoutchouc
Cassaveproducten
Copra
Huiden (buffel- en k o e ) . . . .
Kapok
Kinabast
Klapperolie
Koffie, gepelde en ongepelde . .
Peper
/ hoofdsuiker
Suiker ] zaksuiker
( melasse
Tabak, alle soorten
Thee, blad- en stofthce
Tin
Vezels, behalve kapok

Maatstaf.

1000 K.G.
1000

,

1000

.

1000

,

1000

.

1914.

463
97S

1000

,

1000

„

1000

,

1000 L.

462

1000

,

1920.

1921.

Vezels, behalve kapok

1000 K.G.

2 773

1042

2188

1000

,

158

747

42

162

1000

,

200

18887

12065

12 545

1000

,

24 218

47 563

31558

20495

1000

,

4173

4980

5911

1000

„

175

3 333

2430

1291

1000

,,

1791

9110

5 545

10078

1000

„
12

16175

11640

10 951

1734

1000 L.
1000 K.G.

2882

1000

„

1467

1000

,

1000

,

1000

,

1000

,

1000

,

27 008 . 7886

4384

6840

2043

9702

1928

248 958

5 391

329

374

206

236

2698

3353

3105

2855

1220

6116

9029

11147

7 370

Nederland.

1387
28041
G2 889
2651
4 479
5562

1000 K.G.

I 1919.

van

I
Arachides. gejielde en ongepelde.
Cacao
•..
Caoutchouc .•
Cassaveproducten
Copra
Huiden (buflcl- en koo-) . . . .
Kapok
Kinabast
Klapperolie
Koffie, gepelde en ongepelde . .
Peper
/ huofdsuiker
Suiker ' zaksuiker
f melasse
Tabak, alle soorten
Thee, blad- en stofthee
. . . .
Tin

Uitvoer van Java naar
Producten,

Staten

12101
5078

1000

,

87

1000

.,

1000

,

48876
18669

1000

,.

380

1000

.

6123

1919.

4 310
1083
2 851
21778
59164
4 457
3 375

1920.

7 427
631
5044

8 421
28880
2092
2528
679 3350
42000 13 255
34 704 21 M
5 476
945

5096
580
5 314
12039
62 466
1256
4 436
2927
9009
13174
925

9139

15 392

75 520 95 217
2-5 184 15 612
7083
6929
4 535 | 3960

20 765
11 273
5152
4 351

22 380

Japan.

1921.

Producten.

Arachides, gepelde en ongepelde.
Cacao
Caoutchouc
Cassaveproducten
Copra
Huiden (bufftl- en koe)
. . . .
Kapok
Kinabast
Klapperolie
Koffie, gepelde en ongepelde . .
Peper
/ hoofdsuiker
Suiker ' zaksuiker
' melasse
Tin
Vezels, behalve kapok

Maatstaf.

1914.

1000 K.G.
1000
,
1000
,
1000
,
1000 „

—

IOOO

,

1000

„

1000

,

1000

L.

64
5
233

,

1000

„

)
I 1000
I( 1000

183
29

1920.

5
1
194
180

1921.

281
597
720

II

14
132
409

32

231

473

779
107

1000 K.G.
1000

1919.

ai
115 529

366504

155 471

886460

880
713

695

1117

247

826

595
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Uitvoer

van Java naar Australië

Producten.

Maatstaf.

Arachides, gepelde en ongepelde
Cacao
Caoutchouc
Caasaveproducten
Copra
Huiden (buffel- en koe-) . . . ,
Kapok
,
Koffie, gepelde en ongepelde . ,
Peper1.
/ hoofdsulker
Suiker ' zaksuiker
' melasse
Tabak, alle soorten
Vezels, behalve kapok

b.

en
1914.

1000 K.G.

„

4
11
233

)!
„

Nieuw-Zeeland.
1919.

280
79
252
1581

1920.

178

217
2375

n

—

n

2039

2 575

1967

337

705
351

(116

n

n

-

>

1 '

8895

n

n

_
25

«1
17

87 552

112
893

—
247

1921.

216
42
245
1547
31
1688
285
351

18 798 '

—
047

110
77

Invoerliandel.

Het jaar begon met zeer groote voorraden en groote coutracten, afkomstig uit de periode va-n voorspoed.
Tengevolge van de herleving van de industrieën in de westersche landen, trad bij de aldaar heerschende verarming en
verminderde consumptie als natuurlijke reactie eene voortschrijdende prijsdaling in, welke geen grens meer scheen te
kennen.
Aanvankelijk nog levende in de hoop, dat er eindelijk weer
een gunstige keer in den toestand moest komen, zag de invoerhandel integendeel den staat van zaken met den dag
slechter worden.
De voorraden bestonden voor eeu groot deel uit artikelen,
die eigenlijk niet de vereischte deugdelijkheid en geschiktheid voor deze markt hadden, en langzamerhand werden de
meer geweiisckte origineele artikelen van betere qualiteit tot
lageren prijs weer verkrijgbaar.
He berichten van buitengewone prijsdalingen in Amerika
en Europa deden den detailhandel en het publiek volharden
in eene afwachtende houding, doch ook de verminderde inkomsten, tengevolge van den eveneens troosteloozen toestand
in den exporthandel en de produceerende bedrijven, werkten
krachtig mede om het ontnuchterend besef van noodzakelijke
inbinding en versobering bij het publiek te doen doordringen.
Na de kleine importeurs kwamen ook vele grootere importhuizen in moeilijkheden en zagen zich genoodzaakt om geldmiddelen te schaffen door geforceerde verkoopen tegen afbraakprijzen, daar de banken onder de heerschende omstandigheden begrijpelijkerwijze hare kredietverleening niet konden uitbreiden.
Het Land viel ook uit als afnemer, aangezien de voorraden
bij verschillende diensttakken eveneens groot waren en vele
openbare werken werden gestaakt of beperkt.
I n de tweede hand bestonden slechts schaarsche zaken met
voldoende kredieten, tengevolge van verminderd debiet en
terugtrekken van krediet door in moeilijkheden verkeerende
importhuizen.
Deze omstandigheden in aanmerking nemende, was de
vraag feitelijk zoo slecht niet; gedurende enkele maanden
was ze zelfs zóó groot, dat voor enkele artikelen het getij
keerde en de prijzen opliepen, doch alles wat gewonnen kon
worden op nieuwe voorraden, werd geheel te niet gedaan door
de verliezen geleden bij de liquidatie van de oorlogsvoorraden.
*\
Bij het einde van het jaar was do toestand voor velen inderdaad zeer moeilijk geworden. W a n t had de tweede hand zich
oogenschijnlijk gedurende het jaar nog goed gehouden en
waren er betrekkelijk weinige faillissementen voorgekomen,
de positie dezer handelaren was toch zeer verzwakt en scheen
geen langdurigen weerstand meer te zullen toelaten.
Verscheidene groote importhuizen raakten in ernstige
moeilijkheden: eenige, die door verlies van kapitaal en
reserve geen basis voor krediet meer hadden, moesten zich
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zelfs failliet doen verklaren. I n het algemeen echter gelukte
het met steun van de banken en van de krachtigere firma's
om groote calamiteiten nog te voorkomen.
Ook gedurende 1921 hielden provisiën en dranken het best
prijs. Al was de handel in deze artikelen over het geheel nog
winstgevend, de verminderde afzet tengevolge van de malaise,
zoomede tengevolge van het verlies dat werd geleden op
enkele belangrijke groepen dezer artikelen (boter, biscuits,
visch en vleeschpioducten) en op de voortgezette liquidatie
van de, • voornamelijk uit Anierikaansche conserven bestaande, oorlogsvoorraden, beperkten de winsten zeer.
Dezelfde oorzaken deden de eindresultaten van den handel
in kramerijen bedroevend zijn.
De invoer van Japansche manufacturen bleef terugloopen,
vooral onder den invloed van het stijgen van den Yen-koere.
Deze omstandigheid, samengaande met eene beperking van
den invoer van lijnwaden uit Europa in verband met de
gestadig terugloopende katoenprijzen, deed in de tweede helft
van het jaar een tekort in sommige soorten textielgoedereu
ontstaan, welke de marktwaarde dier goederen deed verbeteren. Tot deze verbetering werkte eveneens de plotselinge
stijging in September 1921 van do katoenmarkf (met + 20 °/0)
mede.
Groot nadeel ondervond de handel van het zeer ongunstige
verloop van den wisselkoers op Nederland, welke als laagste
noteering voor den Indischen gulden in April 95-i bereikte en
zich daarna geleidelijk herstelde tot ongeveer pari (in Augustus), doch later weder daalde tot 99}.
Een algemeen overzicht van den invoer op Java en Madoera
geven de volgende statistieken betreffende de voornaamste
invoerartikelen uit Europa. J a p a n , de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika en Australië gedurende de jaren 1919 t/m
1921.
Invoer uit

Europa.

Maatstaf.

A r t i k e 1 o u.

Aardewerk (excl. dakpannen, tegels
en steenen)
Cement
Garens, alle soorten
Glas en glaswerk, a. s
IJzeren staal en ijzer- en staalwerk, a. s.
Koper in bladen
Krameiijen, 1.1
Lucifers
Manufacturen
Steenkolen
Visch, goconserveorde
Zwavelzure ammoniak

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Gld.
vaten
Gld.
.,
..
K.G.
GM.
grosdoosjes
Gld.
ton
1000 K.G.
1000 .,

Invoer uit

Artikelen.
Aardewerk (excl. dakpannen, togels
en steenen)
Bier
Cement
Garens, alle soorten
Glas en glaswerk, a. s
IJzeren staal en hzer- en staalwerk, a. s.
Koper in bladen
Kranierijen, a. s
Lucifers
Manufacturen
Steenkolen
Visch, geconserveerde
Zwavolzuro ammoniak

1919.

1!>20.

1921.

963

3 043

1 649
158
4054
3266

7559

M 022

20 883

688
1

1458

l 088

8 415

53
148H

837
52801
14 307

188
14 861

151

463
3844
2466
1616
166 150 122 456
09772
480
500
31 637 3^ 691
004

E 548

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 .

1919.

1270
2 482

205
303
1426
2929
138

1831
2998
22 979
31 159
22
1787

1920.

1921.

3 8281
2637
1483
1165
314
241
772
1024
1981
1581
803
2801
3
168
2 518
1784
1977
3884
60 905 32 160
51121 105 015
20
48
13">
24 250
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Invoer uit de V ereenigde Staten van

Teil slotte volgt hier een overzicht van den invoer van de
voornaamste artikelen op Java en Madoera gedurende 1921,
vergeleken niet het gemiddelde der invoeren gedurende
1913 t/m 1915 en 1920.

Noord-Amerika.

A i' t i k e 1 e n.

Kerosine
Smecrolion
Automobiolon
Automobiel onderdeden
Bier
Blik in Mailen

1000 L.

ïooo K.C;.
stuks
1000 (lid.
1000 L.
11000 K.G. i
1000 „

Qaldum-oarbld
Caustic soda
Fabriek» en stoomwerktuigon
Glas ra glaswerk, alle soorten
Krameryen, a. s

ïooo

,

1000 Old.
1000 „
1000 „

. . . .
. . . .

Laadbouw-werktuigen

ïooo .,

Manufacturen
Meel, tarwe
Melk. gecondenseerde
Melk, gesteriliseerde
Olie, lünKÜ wielen
Vleesch, geconserveerd
IJzer en staal, en yzer- en staalwerk, a. s.
Zwavelzure ammoniak

1000

1000 K.G.
1000

n

n

•

Vruchten, versche
Wijn, afgetapt
W y n op fust
Wyn, mousseorende (incl. champagno)
IJzer en staal (staven en platen) . .
IJzer (gegalvaniseerd plafondyzer) . .
IJzer en staalwerk (ipijkers)
. . . .
Zeep, toiletzeep
Zeep, ruwe wasciizoop

1)
2)
3)
4,)
5)
6)

Vrachtvoertuigen
Gewone rijwielen
V r a c h t voertuigen
Gewone rijwielen
Vrachtvoertuigen
Gewone rijwielen

I 448
29001)
2167
1483
1293
246
1461
7 145
371
633
285
2402
49

„

1186

1000 L.

678

1000 ,

Invoer uit

Asbesteemont platen of eterniet (daken wandliedekking)
Automobielhandel) . .
Bier, afgetapt, stout
Bier, afgetapt, ander dan stout, . . .
Bier op fust
Biscuits
Boter (natuur ) in blikken
Boter ( n a t u u r ) in losse verpakking .
Groenten, geconserveerde ingemaakte
Hoeden (opgemaakte dameshoeden). .
Kaas
Leder, zool
Leder, andere soorten
Meel. tarwe
Melk, gecondenseerde
Melk. gesteriliseerde
Mest (zwavelzure-ammoniak)
. . . .
.Steenkolen
Toer, hout- (Zweedsche teer)
. . . .
Teor, koolVee (rundereu)
Viscli. geconserveerde
Vleesch, geconserveerde hammen . .

„

45 247

50

34 504

380

3501
119
87
55
1672
6 318
5216
140
161
300
517
356
325
1198
3 663
707
3165
531
499 |
1034
310
2576

30
1 730 <) 1359»)

2 8882)

1000 K.G.

112

170

1000 Old.

28 315

28 952

1000 K.G.

10 83»

47 298

90
17 829
15 210

Australië.

1000 K.G.
stuks
1000 L.
1000 ,

ïooo ,
1000 K.G.

14

609

196

3486

1018

4087

7
81
27
560

18
187
33
872

23

251

82
13

1000

.

1942

1886

1928

1000

,

lOOo Gld.

31
75

27
71

68

gulden

2044

1701

10869

1000 K.G.

16
265
243

362

21

2

1000

.

90
126
116

1000

,

26383

17 455

20331

1000

,

1497

61

804
40

2 273

1000 L.

1000

,

265

7

1000 K.G.

4 894

4533

2920

ton

55 6S5

102968

283 379

6
817

229

3153

4 371

20
270
182
288

3

,

40
188
751
4
217
106
200

1000 L.

BB

"l

1000 „

82
8

35
1

3418

4196

1000 L.
1000 ,
stuks
1000 K.G.
1000

,

1000

,

1000

1000 llesschen
1000 K.G.
1000

,

1000

,

1000 Gld.
1000

,.

04
136
3
22

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 .
805 s t u k s ; a n d e r e 2056 s t u k s .
484 s t u k s ; motorrijwielen 875 s t u k s .

62
34
8
74

Artikelen.

31365

16 218
3663
4 555») 28615)
2105
2197

stuks

290

276
141
522

317
73
12
2
37

/ Kerosine . . . .
Aardolie en J Smoeroliin . . .
•producten. 1 Paraffine . . . .
' Asphalt
. . . .
Automobielen (vrachtvoertuigen)
Idem (andere soorten)
Automobielbanden
Bier
Blacuita
Blik, in bladen
Boter (natuur-) in blikken
Boter (kunst') in blikken.
Cement
Chemicaliën (aluin) . . .

Calctum-carbld

Maatstaf.

1000 L

1080 K.G.
1000

„

1000

.,

stuks

1)

Betreft alleen h e t j a a r 1915.

34 525

3 286

4084

320
105
925

3
46
14012)
4 443

74 7831) 247 82S
1000 L.

3 326

1000 K.G.

17661)

1000

6851
2059

,

12 079

11627

1000

,

1600

2315

1000

„

237
534
629
507

113
733
821
891

1807

4 222

t

2632

1000 vaten
1000 K.G.
1000

„

!

2) Met inbegrip van t r a c t o r s .

1920.

mtu

—

1000 „
Caustic-soda
1000 ,
Soda
1000 ,
Kopervitriool
1000 „
Ijzervitriool
1000 „
Huw zwavelzuur
1000 L.
Cognac, afgetapt
1000 K.G.
Garens van katoen om te weven
1000 dozyn.
Glaswerk (lampoglazen)
. . . .
1000 K.G.
Hars
1000 L.
Jenever, afgetapt
1000 K.G.
Kaas
1000 „
Koper, in bladen, geel . .
1000 ,
Koper, in bladen, rood. .
Koperdraad, geel . . . .
| ïooo „
Lucifers, gewone houten.
1000 grosdoosjes
Manufacturen
1000 K.G.
Meel, tarwe
1000 ,
1000 „
Melk, gecondenseerde . .
I 1000 L.
Melk, gesteriliseerde. . .
1000 K.G.
Mest (zwavelz. ammoniak)
1000 llesschen
Mineraalwater
stuks
Naaimachines
Olie (vette iyn-) in blikken, vaten of
1000 L.
drums
1000 Gld.
Papier, schrijf.
1000 ,
Wit courantenpapier
1000 K.G.
Oude couranten
stuks
Rywielen, gewone
Rywielbanden
Schrijf, en rekenmachines
1000 K G .
Sigaren
1000 „
Sigaretten
ton
Steenkolen
1OU0 L.
Verfwaren (vernis)
1000 K.G.
Zinkwit
1000 L
Terpentyn
Visch, gezouten of gedroogde . . . . 1000 K.G.
Vleesch, geconserveerd, hammen . . 1000 ,
1000 L.
Whisky
1000 „
Wj)n, afgetapt en op fust
Staven, bladen en platen 1000 K.G.
Gegalvaniseerd dakyzer 1000 „
Gegalvanis. plafondyzer 1000 „
Draadnagels in vaten . 1000 vaten
Draadnajols in kisten . 1000 K.G.
SpyKors
1000 ,.

Zakken .
Zeep, toilet.
Ruwe was
Zink, in bladen en platen

Gemiddelde
van 1913
t/m 1915.

1000 Gld.
1000

„

1000

,

10(10 K.G.

433
837
2581)

392
16591)

m
141
1498

285
1564

619

471

7198

9 944

1506

852
479
277
092
16

333
76
415
39
4 937

6581

32 4911)

43029

26 589

27 309

2 512

8379

2309

1814

1067531) 111 553
1364

860

29219

34 818

1069

2 825

548
146

3340

76571)

10603

15 510

2 405
20 267

2405721) 635 148
1942

8 062

278
141

1130

306855

175 539

771)

174

163

569
62

1688

38354

35 470

251
194

318
199

1164

1419

16

37 5011) 60 232
14 383

14 648

627
135

980
153
484
933

281)
2821)
5 629

669
606
931)

13582 :

2561 1
1541 !
821 j
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§ 2.

NIJVERII KID.

Octrooien. De octrooiwét lt>10 (Ned. St. 1910 n". 313.
Iiid. St. 1911 n°. 136) is nader gewijzigd bij de wetten van
15 J a n . 1921 (Ned. St. n°. 15, Ind. St. n°. 468) en 15 Oct.
1921 (Ned. St. 1921 n°. 1127. Ind. St. 1922 n°. 21). welke
wetten voor Indië in werking treden op 15 Februari 1922
(Ned. St. 1921 n°. 1149, Ind. St. 1922 n°. 52). De octrooiwet is opnieuw algemeen bekend gemaakt bij K. D. 31 Out.
1921 n°. M (Ned. St. 1921 n°. 1150, Ind. St. 1922 n°. 54).
Dij K. D. 22 Sept. 1921 n°. 36 (Ned. St. 1921 n°. 1083,
Ind. St. 1922 n°. 25) is een octrooireglement vastgesteld,
houdende voorschriften als bedoeld in de artt. 14, 15, 21,
29a—f, 31, 36, 62 en 64 van de octrooiwét 1910, welk regiement voor lhdië in werking treedt op 15 Februari 1922
(Ned. St. 1921 n°. 1151, Ind. St. 1922 n°. 53).

Industrieele eigendom. De bepalingen' op de fabriekt
en handelsmerken in de koloniën en de hulpbureaux voor den
industrieelen eigendom (reglement industrieele eigendom
kolouiën 1912) (Ned. St. 1912 n°. 284, Ind. St. 1912 n°. 545)
zijn nader gewijzigd en aangevuld bij K. D. 19 ü e e . 1921
u°. 09 (Ned. St. 1921 n°. 1362, Ind. St. 1922 H". 146),
welk K. D. in werking treedt op 1 April 1922 (Ind. St. 1922
n". 174).
Nijverheid in het algemeen. De toestand van de Nederlandsch-lndische nijverheid was nog minder bevredigend
dan in 1929, hetgeen te wijten is aan de over de geheele
wereld heerschende algemeene malaise. Niet te verwonderen
is het, dat de nog jonge, over het algemeen nog weinig
weerstandsvermogen bezittende Indische industrieën hierdoor sterker werden getroffen dan de kapitaalkrachtige
industrieën in andere landen. Deze minder krachtige positie
deed de reeds in het vorige jaar ingetreden critieke toestand
van enkele bedrijven den vorm eener debacle aannemen.
Met die malaise gaat nog gepaard de scherpe concurrentie
met de buitenlandsche industrie, die «en afzetgebied tracht
te vinden in Indië, waarbij landen als Duitschland, door
den lagen stand hunner valuta, in staat zijn tegen prijzen
te leveren, waartegen door Indische fabrikanten niet te eoncurreeren valt. De door den drang der tijden opgelegde noodzaak tot bezuiniging in uitgaven, deed de afnemers zelfs
bij kleine prijsverschillen hunne bestellingen in het buitenland plaatsen.
De metaalnijverheid, een der industrietakken, welke voornamelijk te Soerabaja is geconcentreerd en ook groote ateliers
heeft te Djokjakarta en Tegal, werd ernstig getroffen. De
oorzaak hiervan is, dat de suikerindustrie, die aan deze
metaalnijverheid voor een belangrijk deel reden van bestaan
geeft, hare bestellingen in Europa plaatste, terwijl in verband met de bezuiniging, waarbij het Gouvernement voorging, de opdrachten voor constructiewerk sterk verminderden. Ook de in de bergculturen tot groote zuinigheid noodzakende toestand had een zeer nadeeligen invloed op de
kleine constructie-ateliers, die grootendeels van deze cultures
afhangen. Intusschen sloot de Regeering nog een overeenkoinst met de Rhein-Elbe-TTnion, tengevolge waarvan de
metaalnijverheid nog met eene belangrijke fabriek te
Cheribon. speciaal voor constructiewerk en wagonbouw ingericht, werd uitgebreid. Voor de bestaande ateliers wordt de
toestand hierdoor niet verbeterd, doch bij de onderhandelingen, die aan het sluiten van deze overeenkomst voorafgingen
en welke reeds van 1920 dateeren, was de thans g<?constateerde achteruitgang in afzetmogelijkheid niet te voorzien. Enkele in 1921 met blijkbaar speculatieve doeleinden
opgerichte bedrijven toonden zich niet levensvatbaar en leden
groote verliezen.
De aanbouw van de papierfabriek te Padalarang maakte
woede vorderingen: verwacht wordt, dat deze fabriek in den
loop van 1923 haar eerste product zal afleveren. De voor
de fabriek voor eigen gebruik noodzakelijke bereiding van
caustische soda en chloor schept de mogelijkheid, ook andere
industrieën van deze grondstoffen te voorzien. Daarentegen
schijnt door het te beperkte afzetgebied de overwogen
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1922—1923.
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! vestiging eener zwavelzuurfabriek ten behoeve van algemeen
industrieele doeleinden, niet rendabel te zijn.
Onderhandelingen, ten doel hebbende de stichting van
i eene groote textielfabriek, bleven gaande, doch openden nog
I geen vooruitzichten tot verwezenlijking van het denkbeeld
i om in de behoefte aan geweven goederen door eigen fabrieken
j te voorzien. Eene eerste kleine poging daartoe, geheel van
; het particuliere initiatief uitgaande, blijkt intusschen wel
: ernstig te worden overwogen.
De voorloopige instructie voor het hoofd van den Indischcn
Centralen Aanschaf f ingsdienst (Bijbl. Ind. St. n°. 9450) is
aangevuld bij Gouv. Dt. 6 Mei 1922 n°. 12 (Dijbl. Ind. St.
n°. 10041); het voorloopig reglement voor dien dienst (Bijbï.
Ind. St. n°. 9450) onderging eene wijziging bij Gouv Bt.
1 Juli 1922 n°. 24 (Bijbl. Ind. St. n°. 10094).
De in de gewestelijke verslagen over 1921 aangetroffen
opgaven omtrent de aan particulieren toebehoorende nijverheidsinrichtingen (uitgezonderd die, welke de verwerking
van landbouwvoortbrengselen beoogen), voor zooveel betreft
het aantal werklieden en de door hen gemiddeld per dag
genoten loonen, zijn bijeengebracht in tabel I van bijlage GG.
Bouwmaterialen. De sterke achteruitgang in den bouw
van nieuwe woningen, het niet tot uitvoering komen van
plannen tot nieuwbouw en het gedeeltelijk stop zetten van
de in aanbouw zijnde bouwwerken, deden de vraag naar
bouwmaterialen sterk afnemen. De dientengevolge opgetreden daling der prijzen en de verwachte stijging der spoorwegvrachten, die toch reeds zwaar drukken op de prijzen
der materialen, die dikwijls over aanzienlijken afstand vervoerd moeten worden, lieten niet na een ongunstigen invloed
op de financieele uitkomsten dezer bedrijven te doen gelden.
Toch valt de oprichting te vermelden van enkele nieuwe
steenfabrieken, waarvan die te Medan en te Weleri voorzien
zijn van mechanische inrichtingen voor het mengen der klei
en het vormen der steenen en pannen.
Door bonafide fabrikanten van metselkalk wordt geklaagd
over concurrentie hun aangedaan door leveranciers van inferieure kalk, die tot gelijke prijzen wordt afgenomen.
Hoewel der brandhoutprijzen dalende waren, blijft het
brandstol vraagstuk voor de ontwikkeling der steenbakkerijen
een ernstig beletsel.
De arbeidsloonen bleven normaal en van stakingen werd
geen melding gemaakt. I n mindere mate dan in 1920 werden
moeilijkheden bij het vervoer ondervonden, tengevolge van
het ruimer aanbod van wagons.
De eenige in exploitatie zijnde marmergroeve kwam de
moeilijkheden nog niet te boven; moeilijkheden in het bedrijf
ondervonden eveneens de fabrieken van vuurvaste materialen. De portland-cementfabriek ter Sumatra's Westkust
had gunstige bedrijfsresultaten.
Ook op de omzetten in tras was de sterke vermindering in
nieuwbouw van veel invloed; de daling der portland-cement»
prijzen werkte eveneens ongunstig op het verbruik dezer
grondstof.

Chemische en pliarmaeeutiselie industrie. De te Soekaboemi gevestigde cocaïnefabriek, die nimmer bedrij fsresul*
taten bereikte tengevolge van moeilijkheden bij de bereiding
ondervonden, kwam tot liquidatie.
Do kininefabriek te Bandoeng zette haar bedrijf ongestoord
voort. Tegen het einde van 1920 werd eene plotselinge vermindering in afname van kininezouten geconstateerd, welke
wordt toegeschreven aan het vrijkomen van groote oorlogsvoorraden in de geallieerde landen. De lage stand der valuta
in de Midden- en Oost-Europeesche staten maakt bet dezen
landen onmogelijk belangrijke hoeveelheden kininezouten af
te nemen.
De vraag naar zuurstof verminderde in de tweede helft
van 1921 tengevolge van de geringere behoefte in de rietaalbedrijven; de sterke vermindering in opdrachten voor deze
bedrijven doet. ook de verwachtingen voor het volgende jaar
niet zeer hoog gespannen zijn. De reeds bestaande zuurstoffabrieken breidden hare installaties uit, een enkele nieuwe
5.
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fabriek kwam in werking. De behoefte aan zuurstof wordt
geheel door de binnenlandsche productie gedekt.
De springstof feuindustrie kon haar afzet behouden,
de behaalde winst is geringer dan in het voorafgegane
Door de daling van de grondstof prijzen werd op de
wezige voorraden verlies geleden. De arbeidsloonen in
industrieën bleven nagenoeg op hetzelfde peil.

doch
jaar.
aandeze

Graphische bedrijven. Over het algemeen zijn de financieele uitkomsten in dit bedrijf minder gunstig dan in het
voorafgegane jaar, aangezien de vraag naar drukwerken in
de tweede helft van 1921 aanzienlijk verminderde. Arbeidsconflieten kwamen te Soerabaja voor, welke leidden tot het
gedurende geruimen tijd sluiten van enkele bedrijven. Door
de aaneensluiting van de drukkerspatroons verliepen deze
stakingen zonder dat zij voor de arbeiders tot eenig resultaat
leidden. De papierprijzen daalden aanmerkelijk, waardoor
drukkers, die nog over groote, duurder ingekochte voorraden
beschikten, verliezen leden. De grondstoffen werden in voldoende hoeveelheden en in gewenschte kwaliteit aangevoerd.
Hoogovenbedrijf
Het eenige bedrijf, dat gietijzer
afleverde, bleek in de onmogelijkheid te verkeeren bij de sterk
gedaalde ijzerprijzen tegen het geïmporteerde ijzer te concurreeren en moest in den loop van het jaar gesloten worden.
Plannen tot reconstructie werden weliswaar gevormd, doch
de verwezenlijking daarvan vereischt eene groote kapitaalsuitbreiding.
Leerlooierijen. Door de groote looierijen werden zware
verliezen geleden tengevolge van de groote prijsdaling van
het leder en de scherpe concurrentie van het buitenlandsch,
voornamelijk Australisch, leder. Weliswaar daalden ook de
binnenlandsche huidenprijzen aanzienlijk, doch met de
arbeidsloonen was dit niet het geval.
De groote, onder Europeesche leiding staande leerlooierijen
ondervonden eveneens concurrentie van de kleine inlandsche
en Chineosche bedrijven, welke weliswaar voornamelijk huiden van mindere kwaliteit verwerken, doch waarvan het bereide leder door den lagen prijs gereeden afzet vond. De veel
lager zijnde exploitatiekosten dezer kleine inheemsche bedrijven maken het mogelijk het leder te leveren tegen prijzen,
die voor de groote leerlooierijen verlies zouden beteekenen.
Een en ander doet de vooruitzichten voor de laatstgenoemde
bedrijven minder gunstig zijn; door de kleine inlandsche bedrijvên werd echter over het algemeen met winst gewerkt.
Metaalnijverheid. In deze industrie werd sterk de buiten*
landsche, voornamelijk Duitsche, concurrentie ondervonden,
welke ten gevolge had, dat vele bestellingen weder, evenals
vóór den oorlog, in het buitenland werden geplaatst. Ook de
voor vele cultuurondernemingen noodzakelijk geworden bezuinigingen deden de vraag verminderen, zoodat enkele constructie-ateliers in ernstige moeilijkheden geraakten.
De grootere bedrijven, die eene krachtige positie innamen
tengevolge van de in vorige jaren behaalde gunstige uitkomsten, verkeeren in betere omstandigheden. Een voordeel,
dat de ongunstige omstandigheden over de geheele wereld met
zich brachten, is, dat het aanbod van goed onderlegd Europeesch personeel ruim was. Met het inlandsch personeel werden minder moeilijkheden ondervonden dan in 1920; stakingen kwamen slechts weinig voor en leidden voor de arbeiders
niet tot het door hen gewenschte resultaat. De loonen bleven
op hetzelfde hooge peil als in het voorafgegane jaar en werden
bij enkele bedrijven zelfs verhoogd. In verband hiermede werd
dé klacht vernomen, dat door deze hooge loonen, in verband
met de geringe arbeidsprestatie der inlandsche werknemers,
de mogelijkheid lot concurrentie met de buitenlandsehe
nijverheid wordt verminderd. De aanvoeren van grondstoffen
en' halffabi icaten hadden zonder eenige storing plaats; de in
vorige jaren geplaatste bestellingen werden thans uitgevoerd,
waardoor aan de kasmiddelen van verschillende bedrijven
zware eischen worden gesteld. Door de waardevermindering
van de aanwezige voorraden werden de financieele uitkomsten van enkele metaalbedrijven ongunstig beïnvloed.
Oliën" en vettenindiistrie. Voor deze industrie is het
jaar 1921 buitengewoon ongunstig geweest. De grootste
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maatschappij, die op dit gebied werkzaam was, kwam in
ernstige moeilijkheden en zag zich genoodzaakt hare fabrieken, die nog in het jaar te voren waren uitgebreid of van
uitgebreider installaties waren voorzien, te sluiten. Enkele
iniudelgroote bedrijven, niet voor export doch voor binnenlandsche hehoeften werkende, verhoogden in de tweede helft
van het jaar weder hunne sterk ingekrompen productie en
konden eenige winst maken.
I n de branche l>oter en margarine werd weder sterk de concurrentie gevoeld van het geïmporteerde, meest van Nedeilandschen oorsprong zijnde product; bij de lage prijzen der
Europeesche margarine was het voor de kleine bedrij ven niet
mogelijk, met voldoende winst te blijven produceeren.
De zeepfabrieatie breidde zich in 1921 uit, tengevolge
van de omstandigheid, dat de binnenlandsche consumptie
aanmerkelijk hooger was dan in het voorafgegane jaar. De
financieele uitkomsten waren over het algemeen bevredigend ;
eenige moeilijkheid werd ondervonden met liet verkrijgen van
grondstoffen van de gewenschte kwaliteit. Aan de concurrentie met zeep" van huitenlandscheu oorsprong kon liet
hoofd geboden worden.
Scheepsbouw. Ook deze industrie ondervond zeer ernstig
den invloed van de slechte tijdsomstandigheden: een <;evolg
hiervan was, dat een der belangrijkste scheepswerven te
Grisee, ondanks den steun, die van gouvernementswege werd
geboden, faillissement moest aanvragen.
Behalve de werkzaamheden in verband met den nieuwbouw
van kleine schepen, ten deele voor gouvernementsrekening,
bepaalden de scheepswerven zich tot het uitvoeren van herstellingen; in de laatste helft van het j a a r werd het werk
echter schaarscher. I n dit opzicht werd ernstige concurrentie
ondervonden van werven te Singapore.
De prijzen van de materialen waren dalende, doch doordat
nog in vorige jaren gesloten leveringscontracten van kracht
waren, werd van deze daling weinig voordeel ondervonden.
De verminderde opdrachten en de verwachte zware concurrentie met buitenlandsehe scheepswerven doen weinig verwachtingen koesteren voor 1922. Moeilijkheden werden •
ondervonden met de arbeiders, welke conflicten tot stakingen, echter niet van langen duur, leidden.
Tomvslagerijen. De financieele resultaten waren in deze
industrie niet bevredigend. Ernstige concurrentie werd
ondervonden door den invoer van buitenlandsch toiiw. De
naamlooze vennootschap ..Nederlandseh-Indische Textiel-

fabrieken", welke eene goed geoutilleerde machinale touw-

slagerij in Zuid-Sumatra exploiteert, ondervond moeilijkheden met hare grondstofvoorziening: wel is waar kunnen
deze grondstoffen worden aangevoerd, doch daardoor wordt
het verwachte voordeel van een plaatselijken aanplant van
vezelstof-leverende gewassen illusoir.
Kistenfabrieken. Het aantal fabrieken van triplex-kisten
vermeerderde met een fabriek te Sabang; daarentegen werd
eene dergelijke fabriek te Karangtengah (Preanger.-Eegentschappen) buiten werking gesteld, aangezien te ernstige bezwaren in de houtvoorziening werden ondervonden. De inventaris van deze fabriek zal worden overgebracht naar een
nieuw te bouwen fabriek in de nabijheid van Pengalengan.
welke zich eveneens op de bereiding van meubelveneer zal
toeleggen. Ernstig werd deze industrie benadeeld door den
minder gunstigen toestand van vele thee- en rubberondernemingen, waardoor de vraag naar verpakkingsmateriaal
verminderde. Ook werd de binnenlandsche kistenfabricatie
benadeeld door de concurrentie met het buitenlandsehe, voornamelijk Japansche fabrikaat, dat in enkele gevallen goedkooper kon geleverd worden dan het inheemsche product.
De machinale houtbewerking breidde hare installaties uit.
doch werd door den sterk verminderden nieuwbouw, waardoor de vraag naar bezaagd en bewerkt hout verminderde,
ongunstig beïnvloed.
Voedings- en genotmiddelen.
De omzet der hoffiebranJerijen bleef nagenoeg gelijk aan die van het vorige jaar.
De prijzen van de grondstoffen daalden, doch de kosten voor
de blikverpakking bleven nog even hoog, waardoor het winstcijfer ongunstig werd beïnvloed.
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De mineraalwater-,
limonade- en ijsfabrieken
behaalden
over het algemeen gunstige bedrijfsresultaten. Door de gemeentelijke gezondheidsdiensten werden enkele, voor de
gezondheid schadelijke bedrijven gesloten, waardoor de onderlinge concurrentie van de overblijvende fabrieken verminderde. Het langzamerhand scherper wordende toezicht van
de plaatselijke gezondheidsdiensten en de opvolging van de
door deze diensten gegeven voorschriften, verhoogden de
bedrij f sonkosten, doch niettemin waren de financieele uitkomsten bevredigend. De prijzen van de grondstoffen waren
dalende, doch de arbeidsloonen bleven hoog.
De si.aaren- en sigaretten fabricatie breidde zich uit. Het
toenemende verbruik van sigaretten door de inlandsche bevolking was van gunstigen invloed op de fabrieken, welke
zich op de fabricatie van goedkoope sigaretten toeleggen.
Deze industrie schijnt zich hoe langer hoe meer te concentreeren in machinaal gedreven inrichtingen; vele kleine bedrijven, welke het product met de hand deden vervaardigen.
werden dan ook stopgezet. Ook bij dezen tak van nijverheid
ondervond men sterk de buitenlandsche concurrentie en
wordt men bij den invoer in andere landen gehinderd door
hooge beschermende rechten.
Arak- en spiritusfabrioatie.

De financieele resultaten.

§ 3.
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niet de arakfabricatie verkregen, waren bevredigend; naast
de verkoopprijzen, waren ook de prijzen van de grondstoffen
(melasse en rijst) lager dan in het voorafgegane .jaar, zoodat van het dalen der markt weinig nadeel ondervonden
werd.
Voor de spiritus-industrie was de toestand minder gunstig;
de afzet van Java-spiritus daalde tot op de helft. I n China,
dat tot een der belangrijkste afzetgebieden behoort, werd
in sterke mate de concurrentie gevoeld niet Japan en de
Philippijnen, terwijl de afzet in Egypte. Klein-Azië en
Europa bemoeilijkt werd door de invoeren van alcohol uit
Amerika. De alcoholprijzen vertoonden tengevolge van deze
groote concurrentie sterken achteruitgang, welke eenigszins
gecompenseerd werd door de daling der grondstof prij sen,
voornamelijk van de melasse.
I n liet eerste halfjaar 1921 werkten de spirituafahlieken
in verband met de nog onuitgevoerde orden van het vorige
jaar, op volle capaciteit, doch in het tweede semester moest
de productie aanmerkelijk worden ingekrompen. Een en
ander doet de vooruitzichten voor deze industrie voor 1922
niet gunstig schijnen: misschien zal eene verlaging van de
vrachttarieven van gunstigen invloed op deze bedrijven ziin
en de mogelijkheid tot loonende. concurrentie met het buitenlandsche fabrikaat verboogen.

MNNENLAND80HE HANDEL.

Over het algemeen waren de uitkomsten van den tweedehandshandel in 1921 niet gunstig; overal ondervond men in
meerdere of mindere mate de nadeelige gevolgen van de
algemeen heerschende malaise. Gedurende 1921 keerde de
handel in Dan tam langzamerhand weder tot den normalen
toestand terug; de prijzen der im- en e.xport-artikelen, hoewel lager dan in den oorlogstijd, waren hooger dan vóór den
oorlog. De padi-handel was vrij levendig, aangezien de
ltegeering geen padi meer opkocht en de uitvoer weinig belemmering ondervond; de handel in andere voorname lamlbouwprodueten (copra, klappers en klapperolie) bleef wegens
de lage prijzen gedrukt. I n Batavia had de algemeene stijging
der prijzen een gunstigen invloed op den handel, doch sedert
deed zich eene neiging tot prijsverlaging voor. Als een gevolg van de algemeene malaise was de handel in de Preangt iItegentscliappen iets minder bevredigend en in de residentie
Pekalongan zelfs ongunstig. \n Rembang was de daling der
prijzen van veel artikelen oorzaak dat meer werd verhandeld
dan in de voorafgegane jaren; in de afdeeling Dodjonegoro
was de tabaksoogst gunstig, doch de voorliet product behaalde
prijzen bleven beneden de normale, terwijl in de afdeeling
Dlora de handel in lijnwaden en batiks door de groote sti,jging der prijzen zeer gedrukt was. I n Kediri was de toestand
van den inlandschen handel redelijk, doch die van de Europeanen en Chineezen ongunstig. I n de afdeeling Djember
van de residentie Besoeki bleef de handel bloeiend, dank zij
de op groote schaal gedreven wordende tabakscultuur, de
ruime gelegenheid om geld te verdienen op erfpachtsperceelen en de goede uitkomsten van den inlandschen landbouw.
I n Tapanoeli was de handel gedrukt wegens den algemeen
ongunstigen economischen toestand. In de afdeeling GrootAtjeh van het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden
ondervond de handel den nadeeligen invloed van de sterke
daling der prijzen van vrijwel alle artikelen, in het bijzonder
van manufacturen, peper en copra. I n de onderaf deel ing Lbo
Seumawe (afd. Noordkust van Atjeh) was de toestand minder goed als een gevolg van de daling van de damar-. copra-,
en rijstprijzen; ook in de onderaf deeling Bireuen van genoemde afdeeling ging de handel achteruit door de sterke
daling van de prijzen der producten (peper, pinang en copra),
doch vervolgens trad eenige verbetering in als gevolg van de
goede rijstprijzen. Ook in de afdeeling Oostkust van Atjeh
was de handelstoestand onbevredigend. I n de afdeeling
Padang (res. Sumatra's Westkust) leed de handel zeer onder
de algemeene malaise, hetgeen nog verergerd werd door de
hooge aanslagen in de oorlogswinstbelasting over 1919; door
de groote prijsdaling van vele artikelen hebben alle tweedehandshandelaren enorme bedragen op hunne groote vooTraden

verloren. In de afdeeling Tanahdatar van genoemd gewest
bleef de markt ten aanzien van den handel in boschproducten,
kramerijen en lijnwaden gedrukt. In de Lampongsche districten liepen de peperprijzen sterk terug, hetgeen ongunstig
op den handel werkte. In de Palembangsche Dovenlanden
(res. Palenibang) ondervond men den nadeelingen invloed
van de daling der prijzen van de landbouwproducten. De
malaise in de inlandsche rubbercultuur bracht in de afdeeling Indragiri (res. Riouw en onderhoorigheden) eenige achteruitgang. W a t de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
betreft, valt bet volgende te vermelden: in de afdeeling
Bandiermasin herstelde zich de handel eenigermate; in de
afdeeling Ueloe Xoengai deden de lage rubberprijzen de koopkracht afnemen, terwijl ook in de afdeeling Koealakapoeas
de bevolking minder koopkrachtig was; ter Zuidoostkust van
Borneo werkten de lage prijzen der producten ongunstig op
den handel; in Samarinda had minder houtuitvoer plaats en
waven de prijzen van de boschproducten laag, doch de uitvoer
van gedroogde visch, sirappen en rotan was belangrijk,
waardoor de koopkracht vrij groot bleef. De handelstoestand
in de Westerafdeeling van Borneo was nog niet normaal te
noemen, wegens de duurte der levensmiddelen, de slapte in
den handel en de lage prijzen der rubber- en boschproducten.
De daling der prijzen van de uitvoerproducten (copra,
damar, rotan, enz.) werkte nadeelig op den handel in het gewest Ternate en onderhoorigheden. I n de geheele residentie
Timor en onderhoorigheden heerschte een onbevredigende
toestand in den handel.
Omtrent den hinnenlandsehen handel valt het volgende te
vermelden. I n Bantam bleven de prijzen der importartikelen
hooger dan vóór den oorlog, die van voedingsmiddelen hewogen zich in dalende richting. Het aantal warongs in
Batavia vermeerderde in verband met de kredietverstrekking
en de algemeene opleving van den handel. Te Tandjoengpriok, ter hoofdplaats Batavia en in de eontrole-afdeeling
Tangerang (res. Batavia) werden verscheidene toko's en
warongs opgericht; in Krawang echter nam het aantal af
wegens de stijging der levensmiddelenprijzen, waardoor de
kooplust der bevolking minder werd. I n de Preanger- Regentschappen kwamen verschillende nietiwe producten van inlandsehen landbouw ter markt, o. a. rotan. bamboe- en vlecbtwerk. In Pekalongan nam het aantal warongs toe, evenals
in de afdeelingen Eembang (met 110) en Blora (met 180)
der residentie Rembang, hetgeen is toe te schrijven aan de
algemeene prijsdaling en de meerdere kooplust van het
publiek. In de residentie Kediri kwamen groote hoeveelheden
cassave aan de markt; alle belangrijke pasars zijn in dit
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gewest in beheer bij de locale raden. Het aantal warongs in
DjokJakarta vermeerderde met 235. In de afdeeling Djember
der residentie Besoeki is het aantal warongs toegenomen door
de

gunstige

eoonomiache

toestanden.

In

de

residentie

Madoera had eene belangrijke toename van het aantal

waronga plaats als een gevolg: van do voorspoedige oogsten
van maïs, cassave en andere tweede gewassen.
Door vermindering in prijs en den toenemenden aanvoer
van vele import-artikelen is de kleinhandel in Tapanoeli
levendiger geworden; nieuwe landbouwproducten (koffie en
fieus elaslica) kwamen in het verkeer. Ter Sumatra's Westktist had in de afdeeling L Koto eene afname van het aantal
warongs plaats als gevolg van het feit, dat men wegens de
hooge prijzen slechts het hoogst noodige koopt; in de ondei-

|'4»
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nf dooling Bangkinang van genoemde af deeling kwamen bevolkings-rul)l)er en -gamhir aan de markt. In de. Palem-

bangsene Bovenlanden (nu, Palembang) nam het aantal

warongs af, terwijl het in de afdeeling (Jgan en Komering
Oeloe van genoemd gewest vermeerderde. Wegens d e . lage
prrjsno teeringen van peper en rubber verminderde in Banka
en Biouw de koopkracht der bevolking en nam het aantal
warongs at. In de afdeeling Zuidoostkust van Borneo (res.
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) verminderde het aantal warongs wegens de lage prijzen en rijstgebrek; te Lempesoe in Pasir werden steenkolen gegraven (totaal 1713 ton).
Opgaven omtrent het aantal plaatsen waar vaste markten
(pasars) zijn ingesteld, zijn te vinden in bijlage G G,
onder I I .

KAMEBS VAN KOOPHANDEL EX NIJVERHEID

Van de kamers van koophandel en nijverheid in Nederlandsch-Indië gaf tot dusver alleen die te Padang een verslag ovei 1921 in druk uit.
§ 5.

TENTOONSTELLINGEN*.

I n Batavia werden door den Bond van NederlandschIndiscbe kunstkringen tentoonstellingen gehouden van sehilderijen, etsen en inlandsche kunstnijverheid. Van Augustus
i in September 1921 werd op het Koningsplein te Weitevreden wederom voor het eerst sedert den oorlog de z.g.
pasar gambir gehouden, waarbij ook eenige afdeelingen
waren opengesteld speciaal voor inlandsche nijverheid, landbouwvrnchten en groententeelt.
Te Baroe 'afd. Malang, res. Pasoeroean) weid eene ten-

toonstelling van djeroeks (manis en keprok) gehouden, uitgaande van het Departement van Landbouw, Nijverheid en
Handel, waarbij versehillende geldprijzen voor de beste
vruchten werden uitgeloofd.
I n de afdeeling Pontianak der AVesterafdeeling van Borneo
werd bij wijze van proef eene goed geslaagde tentoonstelling
van verschillende inheemsche voortbrengselen, waaronder
producten van tuinbouw* en kunstnijverheid, gehouden.

§ 6. IJKWEZEN.
Bij den dienst van het ijkwezen zijn thans organiek in
dienst gesteld een inspecteur, een adjunct-inspecteur en

vijf ijkers.

In 1921 werd voor den ijk en herijk van maten, gewichten
en weegwerktuigen in het eerste district door de inspecteorende ambtenaren slechts zitting gehouden te Batavia.
De voorgeschreven zittingen in de overige achttien districten
hadden, wegens gebrek aan deskundig personeel, niet plaats.
In 1921 zijn door gouvernements-instellingen 13 GOS en
door particulieren 5811 voorwerpen ten ijk en herijk aangeboden. te samen 19 419 shiks, tegen 13 556 in 1920. Dit
aantal is nog veel te gering en het is dan ook in het belang
van den handel meer dan tijd, dat de bemoeienissen van
dezen dienst zich verder gaan uitstrekken.
In 1921 werden afgegeven 312 verklaringen betreffende
het onderzoek van milligrammen, tegen 237 stuks in 1920.

Van de ten ijk aangeboden voorwerpen kan in het algemeen
gezegd worden, dat ze van goede hoedanigheid zijn; de
inlandsche houten maten en datjins voldoen aan de vrij hoog
gestelde eischen. De metrieke maten en gewichten voldoen
aan zeer hooge eischen en bieden daarbij het voordeel, dat
zij kunnen worden besteld, voorzien van de Nederlandsen e
ijkmerken, zoodat de importeurs geen risico loopen. dat die
voorwerpen in Indië worden afgekeurd wegens fouten in
stof. vorm of samenstelling. De weegwerktuigen van particulieren zijn zóó onbetrouwbaar, dat men veelal beter zou
doen het gewicht van de goederen te schatten, dan met
dergelijke toestellen te wegen: bij enkele splinternieuwe
basculen zijn bij behoorlijke beladingen miswijzingen geconstateerd van 14 tot 400 %.

GOTJVERNEMENTSBEDRLJVEN.
De taak van de bij Gouv. Bt. 10 April 1919 n°. 27 ingestelde commissie voor den luchtverkeersdienst (zie K. V.

1919, kol. 271/2) is bij Gouv. Bt. 23 Aug. 1922 n°. 64 uitgebreid.

L POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONDIENST.
Voor de afkondiging van de verschillende op 30 November 1920 te Madrid gesloten postovereenkomsten (Ind. St. 1921
nos. 773 t/m 777) zie men hoofdst. C, § 1 (kol. 98).
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§ 1.

ALGEMEEN OVERZICHT.

Eindt: 1021 bestond liet personeel bij den po'st- en telegra&fdienst (zoowel dnt in vasten als dat in tijdelijken
dienst) uil 8487 ambtenaren en beambten. Eind 1920 bedroeg
dit aantal 8245, zoodat in den loop van 1921 eene vermeerdering van 2-!2 ambtenaren en beambten valt te constateeren.
Bovendien waren bij den post- en telegraafdienst 117 ambtenaron en beambten werkzaam, behoorende tot het personeel
van het Departement van Gouvernementsbedrijven.
Het personeel van den gouvernementstelefoondienst telde
einde 1921 .3428 ambtenaren en beambten, tegen 3191 in het
voorafgegane jaar, en vermeerderde dus met 7,4 %. Bovendien waren ten behoeve van den telefoondienst werkzaam 12
ambtenaren en beambten, behoorende tot het personeel van
het Departement van Gouvernementsbedrijven.
In den loop van 1921 werden 53 ambtenaren uit Xederland voor den post-, telegraaf" en telefoondienst uitgezonden
(7 ingenieurs, 30 controleurs, 1 hoofdboekhouder, 14 burgerlij ke ambtenaren en 1 ambtenaar ter beschikking).
'Bij Gouv. Bt. 24 Dec. 1921 n°. l a (Ind. St. n°. 787) is de
bezoldiging van het personeel bij den post-, telegraaf- en
telefoondienst opnieuw vastgesteld.
De bepalingen betreffende benoembaarheid tot de betrekking van kantoorhoofd der 1ste klasse en de daarop volgende
hoogere rangen bij den post- en telegraafdienst in Xederlandsch-Indië (Ind. St. 1915 n°. 179) zijn bij Gouv. Bt. 14
Febr. 1922 n°. 14 (Ind. St. n°. 80) uitgebreid.
Het personeel van de te Weltevreden en te Soerabaja gevestigde onderwijsinrichtingen bij den post-, telegraaf" en
telefoondienst bestond einde 1921 uit 1 directeur, 8 controleurs, 5 commiezen en 1 adjunct-commies. Afgeleverd werden
in 1920 208 leerlingen (162 assistenten en klerken, 18 adspirant-radio-telegrafisten, 16 adspirant-controleurs en commiezen en 12 ambtenaren voor de gouvernementsmarine) «en
in 1921 446 leerlingen (319 assistenten en klerken, 54 adspirant-radio-telegrafisten en 73 adspirant-controleurs en commiezen).
Het totaal aantal leerlingen bedroeg op 1 Januari 1921
aan de beide onderwijsinrichtingen 580. Afgevoerd werden
wegens voltooide opleiding, ontslag, enz. 369, zoodat einde
1921 de lessen nog werden gevolgd door 211 leerlingen.
Het aantal leerlingen van den leergang tot opleiding tot
radiotelegrafist, dat op 1 Januari 1921 25 bedroeg, vermeerderde in den loop van het jaar met 26. Van deze 51 leerlingen werden er wegens voltooide opleiding, ontslag, enz.
afgevoerd 31, zoodat de leergang sloot met 20 leerlingen.
De vóóropleiding voor den leergang tot opleiding tot controleur 2de klasse begon met 17 adspirant-controleurs, terwijl in den loop van het jaar nog 17 adspirant-controleurs
werden aangesteld. Afgevoerd werden wegens voltooide opleiding, ontslag, enz. 6 leerlingen, zoodat einde 1921 aan de
vooropleiding deelnamen 28 adfmirant-contrnlenr». Do leergang zelve ving 1 Januari 1921 aan met 2 adspirantcontroleurs en 5 commiezen, welk aantal in den loop van het
jaar vermeerderde met 2 adspirant-controleurs en 16 eomrniezen. Van deze 25 leerlingen werden afgevoerd wegens
voltooide opleiding, ontslag, enz. 10, zoodat de leergang 1921
sloot met 15 leerlingen.

§ 2.

Van hei collegium, dat 1 Juli 1921 begon met 10 leerlingen, werden op verzoek 5 deelnemers afgevoerd. De overigen
slaagden in Februari 1922.
De leergang voor adspirant-gediplomeerd technisch ambteDaar, op 1 Juli 1921 begonnen met 26 leerlingen, sloot eind
192] mei 11 leerlingen. Behalve eene technische opleiding,
word! dezen leerlingen neg onderricht gegeven in de bedie-

ning van liet morse- en recorder-toestel.

,

Ee1 onderwijs in het 2de leerjaar van de school voor controleur bij den rndischen post-, ielegraaf- en telefoondienst
te Leiden begon in 1920 niet 10 leerlingen, die allen, met
gunstigen uitslag, aan het in December 1921 gehouden eindexamen deelnamen.
De 7 leerlingen, waarmede in 1920 het eerste leerjaar werd
ingezet, slaagden allen in liet examen na het eerste studiejaar.
Het onderwijs in hel 2de leerjaar 1921 ving aan met 10
leerlingen, die allen slaagden bij het in December van dat
jaar gehouden examen.
In 1921 werden 28 jongelieden voor toelating tot de opleidingsschool (eerste afdeeling) aangenomen. Voorts volgden

in 1921 9 controleurs van den Nederlandsch-Indischen dienst

als toehoorder den cursus; in December van dat jaar legden
allen met goeden uitslag liet z.g. hoogere rangsexamen af.
De opleiding tot controleur 2de klasse met beperkte aanspraken op hoogere rangen, de z.g. 2de afdeeling, begon in
Februari 1921 met 49 leerlingen; een leergang voor soortgelijke ambtenaren ving in September van dat jaar aan met
• 7 leerlingen.
Van de 96 leerlingen van dezen cursus, welke na afloop
niei zal worden voortgezet, zijn intusschen 22 leerlingen afgevallen door vertrek of door staking van hunne opleiding
wegens gebleken ongeschiktheid.
De regelen betreffende de opleiding en uitzending van
personeel voor den Indisch en post-, telegraaf" en telefoondiensi ('Ind. St. 1921 n°. 101) zijn — met terugwerkende
kracht tot 10 Februari 1921- - aangevuld met de bepaling,
dat met het geven van onderwijs aan de postschool te Leiden
worden belast leeraren, die door den Minister van Koloniën
worden aangesteld en ontslagen en wier belooning door hem
geregeld wordt (K. B. 2 Mei 1921 n°. 118 in Tnd. St. n°. 452).
De bedrij fsrekeningen ven den post-, telegraaf- en tele«ondienst over 1919, ]920 en 1921 wijzen de volgende
cijfers aan:
i'»:o.

Bedrjjfsuitgaven
Opbrengsten
Nadeeb'ge saldi

040870
18120825
. . .

Kapitaalsuitgaven
. . . .
Boekwaarde der bezittingen

f i'.'20 0-tö

1920.

1921.

f28060526 f 34 538 009
23 3UG15

27 460 537

f 4 716 910

f 7 077 472

7::stD13
7 225 722 | 12 621620
•10 073 112 '. 45 513 375 | 48890 596

KANTOREN.

Het aantal post- en vereenigde kantoren bedroeg eind 1921
141 en verminderde dus met 7. I n dat aantal zijn niet begrepen 13 bijkantoren. Het aantal hulppostkantoren steeg
van 424 tot 442. Bovendien waren er aan het einde van het
verslagjaar 1232 postinrichtingen van eenvoudigen aard,
namelijk 258 bestelhuizen van den spoorwegdienst en 974
van de alleen op Java en Madoera bestaande districtspost.
Voor den telegraafdienst waren opengesteld 140 telegraafHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1922—1923.

kantoren, 10 bijkantoren, 5 radiotelegrafische stations en
122 hulptelegraafkantoren, tegen onderscheidenlijk 145, 10,
') en 105 op einde 1920.
Verder waren voor het algemeen verkeer opengesteld 344
i degraafkantoren van den dienst der staatsspoorwegen en
83 kantoren van het binnenlandse}) bestuur.
Hel aantal telefoonkantoren, dat in 1920 251 bedroeg,
yiw»- in het verslagjaar tot 277.
5.

ISTed.-Indië.

39
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§ S. BRIEVEN. EN PAKKETP08T.
Reglementen en bepalingen. Tn verband met de invoering

keer van Nederlandsch-Indiö (Ind. St. 1893 n°. 253), de regeling van de porten en rechten, in Nederlandsch-Indië te heffen
wegens brieven en verdere stukken, die naar of uit Nederland met de z.g. mails worden verzonden (Ind. St. 1907
n". 312) en de regeling van de porten der brieven en andere
stukken, welke per zeepost uit Nederlandsch-Indië, Suriname
en Cnracao worden gezonden naar Nederland, voor zooveel
Nederlandsch-Indië betreft (Ind. St. 1920 n°. 665).
Het buitenlandsch post- en pakketpostverkeer van Nederlandsch-Indië is geregeld bij de internationale post- en
pakketpostbesluiten, vastgesteld onderscheidenlijk bii Gouv.
lïtn. 28 Dec. 1921 n°. 2 (Ind. St. n°. 793) en n°. 3 (Ind. St.
ii°. 794).
Voorts zijn de algemeene bepalingen ter uitvoering van
de voormelde post- en pakketpostreglementen (Ind. St. 1921
nos. 6 en 493) nader aangevuld en gewijzigd bij Gouv. Bt.
28 D e c 1921 n°. 1 (Ind. St. n°. 792). '

op l Januari 1922 van de op 30 November 1920 te Madrid

gesloten postverdragen en overeenkomsten (Ind. St. 1921
nos. 773 t/m 777), is bij Ordn. van 28 Dec. 1921 (Ind. 8t.
nes. 790 en 791 ), krachtens Koninklijke machtiging, art. 20
van liet reglement voor den postdienst in Nederlandsch-Indië
(Ind. St. 1921 nü. 4) alsmede art. 13 van liet reglement voor
den pakketpostdienst in Nederlandsch-Indië (Ind. St. 1909
n°. 561) in dier voege gewijzigd, dat de Gouverneur-Generaal
ook het post- en pakketpostverkeer met Nederland regelt,
waardoor de regeling van liet geheele buitenlandsch >post- en
pakketpostverkeer door den Gouverneur-Generaal geschiedt.
In verband daarmede zijn bij K. 13. 13 J a n . 1922 n°. 59 (Ind.
St. n°. 218), met ingang van 1 Januari 1922, ingetrokken de
verschillende Kon. besluiten, waarbij het verkeer met Nederland geregeld was, namelijk de regeling van de verzending
van geld door middel van postwissels en de invordering van
gelden op quitanties, enz. in het buitenlandsch verkeer vau
Nederlandsch-Indië (Ind. St. 1892 n°. 137), de algemeene
bepalingen omtrent postpakketten in het buitenlandsch ver-

Binnenlandldl vorkeer. De statistieken voor 1921 zijn
opgenomen in den volgenden staat.

JAAR
1920.

1919.

Aantal
„
„
„
,,
„
„
„

portbetaleude brieven
„
briefkaarten
dienstbrieven
nieuwsbladen
overige drukwerken . .
monsters
documenten
aangeteekende
dienst..
stukken
„ aangeteekende stukken
(gewone)
„ aangeteekende brieven
met aangogeven waarde
Bedrag der aangegeven waarde
Aantal aangeteekende stukken
met verrekening
Bedrag der verrekening . . .
Aantal berichten van ontvang.
„ postwissels
Gezamenlijk bedrag der post.
wissels
Aantal postquitantiön
. . . .
Gezamenlijk bedrag der postquitantiën
Aantal postpakketten
. . . .
Bruto opbrengst . | postpakNetto opbrengst . j ketten.
Aantal postbons
Bedrag
„

Toeneming of
vermindering.

1921.

Ia 1921
meer of
minder.

+ 1433263
+315 993
+361332
—224 699
—695 852
—68 299
—1438 599

OMSCHRIJVING.

In 1921.

In 1920.

17149719
9 («1133
8548303
1&454 894
7 653 715
219393
1 777 161

19 818 002
11060179
8 583329
15 226 41ii
9 665 464
246 219
2120957

21 251865
1137G172
8944 661
15 001717
8U09612
177 92H
682 358

1247 413

1516161

1 647 823

+ 131662

1693180

2 251 748

2 095 489

-156259

199154
272928
257 275
f70 773311 f103 367 806 f86 757 260

—15653
f —6610540

—5.7
-G.4

149429
179 979
179 466
f 7 058165 f11079 740 f 9 412 755
13 568
14 444
15 448
1520 533
1630112
1 07Ü129

-513
f —1666985
+ 1004
+ 40017

—0.8
-15.+ 6.9
+ 2.5

+37.+46.1
+ 20.4
+ 57.+ 6.5
+7.2

f76922877
302701

f + 5 777 876
+ 10 449

+6.4
+ 2.1

f91577 405
492 004

f97:155 281
502 513

f 4 709816 f 7978120 f 8 959 707
891108
929 496
661117
646196 f I 11295]
f 478481 f
f 260 215 f 339 768 f 742(119
769
514
2400
3842 f
3 353
f
8 482 f

Het vervoer van de brievenpost in en tusschen de verschillende gewesten (met uitzondering van dat over zee en
de districtspost) geschiedde eind 1921 over een afstand van
10 905 K.M., tesen 1G 912 K.M. (verbeterd cijfer) op eind
1920.

f
f
f
f

+981647
+ 38388
+466755
+402251
- 255
—489

Jaar.

Aantal gefrankeerde brieven
. . . .
„ ongefrankeerde en ontoereikend
gefrankeerde brioven . . . .
„
briefkaarten (enkele)
. . . .
„
„ mot betaald antwoord
„
drukwerken en nieuwsbladen.
„
monsters van koopwaren . .
„
akten en geschreven bescheiden
„ dienststukken
„
gewone aangeteekendo stukken
„
brieven en doosjes mot aangegeven waarde
Bedrag der aangegeven waarde in francs
Aantal aangeteekende stukken met
verrekening
Bedrag der verrekening in guldens. .
Berichten van ontvang van aangeteekende stukken
Aantal verzondon postwissels. . . .
Bedrag
„
„
. . . .
Aantal uitbetaalde
„
. . . .
Bedrag der ..
„
. . . .
Aantal ontvangen quitantiên . . . .
Bedrag der „
„ '
. . . .
Aantal verzonden postpakketten . .
„
ontvangen
„
. .

+ 15.6
+14.5
+0.4
-1-5
+26.3
+ 12.2
+ 19.3

0/0
„
„
„
„
„
„

+ 8.7

+21.5

,

-0.9 .

+33.— „

+ 19.1 „
+62.2 „

+ 12.3
+ 4.3
+ 72.2
+ 118.4
33.2
12.7

+ 69.4
+34.8
+ 35.6
+ 30.6
-67.9
-S4.7

In 192(1
meer of
minder.

1920.

1921.

In 1921
meer of
minder.

2 479880

8 OH ooi

8 003 689

+ 012 781

- -88 972

36 582
400 666
559
634 504
92313
37 817
11791
441207

20 215
539 721
1118
803 218
57 044
38110
18 317
591 695

60 903
400 505
1604
857 025

—16367
+ 133055
+ 559
+ 108714

88658

-86S89
+880
+6686

10 829

10 1117

7428866 \ 10335 980
117
1102
4199
r,:;ivs
2596 230
7 877
330 804
10 799
290 774
74 965
81152

„
.
„
„
,
„

„
,,
„
„
„
„

Boitenland&ch verkeer. De volgende staat geeft een oversicht van het aantal naar het buitenland verzonden poststukken en van den postwissel-, quitantie- en pakketpostdienst, voor zoover het buitenlandsch verkeer betreft, gedu
rende de jaren 1919, 19!Ü) en 1921.

Omschrijving.
1919.

+7.2
+ 2.9
+ 4.2
1.5
-7.2
—27.7
- 07.8

—
|
6896
70"91
i f 8610878
!
9311
f 463 956
1
10057
1 f 314181
1
74 915
119 639

f

42133
18 504
599 077

+ 150488

+ 46 748
—73 216
+540
+ 53 807
+ 11009
+ 4 017
+ 247
+ 7 982

18 720
14 017 506

+5 278
+ 2912024

+ 2013
+3681526

78
2372

7 475
81 359
f 4 550 881
9 270
f 427 010
10455
f 385 810
74 061
169 780

f

—117
—1102

+ 2496
+ 16 823
f +1014149
+ 1434
f
+83152
-742
f
+23 407
-50
+ 38487

f

f
f
f

+78
+ 2 372
+ 780
+ 11268
+940 502
—41
—36 946
+398
+71629
-854
+ 50141
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§ 4. GOUVERNEMENTS TELEGRAAFDIENST
Reglementen en bepalingen.

Bij Gouv. Bt. 6 Oot. 1921

n°. 34 zijn de kosten voor het overbrengen van telegrammen
tusscheV de stations en halten der Deli-Spoorwegmaatschappij
verhoogd tot 10 cent per woord, met een vast recht van
50 cent.
Bij Gouv. Bt. 91 Maart 1922 n°. 49 (Bijbl. Ind. St. n°.
10018) zijn de voorwaarden vastgesteld voor voorloopige vergunningen tot den aanleg en het gebruik van radiostations
aan boord van schepen buiten Nederlandsch-Indië gebouwd
of aangekocht, die de Nederlandsche vlag voeren en in Noderlandsch-Indië thuis belmoren, doch nog niet aldaar zijn aangekomen.
Het tarief der radiotelegrammen (Ind. St. 1920 n°. 238) is
nader gewijzigd bij Gouv. Bt. 9 Maart 1922 n°. 21 (Ind. St.
n°. 136), in verband waarmede de regeling omtrent den te
beffen taks voor het radiografisch overbrengen van telegrammen van en naar Timor-Dilly (Ind. St. 1920 n°. 835) eveneens is gewijzigd (Gouv. Bt. 9 Maart 1922 n°. 22 in Ind. St.
ii°. 137).

met 277,88 K.M., en wat de draden l) aangaat, van 29423,98
K.M. tot 31227,30 K.M., dus met 1803,32 K.M.
De lijn- en de draadlengte van de zeekabelverbindingen

vermeerderde in 1921 met 2299,15 K.M.

De lengte van de overige kabel* en ondergrondverbindingen
vermeerderde, wat de lijnlen»te betreft, met 5,35 K.M. en,
zoover de draadlengte aangaat, met 157,59 K.M.
Op de gouvernements telegraaf-zeokabels kwamen in den
loop van 1922 twaalf storingen voor, welke alle door het pertoneel van het kabelscbip Telegraaf werden opgeheven.
Aan het einde van bet verslagjaar waren in het geheel 368
Morse», 92 recorder» en 4 sneltelegraaftoestellen in gebruik,
benevens 4 automatische Wheatstone-seingevers. Op de telefoonkantoren van het binnenlandsch bestuur waren te zamen
98 telefoontoestellen in gebruik.
De reeds bestaande radiostations te Sitoebondo, Koepang
en Ambon werden uitgebreid, terwijl begonnen werd met den
bouw van eene reeks kleine (3de klasse) stations in de buitengewesten. Het eerste dezer stations (op Banda Neira)
kwam reeds gereed.

Verbindingen, geleidingen en toestellen. De lengte van
het bovengrondsche telegraafnet vermeerderde, wat de
lijnen -) betreft, van 11051,58 K.M. tot 11329,26 K.M., dus

Verkeer en opbrengst. Een overzicht van het telejrraafveikeer over de jaren 1919, 1920 en 1921 volgt hieronder.

Vermeerdering of vermindering.
1919.

1920.

1921.
in 1921.

Binnenlandsch

in 1920.

verkeer.
f

Aantal betaalde telegrammen.
Gezamenlijk woordental. . .
Gemiddeld
„
Aantal regeeringstelegrammen
Gezamenlijk woordental. . .
Gemiddeld
„
Opbrengst der regeeringstelegrammen, berekend als betaalde
Buitenlandseh verkeer.
Aantal verzonden telegrammen
Gezamenlijk woordental. . .
Gemiddeld
„
Aantal ontvangen telegrammen
Gezamenlijk woordental. . .
Gemiddeld
M

f

3 298 795 f 4 824 627 f 4 419 759 f —404 868 -8.4»/„
2 324 571
2 110115
1 690 884
—419 231 - 1 9 . 9 .
.29 012 450
24 248186
18 256 551 —5 991 635 - 2 4 . 7 „
11.49
10.8
12.48
—0.69 - 6 . - „
146 943
138 477
156 526
—9 583 - 6 . 1 „
3 307 233
8 747 021
3 460 521
—286 500 —7.6 ,
23.88
23.86
23.55
—0.31 - 1 . 3 ,
501700 f
265 221
5 279 396
19.9
283 587
4 913 204
17.—

947 589 f
335 427
5 334 798
16.
364 059
4 568 410
12.55

Het aandeel der Xederlandsch-Indische telegraaf-adminisIratie in de opbrengst van het buitenlandsch verkeer beliep
over 1921 voor de transit-telegrammen f 155 900 en voor de
overige telegrammen f 1 756 114, tegen onderscheidenlijk
f 226 524 en f 1 888 260 in 1920.

§ 5.

Bepalingen, voorwaarden en tarieven.

1 013 848 f
348 855
4 867 223
13.95
375 933 •
4 490 251
11.94

+ 6 6 259

+46.3°/,
-9.2 ,
-16.4 „
-7.9 ,
+13.-,
+13.3 „
-0.1 ,

+6.9 ,

+88.9 „

+ 1 3 428
—467 575 - 8 . 8 .
—2.05 - 1 2 . 8 ,
+11874 +3.3 .
—78 159 - 1 . 7 ,
—0.61 - 4 . 1 „

+26.5 ,

-K-,

+1.-,,

-19.6
+28.4
-7.-26.2

,
,
„

Tengevolge van de malaise verminderde het aantal binneniandsche bijzonder e telegrammen ten opzichte van het voorafgegane jaar met 19,9% en het woordental met 24,7%, waardoor de opbrengst met 8,4% afnam.

GOUVERNEMENTS TELEFOONDIENST.

De bepalingen,

voorwaarden en tarieven betreffende den gouvernements telefoondienst werden bij Gouv. Bt. 7 J u l i 1921 n°. 4 (Bijbl. Ind.
St. n°. 9799) gewijzigd en aangevuld, o. a. met betrekking
tot den abonnementsduur, het indienen van een verzoek om
eene nieuwe aansluiting, de betaling der abonnementsgelden,
het verbreken der telefonische gemeenschap, de opzegging
van aansluitingen en de betaling van vergoeding wegens opzegging binnen den abonnementsduur.

De voorwaarden en bepalingen betreffende den interlocalen telefoondienst van het Gouvernement werden nader
gewijzigd bij Gouv. Bt. 28 Oct. 1921 n°. 8 (Bijbl. Ind. St.
u°. 9885), met betrekking tot het tijdstip van betaling der
kosten van gesprekken uit een publiek telefoonstation of met
eene aansluiting, terwijl werd vastgesteld, dat door het hoofd
van den post-, tele»raaf- en telefoondienst een grensbedrag
kan worden vastgesteld, tot hetwelk een geabonneerde van
uit zijne aansluiting interlokale gesprekken kan voeren.

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

Lokale en districtsdienst. De telefoonnetten ten behoeve
van den lokalen en den districtsdienst hadden op 31 December 1921 gezamenlijk (voorloopige cijfers) 640 K.M. onder-
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grondsche kabellengte, 19091 K.M. bovengrondsche lijnlengte, 4Ö302 K.M. ondergrondsche geleidingslengte, 45507
K.M. bovengrondsche geleidingslengte, 90GO3 K.M. ondergrondsehe draadlengte en G7377 K.M. bovengrondsche draadlengte. Een jaar te voren waren deze lengten onderscheiden-

lij k 601, 18183, 43144, 43340, 89186 en 64160 K.M. (verbeterde cijfers).

De opbrengst dezer netten (abonnementen) beliep in 1921
f (i 421 752, tegen f 5 223 499 in 1920 en f 3 519 980 in 1919.
Het aantal betalende telefoonposten. dat einde 1919 28 800
en einde 1920 31774 bedroeg, steeg in 1921 tot 35 098.

§ 6.

312

Interlokale dienst. De routelengte van de on eind 1921
in bedrijf zijnde interlokale lijnen bedroeg 4478,25 K.M.,
met eene geleidingslengte van 15586,73 K.M., tegen onderM]I. idenlijk 3109,28 K.M. en 10891,93 K.M. in 1920.
Ju 1921 bedroegen de verschuldigde kosten voor" interlokale gesprekken in het geheel f 2 516 481, tegen f 2 188 606
in 1920.
(I i aantal interlokale gesprekken, dat in 1919 969 743 en
in 1920 1232 037 bedroeg, vermeerderde in 1921 tot
1 389 678.

PARTICULIERE

TELEFONEN.

Het aantal particuliere telefoonkantoren bleef in het verslagjaar 39. Vijf van deze waren gevestigd in plaatsen, waar
tevens een gouverneinents telegraaf kantoor bestond.

§ 7.

Communale telefoonverbindingen»

PARTICULIERE

TELEEOONVEBBLNBJNGEN.

In 1921 liepen drie

telefoonconcessies af, zoodat het aantal concessies voor communale netten op uit. 1921 nog slechts één bedroeg.
Op hetzelfde tijdstip bedroeg het aantal geabonneerden
van de particuliere communale telefoonnetten 794, tegen
1279 op einde 1920, en de bruto opbrengst f 48 777, tegen
f 137 845 in 1920, terwijl aan cijns was verschuldigd f 4878,
tegen f 13 784 in 1920 en f 16 847 in 1919.
Tolofoonvcrbindinscn voor eisen eebruik.

§ 8.

van gouvernementsbedrij ven verleende in 1921 drie vergunningen tot den aanlog en het eigen gebruik van eene telefoonverbinding, terwijl eveneens drie vergunningen werden inget rok!: on.
V. cgens aan den Lande te betalen jaarlijkschen cijns voor
liet gebruik van openbare wegen en van andere ter vrije besekikking van de Regeering staande gronden, was in 1921
door de vergunninghouders verschuldigd f 3226, tegen
f 3270 in 1920.

De directeur

POSTSPAARBANK IN NERERLANDSOH-LMHE.

De bepalingen betreffende de instelling van eene postspaarbank in Xederlandsch-Indië (Ind. St. 1917 n°. 672) zijn
nader gewijzigd bij K. B. 13 Mei 1921 n°. 16 (Ind. St. n°.
466), waarbij is bepaald, dat voor gelden, in de boeken der
postspaarhank ingeschreven ten name van een inlegger, die
vijf jaar heeft laten verloopen zonder eenige inlage gedaan
of betaling van kapitaal of rente gevorderd te hebben, noch
in dat tijdvak rente op zijn spaarbankboekje heeft doen bijschrijven, geen afzonderlijke rekening meer wordt aangehouden, doch dat deze gelden worden overgeboekt op eene verzamelrekening, terwijl bij diezelfde gelegenheid eene nieuwe
regeling voor de belegging van postspaarbankgelden is vastgesteld.
Bij Gouv. Bt. 4 Juli 1921 n°. 61 i l n d . St. n°. 404) is een
ambtenaar voor de geldbelegging#bij de postspaarhank in
dienst gesteld.
De proefneming niet de uitoefening van den postspaarbankdienst op de gouvernements pandhuizen in de gewesten
Rembang, Soerabaja en Madoera werd voortgezet.
Op 31 Decmeber 1921 werd door 141 postkantoren, 11
bijpostkantoren, 413 hulppostkantoren en 73 pandhuizen
deelgenomen aan den dienst der postspaarhank.
Het aantal'spaarbankboekjes bedroeg einde 1921 225 600
(waarvan 74 000 boekjes van Europeesche inleggers, 138 300
hoekjes van inlandscbe inleggers en 13 300 boekjes van
vreemde oosterlingen), tegen 206 300 (71900' boekjes van
Europeesche inleggers, 121 900 boekjes van inlandsche inleggers en 12 500 boekjes van vreemde oosterlingen) op einde
1920. Meer en meer valt dus de procentsgewijze verkonding
van de aantallen spaarbankboekjes der verschillende
landaarden tot het gezamenlijk aantal ten gunste van de
inlandscbe inleggers uit.
Tot het aantal spaarbankboekjes behoorden 5225 boekjes
van inleggers op den voet der regeling, getroffen b'i Gouv.
Bt. 28 Juni 1912 n°. 28 (Bijbl. Ind. St. n°. 7055). die
gebruik maken van de gelegenheid tot sparen door middel
van inhoudingen op traktementet, enz., waarvan 552 boekjes

|: van Europeanen, 4GG5 boekjes van inlanders en 8 boekjes
van vreemde oosterlingen.
\ eider zijn onder het aantal spaarbankboekjes begrepen
; 1103 boekjes, uitgereikt door de gouvernementspandhuizen
in de gewesten Rembang. Soerabaja en Madoera (49 boekjes
van Europeanen, 1032 boekjes van inlanders en 22 boekjes
van vreemde oosterlingen).
Het aantal spaarbankboekjes, uitgereikt krachtens de rege| ling, getroffen bij Gouv. Bt. 4 Juni 1920 n°. 55, ten name
; van gevangenen, bedroeg einde 1921 4645 (waarvan 81
boekjes van Europeanen. 42-32 boekjes van inlanders en 332
I boekjes van vreemde oosterlingen).
In 1921 werden gedaan 217120 inlagen op de postkan*
! toren, bij- en hulppostkan toren (bovendien 6190 inlag'en
, (en name van gevangenen), 1933 inlagen op gouver1
nementspandbuizen en 41 620 inlagen door middel van
inhoudingen op traktementen, enz. van landsdienaren en
gepensionneerden, te samen 266863 (tegen 271 924 in 1920).
Het aantal terugbetalingen bedroeg' in 1921 bij de postkantoren, bij- en hulppostkantoren 147 996 en bij de goovernementspandbuizen 936, te zamen 148 932 (tegen 129 962
in 1920).
Het aantal" inleggers, wier tegoed op de Rijkspostspaarbank werd overgedragen en van die instelling werd overgenomen, bedroeg in 1921 achtereenvolgens 1517 en 528,
tegen 1166 en 548 in 1920.
Het tegoed der inleggers on 31 December 1921 bedroeg
f 19 947 000, tegen f 19 251 000 op 31 December 1920.
In het tegoed per 31 December 1921 deelden de Europeesche inleggers voor f 14 186 000, de inlandsche inleggers
voor f 5 049 000 en de vreemde oosterlingen voor f 712 000.
of achtereenvolgens A-oor 71.12 %. 25 31 °/, en 3.57 % van
het gezamenlijk tegoed (in 1920 73,17%, 23,28% en
3,55 % ) . Het tegoed der Europeesche inleggers vermeerderde in 1921 met f 101 000. dat der inlandsche inleggers
met f 566 000 en dat der vreemde oosterlingen met f 29 000.

KOLONIAAL VERSLAG 1 9 2 2 .
)
313

Hoofdstuk P, afd. I en II.

314

Ook in 1921 werden alle in Nederlandsoh-Indië beschik'. : bank bedroegen in 's Lands kas f 989 389. in de kassen van
baar komende postspaarbankgelden in dit land belegd. Op 31 den pandhuisdinnsl ( 6 2 573, op de giro-rekening bii de
December 1921 was belegd (nominaal) in Staatsschuld ; Javasche Bank f 1 3 . bij de factorij der Nederlandsehe Han(Nederlandsehe en Indische) f 11 071 300 en in andere effec- delmaatschappij f 39, bij de Xederlandsch-Indische Handelsten 'f 8 896 150.
bank f 155 en bij de Uniebank voor Nederland en
Het in Nederland op prolongatie uitgezette bedrag was i Koloniën f 46.
op 31 December 1921 f GOS 500. tegen f 766000 op einde < Verdere bijzonderheden worden vermeld in het jaarverslag
1920. In Indië was voorts belegd in beleeningen op effecten . van de po (spaarbank over 1921.
f 135800 (in 1920 f 221 200), terwijl de saldi der postspaar.

IL

SPOOR- EN TRAMWEGEN.

De nadere bewerking van het vóór-ontwerp der lijn
Buitenzorg—Penjawoengan, in verband met eene te maken
studie over de verlenging van deze verbinding in de richting
van Bantam, werd voorloopig uitgesteld.
Na afwerking van bet vóór-ontwerp der verlenging van
het in Februari 1921 in exploitatie genomen lijngedeelte
Rantjaekek—Tjitali tot Soemcdang en nadat zoowel uit overwegingen van bezuiniging als van anderen aard, besloten
was de aanleg van deze kostbare doortrekking voorloopicr uit
te stellen, werd overgegaan tot de omwerking van het voor
stoomtractie ontworpen 25 */«• tracé in een tracé met belangrijk steilere helling en geschikt voor onmiddellijke toepassing
van electrische tractie, waarvan eene niet onbelangrijke beiparing in aanlegkosten wordt verwacht.
De behandeling van het vraagstuk nopens eene uitbreiding
gevuld bij GOUT. Btn. 29 Aug. 1921 n°. 50 (Ind. St. n°. 499) van het tramwegnet in de vlakte van Djember. nl dan niet
gepaard niet den ombouw van de smalspoorverbinding Rauien 18 Mei 1922 n°. 99 (Ind. St. n°. 336).
Bij Gouv. Bt. 4 J a n . 1922 n°. 25 (Bijbl. Ind. St. n°. 9947) bipoedji—Poeger—Amboeloe in normaal staatsspoor-wijdte.
is eene nieuwe instructie voor de permanente militaire spoor- bleef onderhanden.
In verband met den terugkoop van een groot deel der
wegcommissie vastgesteld.
Bij Gouv. Bt. 2 Dec. 1921 n°. 51 (Ind. St. n°. 736) is Pamanoekan- en Tjiaseni-landen (res. Batavia) werd een
eene nieuwe bezoldigingsregelin<r voor de onderafdeelings- onderzoek ingesteld naar de urgentie van spoorweg" of tramhoofden bij den dienst van het toezicht op de spoor- en tram- we»aanleg in dat gebied.
Het onderzoek naar de urgentie van den ombouw in
wegen vastgesteld.
De staat der bezoldigingen van het personeel der staats- sfaatsspoor-normaalspoor van de smalspoortramliju Tjikamspoor- en tramwegen (Ind. St. 1918 n°. 669) is nader ge- pek—Tjilamaja leidde tot het resultaat, dat in de huidige
wijzigd bij Gouv. Bt. 28 J u n i 1922 n°. 36 (Ind. St. n°. 452) omstandigheden de ombouw niet noodzakeliik is.
niet betrekking tot de magazijnbewaarders der 1ste klasse.
Het in 't vorig jaar uitgestelde onderzoek naar de levensBij Gouv. Bt. 10 J a n . 1922 n°. 36 (Bijbl. Ind. St. n°. 9949) va tbaarheid in het algemeen van gouvernements autodiensten
is eene regeling vastgesteld van de voorwaarden, waarop werd in de residentie Banjoemaa met de hoofdplaats Bandoor de dienstvakken der staatsspoor- en tramwegen, die zijn joemas als centrum wederom voortgezet.
Op versoek van 'Ie door den gemeenteraad van Bandoeng
aangewezen om den dienst van het toezicht op de staatsspoor- en tramwegen in bepaalde gevallen van advies te ingestelde z.g. verkeerscommissie werd het vraagstuk der
tramwegen op de Bandoengsche hoogvlakte in studie Redienen, werk voor particulieren kan worden verricht.
nonien.
Voor den afvoer van zwavelmodder uit de Kawah Poetih
A. S P O O R W E G E N .
naar Tjiwide, bet toekomstig eindpunt van de in het begin
van 1921 in exploitatie genomen tramlijn Bandoeng—•
1°.
STAATSSPOORWEGEX.
Bandjaran—Kopo, werd eene verkenning verricht.
De aanleg van de lijn Bandjar—Kalipoetjang—Tjidjoea. Verkenning,
opneming en aanleg.
lang
kwam gereed en de lijn werd in Mei 1921 in exploitatie
c
Java. Door ,den gewestelij ken raad van Cheribon is ten genomen. De aanlegrekening wees einde 1921 een bedrag aan
aanzien van het ontwerp der tramlijnen Djatibarang—Eretan van f 9 619161.
De aanleg van de lijn Ragadjampi—Bontjoeloek kwam tot
en Djatibarang—Karangampel met de laatste lijn geheel j
ingestemd en voor de eerste beslist, dat aan eene aansluiting Srono gereed: deze lijn werd in Juni 1921 aan den dienst
met de bestaande tramlijn Djatibarang—Indramajoe te van weg en werken overgegeven, die ook het verder {gedeelte
Lobener de voorkeur werd gegeven boven eene aansluiting tot Bentjoeloek zal afmaken. T)e aanlegrekening wees einde
te Djatibarang. Dit verschil in opvatting is in algemeenen 1921 een bedrag aan van f 896 387.
De voorbereidende werkzaamheden voor de lijn Tandjoengzin van geringere beteekenis dan in spoorwegtechnischen zin.
sari—Soemedang werden gestaakt. De nanlegrekening wees
zoodat dit laatste beslissend moet zijn.
De studie van een variant van een tracé voor eene lijn einde 1921 een bedrag aan van f 79 452.
De aanleg van de lijn Tjiteureup—Madjalaja kwam
Garoet—Tjikadjang, geschikt voor toepassing van electrische
gereed ; deze lijn werd 5 Maart 1922 voor bet publiek verkeer
traktie, werd ter hand genomen.
Gereed kwam de afwerking van do vóór-ontwerpen der opengesteld. De aanlegrekening sloot einde 1921 niet een
bedrag van f 698 958.
tramlijnen Kopo—Tjiwide en Bandjaran—Penpaleiijran
Van de lijn Toeloengagneng—Trenggalek—Toegoe kwamen
welke verbindingen uitbreiding zullen geven aan de sedert i
Februari 1921 in exploitatie genomen lijn Bandoen?— i de eerste 13,7 K.M. tot Tjampoerdarat gereed en werden in
Bandjaran—Kopo: in verband met den ongunstiffen toestand Juli in exploitatie genomen. De aanlegrekenino- wees einde
van 's Lands financiën zal voorloopig alleen de eerstgenoemde 1921 een bedrag aan van f 1 849 782.
De aanleg van de lijn Gempolkerep—Ploso werd voltooid
lijn worden aangelegd.
Bij Ord. van 8 J u n i 1921 (Ind. St. n°. 866) zijn de be- |
trokken artikelen in het algemeen reglement voor de spoor- I
wegdiensten in Nederlandsch-Indië, het algemeen secundair !
spoörwegreglemtjnt en het algemeen tramwegreglemeut betreffende de regelen der dienst- en rusttijden en het toezicht |
op de naleving dier regelen in zoodanigen zin gewijzigd, dat
dit toezicht wordt uitgeoefend door daartoe dooi' den direc- |
teur van Gouvernementsbedrijven aan te wijzen ambtenaren. !
Bij Ord. van 25 J u n i 1921 (Ind. St. n°. 389) zijn do j
bepalingen in de drie genoemde reglementen, handelende J
over de normale profielen der vrije ruimte en der speelruimte j
aangevuld, met het oog op mogelijk gebruik van electriciteit i
als drijfkracht op sommige spoor- en tramwegen.
Het algemeen seinreglement voor de spoorwegen in Nedei landsch-Indië (Ind. St. 1920 n°. 733) is gewilligd en aan-
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en de lijn 1 September 1921 voor het publiek verkeer opengesteld. De aanlegrekening bedroeg einde 1921 f 92-5 321.
De aanleg werkzaamheden van de lijnen Baloeng—Slaoeng
en Soemarata—Badegan werden voortgezet, doch vorderen
slechts matig in verband met de abnormale weersgesteldheid.
De aanlegrekening sloot einde 1921 met een bedrag van
f 686600.
De werkzaamheden tot het maken van plannen voor den
aanleg der liinen in Xoord-Cheribon moesten worden gesi:ri!l wegens de geboden inkrimping der kapitaalsuitgaven.
De voorbereidende werkzaambeden voor den aanleg van
de 1'P1 Kopo—Tjiwide kwamen gereed: op 1 Maart 1922
werd met den aanleg begonnen. De aanlegrekening wees
einde 1921 een bedrag aan van f 94 135.
De uitvoering van de spoorverdubbeling Meester-Cornelii—
Tjikampek, Wanakrama—Krian en Krian—Kertasana is nog
in gang.
Voor den bouw van eene werkplaats te Boekit Doeri (res.
Batavia) werd tol einde 1921 uitgegeven een bedrag van
f 787 060.
Met betrekking tol de omwerking van het spoorwegnet in
en om Batavia, wordt medegedeeld, dat het goederei).emplacement Heemradenplein in gebruik werd genomen, zoodat
de stations Batavia-Zuid en Noord van de goederenbeweging
ontlast werden, terwijl de volgende werken in uitvoering
bleven: het emplacement en stationsgebouw Tandjocngpriok:
de aanleg van havensporen; de nieuwe, dubbelsporige lijn
Batavia-Noord—Angke, waarvan voorloopig slechts één spoor
voor het gebruik gereed wordt gemaakt ; de verdubbeling van
de lijn Angke—Doeri—Tanahabang: de aanleg van de
dubbelsporige lijn Goenoengsahari-kanaal—Batavia; de aanleg van de dubbelsporige lijn Batavia—Antjol;' het nieuw
emplacement en stationsgebouw Pasar Senen; de nieuwe
dubbelsporige lijn Manggarai—Tanahabang en het nieuwe
goederenemplacemenl Tanahabang. Tot einde 1921 was uitgegeven f 1G 363 013.
,
Met betrekking tol de werken ter verbetering der spoorwegtoestp.iiden te Soerabaja wordt vermeld, dat gedurende
het verslagjaar de emplacementen Kalimas en Sidotopo gedeeltelijk gereed kwamen en in gebruik werden genomen,
terwijl de volgende werken in uitvoering bleven: de verhooging van de lijn Goebeng—Misigit—Kalimas; de
wijzigingen van het emplacement Soerabaja Goeben<r, zoomede de woningbouw Sidotopo en Kalimas. Tot einde 1921
was besteed f 10 510 7G6.
Ten opzichte van de werken tot verbetering der spoorwegtoeslanden te Bandoeng wordt vermeld, dat de halte Kiara*
tjondong ("zonder ranneeremplaeement') gereed kwam en in
gebruik werd genomen, terwijl de volgende werken in uitvoering bleven: de aanleg van parallelsnoren tusschen Bandoeng en Tjimindi en het rangeeremplacement Kiaratjondong. Gedurende 1921 werd f 95S517 besteed.
Bltit;-u«-eAV?stcii. Xadat in Tapanoeli het vóór-ontwerp
van het lijngedeelte Sibolga—Batangtoroe gereed kwam.
werd overgegaan tot de voorbereidende werkzaamheden van
den aanleg van dit baanvak. Doordat de aanleg van deze
lijn wegens de tijdsomstandigheden werd uitgesteld. bepnalden de voorbereidende werkzaamheden zich tot den bouw
van Bémi-permanente dienstwoningen te Sibolga.
De samenstelling van de vóór-ontwerpstukken "«"an het
lijngedeelte Batangtoroe—Padang Sidimpoean bleef onderhanden.
Aangevangen werd met de bestudeering van het vraagstuk
nopens een in te stellen stoomvaartdienst op het Tobameer. Het plaatseliik onderzoek kwam irereed. waarna overgegaan werd tot de bewerking van de verzamelde gegevens.
De verkenning van de meest wenschelijke spoorwegverbindingen in Midden-Sumatra en de toekomstige
aansluiting van het spoorwegnet ter Sumatra's Westkust met
de lijnen in Zuid-Sumatra kwam gereed. De resultaten dier
verkenninT werden in een verslac vastgelegd.
De ondevbanden genomen biimetingen. noodin- voor de
nadere afwerking van de vóór-ontwernen van het banenstelsel
ter uitbreiding van de Palembantr-liin in noordwestelijke
richting, namelijk de verbindingen Lahat—Tehingtingai—
Moearo Beliti, met zijtakken van deze laatste plaats naar

Moearo Klingi en naar Padang Oelak Tanding, kwamen
gereed. De vóór-ontwerpen bleven onderhanden.
Het plaatselijke onderzoek in zake de verbetering van de
verkeerstoestand en in bet gewest Benkoelen kwam gereed.
De verzamelde economische en technische gegevens zullen
in een rapport worden samengevat.
Naar aanleiding van de wenschelijkheid om een onderzoek
in te stellen naar de bouwwaardigheid van zijlijnen in ZuidSumatra, ter verhooging van de rentabiliteit van het ontworpen en voor een deel reeds in exploitatie zijnde spoorwegnet,
werd begonnen met het verzamelen van economische gegevens, bei rekking hebbende op het achterland van Lahat,

Moearoenim,

Batoeradja

en

Martapoera,

namelijk

de

Pasemah-, Scmendo-. Kisam-, Mekakau- en Ranau-streken.
Tevens werd het wenschelijk geacht na te gaan, in hoever
eene herziening van de rentabiliteitsberekening van het
reeds vroeger samengestelde vóór-ontwerp eener BenedenEomering-Hjn (de zijlijn lïawah Selintja—Kajoeagoeng),
gegrond op de jongste economische en technische gejjevens.
de bouwwaardigheid dezer verbinding zou ten goede Komen.
Wijl ook in de Way Lima-streek (res. Lampongsche
districten) de economische verschijnselen zich steeds gunstiger blijven ontwikkelen, werd de indertijd reeds ontworpen
zijlijn wederom in nadere studie genomen.
Van de verbinding Lampongsche districten—Palembang
werd aan de Lampong-zijde voorbij Koto Boemi over eene
lengte van 12 K.M. met den aanleg voortgegaan, terwijl een
aanvang werd gemaakt met de werkzaamheden aan de daarop
volgende 2G K.M. Aan de Palembang-zijde werd met den
aanleg van het lijngedeelte
Praboemoelih—Batoeradja
voorigegaan; met den aanleg van het lijngedeelte Batoeradja—Martapoera werd begonnen, terwijl over de daaropvolgende 2S K.M. de as werd uitgezet. Van de geheele verbinding blijft thans nog een stuk van + 32 K.M. over, waaraan nog niet begonnen is. De verbindingslijn Garoentang—
Telokbetong kwam gereed en werd in Mei 1921 in exploitatie
genomen. De aaniegrekenhigen sloten eind 1921 gezamenlijk
met f 36 330 928.
Met den aanleg van de lijn Moearoenim—Lahat werd
voortgegaan. De aanlegrekening wees einde 1921 een bedrag
aan van f 1 6S3 782. De voorbereidende werkzaamheden ten
behoeve van de te Lahat te bouwen werkplaatsen werden
gestaakt.
De aanleg van de lijn Pajokoemhoeh—Limbanang kwam
gereed; deze lijn werd in Juni 1921 in exploitatie genomen.
De aanlegrekening sloot eind 1921 met f GöOoSG.
Met den aanleg van de lijn Moearo Kalaban—Moearo
werd voortgegaan. De aamlegrekening sloot eind 1921 met
f 1 077 3,81.
Op Borneo weid een onderzoek ingesteld naar de mogelij kheden voor afvoer van ijzererts van Poeloe Soewangi in
Straat Laoet en van de Soengei Doewa-velden naar de kust.
Het tramvraagstuk op Lombok en in Zuid-Bali werd
opnieuw in behandeling genomen. Het plaatselijk onderzoek
liep af.
De terreinmetingr-n, noodig voor eene verbinding van het
merengebied in de afdeelingen Pare Pare en Boni met de
westeliike kustvlakte van Zuidwest-Celebes, werden beeindigd. De samenstelling van het betrekkelijk vóór-ontwerp
Tanete—Pare Pare—Alita—Seenkang kwam nagenoeg gereed. De lijn Makasser—Takalar zal vermoedeliik omstreeks
midden 1922 in exploitatie worden genomen. De werkzaambeden aan de lijn Makasser—Tanete werden in verband met
de bezuiniging uitgesteld. De aanlegrekening voor beide
lijnen sloot eind 1921 met f 2 833 409.
De bewerking der gegevens van de verkenning nopens
tramplannen in de Minahasa kwam nagenoeg gereed.
b. Bedrijf en uitkomsten van het vervoer.
Lengte in bedrijf. De lengte van de lijnen in normaalspoor, beoosten Solo en bewesten Djokja, bedraagt respectieveliik 110G en 1631 K.M. Bovendien werd het baanvak
in dubbelspoor Krawang—Tjikampek op 1 April 1921 als
zoodanig in exploitatie genomen, waardoor van het net bewesten Djokja 60.170 K.M, dubbelspoor ziin feworden: de
lengte van het dubbelspoor beoosten Djokja (Wanakrama—
Soerabaja Kota) bedraagt 7,582 K.M.
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Het in 1915 weggeslagen lijngedeelte Naras—Soengeilimau
van den staatsspoorweg ter Sumatra's Westkust kon gedurende het verslagjaar nog niet hersteld worden, zoodat
slechts 238 K.M. geëxploiteerd bleven.
Het in bedrijf zijnde gedeelte in Zuid-Sumatra, omvattende einde 1920 eene lengte van 78 K.M. in de Lampongscho
districten, weid door de openstelling van de lijn vakken
Blambangan—Koto Boenii en Garoentang—Telokbetong.
respectievelijk op 2 Januari en 27 Mei 1921, uitgebreid met
ruim 19 en 4 K.M. en derhalve gebracht op 102 K.M.. torwijl in het gewest Palembang de lengte van 165 K.M.
onveranderd bleef. Beide lijnen worden als tramweg geexploiteerd.
Tarieven.
l)e bepalingen betreffende het vervoer van
landsreizigers en goederen op de staatsspoor- en tramwegen
in NederlandKch-lndië (Bijbl. Ind. St. n°. 7849, zooals het
sedert is gewijzigd en aangevuld) zijn nader aangevuld
(Bijbl. Ind. St. nos. 9792, 9820 en,9963), in verband met
liet toeslaan van vervoer voor rekening van den Lande aan
meer categorieën van landsdienaren en de uitbreiding van
bet aantal personen, welke op reisaanvragen reizen.
Gedurende het verslagjaar werd reductie op de vrachtprijzen verleend aan de bezoekers van het in Augustus 1921
te Weltevreden gehouden congres van de ,,Far Eastern
Association of Tropical Medicine" en aan de deelnemers van
de door het congres uitgeschreven excursies, benevens op de
als vrachtgoed aangeboden wagenladingen materialen bestenul voor het Genootschap voor in- en uitwendige zending
te Weltevreden. Kosteloos vervoer werd toegestaan voor
goederen, bestemd voor de Witte Kruis-kolonie bij Salatiga;
voor meisjes, die in het internaat te Anibarawa van de Vereeniging tot oprichting van jonge vrouwenschoten in Xederlandsch-Indië worden opgenomen, voor meisjes van dat internaat gedurende de jaarlijksche groote vacantie voor de heenon terugreis naar en van de woonplaats harer ouders of
voogden en voor meisjes, die het internaat verlaten, naar de
plaats van vestiging.
Het vervoer tegen verlaagd tarief van goederen, afkomstig
van of bestemd voor de verbruikscoóperatie van het staatsspoorpersoneel te Soerabaja werd ingetrokken.
Vervoermiddelen.
Bij het einde van 1921 bestond het
rollend materieel der staatsspoorwegen op Java (met inbegrip
van het materieel van de eenvoudige lijnen) uit 605 locomotieven, 1877 personen-, restauratie- en postrij tuigen en
bagagewagons e.n 13 773 goederenwagens, tegen 521 locomotieven, 1736 rijtuigen en 11 786 goederenwagens op einde
1920.
In 1921 werden verbruikt 340 353 ton steenkolen en 91 079
ton brandhout, tegen onderscheidenlijk 317 910 en 97 300 ton
in 1920.
Het rollend materieel van den snoorweg ter Sumatra's
Westkust was einde 1921 samengesteld uit 88 locomotieven,
120 rijtuigen en bagagewagens en 966 (hieronder begrepen
de 24 wagens van de Nederlandsch-Indische Portland CementMaatsehappij) goederen- en andere wagens, tegen onderscheidenlij k 71, 109 en 909 op einde 1920.
Het kolenverbruik bedroeg 57 841 ton, tegen 57 993 ton
in 1920.
In Zuid-Sumatra bestond het rollend materieel einde 1921
uit 26 locomotieven, 41 rijtuigen en 505 goederenwagens.
tegen onderscheidenlijk 24, 32 en 493 op einde 1920.
Personeel.
Bij de exploitatie der staatsspoorwegen op
Java waren einde 1921 in dienst 30109 ambtenaren en
beambten en bij den staatsspoorweg ter Sumatra's AYestkust
2960.
In de werkplaatsen te Bandoeng, Meester-Cornelis, Poerworedjo, Madioen, Soerabaja en Djember waren, ongerekend
de leerlingen en koelies, gemiddeld per dag te zamen werkzaam 5428 werklieden en in die te Padang 710.
Uitkomsten van het vervoer.
De ontvangsten van de
staatsspoorwegen op Java, met inbegrip van de met normaalspoor aangelegde stoomtramlij nen, bedroegen in 1921
f 68517 244, of f 8 707 446 meer dan in 1920. ï>e opbrengst

van het reizigersvervoer vermeerderde met f 3 562 567, of
13,66 o/ De ontvangsten uit het iil- en vrachtgoederenverkeer namen met f 4 292 300 of 16,25 % toe.
De ontvangsten van den spoorweg ter Sumatra's Westkust
bedroegen in 1921 ruw f 5 5 8 7 0 8 5 en zuiver f 1 3 0 8 9 1 5 .
tegen f 5 205 347 en f 1394142 in 1920. De opbrengsten
respectievelijk van hot vervoer van reizigers en ijl- en vrachtgoed bedroegen in 1921 f 1-100 094 en f 3139 999. tegen
f 1 282 271 en f 3 120 153 in ll v 20. Het reizigersvervoer vermeerderde met f 117 823 en het goederenvervoer met f 19 846.
2°.

PARIICULIERE SPOORWEGEN.

Lenyte in exploitatie.
De lengte der spoorwegen van de
Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij en van de
Deli-Spoorwegmaatschappij bleef onveranderd (210 en 271
K.M.).
Tarieven. Door de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij wordt bij vervoer van den geheelen oogst van eene
onderneming van Bojolali naar Semarang (goederenstation
en/of haven), telkens na afloop van den afvoer van eiken
oogst, op de betaalde vrachten eene restitutie verleend. Eveneens worden door haar bijzondere vrachtprijzen in rekening
gebracht bij verbintenis tot vervoer van alle petroleum en
alle petroleumresidu van petroleum-etablissementen van
Tjepoe naar verschillende stations der Maatschappij, terwijl
zij voorts vrachtrestitutie verleent bij vervoer van bepaalde
ladingen tras en trasmortel per kalenderjaar van DjokjaToegoe (afkomstig van de staatsspoorwegen bewesten Djokja)
naar Semarang (goederenstation en/of haven) en van enkele
harer andere stations naar Soerabaja Pasar Toeri en Grisee.
De bijzondere voorwaarden voor het vervoer op de spooren tramwegen van de Deli-Spoorwegmaatschappij, voorkomende in de door haar vastgestelde nieuwe „Bepalingen
voor het vervoer op de spoor- en tramwegen", zijn in J a n u a r i
1922 door den directeur van gouvernementsbedrij ven goedgekeurd en treden 1 April 1922 in werking.
De regeling van het kosteloos vervoer van in dienst zijnde
beambten der justitie en politie en van personen onder geleide van het openbaar gezag en hunne geleiders voor reizen
langs de lijnen der Deli-Spoorwegmaatschappij (Bijbl. Ind.
St. n°. 6438) is aangevuld en gewijzigd bij Gouv. Bt. 5 April
1922 n°. 31 (Bijbl. Ind. St. n°. 10022).
Uitkomsten van het vervoer.
Uitvoerige opgaven nopens
den omvang en de geldelijke uitkomsten van het vervoer
gedurende 1921 op den spoorweg Semarang—Vorstenlandon—•
Willem I en de Deli-Spoorwegmaatschappij worden aangetroffen in bijlage HIT.
Het krachtens de concessie voor den spoorweg Semarang—•
Yorstenlanden aan den Staat toekomende aandeel in de winst
op die lijn over 1921 beliep f 504 467.
B.

STOOMTRAMWEGEX.

1°.

STAATSSTOOMTRAHWEGEX.

Java.
De uitkomsten van het vervoer der tramlijnen niet normaalspoor zijn begrepen onder die van de
spoorwegen (zie hiervóór). De ruwe ontvangsten van de
tramlijnen van 0,60 M. spoorwijdte bedroegen over 1921
f 667 726. Met inbegrip van de vernieuwingen en afschrijvingen bedroegen de bedrijfskosten f 555 396, zoodat een overBchot werd verkregen van f 112 330.
Sumatra.
De ontvangsten van" de als tramweg goëxploileerde gedeelten van den Zuid-Sumatra-spoorweg bedroegen
in 1921 f 2130 467 en de exploitatiekosten f 1 607281, zoodat een overschot werd verkregen van f 623 186.
Do lengte der in Atjeh in exploitatie zijnde lijnen bleef
511 K.M. De bruto ontvangsten bedroegen in 1921 f 1 78G 299
tegen f 1 746 069 in 1920, of f 40 230 meer, tot welke vernieerdcring zoowel het goederen- als reizigersverkeer heeft
bij gedragen. De exploitatiekosten
beliepen
in
1921
f 1 981 709, tegen f 1 808 914 in 1920. Op uit. 1921 waren,
niet inbegrip van de maandgelders, in dienst 84 Europeanen
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en 071 inlanders en vreemde oosterlingen. Het rollend materieel bestond uil ('0 locomotieven, 149 rijtuigen en 1058 |
j
goederenwagons.
Hel verbruik aan brandhout als brandstof voor de loco-

motieven bedroeg gedurende 1921 46 307 M*.
I
De ijsproduetie van de gouvernementsijsfabriek te Koeta
Radja bedroeg in 1921 386 806 K.G., tegen 397 986 K.G.
in 1920. Verkocht werd 386 151 K.G., tegen 396 864 K.G.
in 1920; aan militaire hospitalen werd 100 664 K.G. verstrekt, tegen 107 939 K.G. in 1920. Het smeltverlies bedroeg
0.19 %, tegen ü.277 % in 1920. Het brandstof-verbruik was
2011 M 3 . brandhout, of per 100 K.G. geproduceerd ijs
f 1,82. Aan verkocht ijs werd ontvangen f 33705, tegen
f 26 704 in 1920. He exploitatiekosten beliepen f 25 819.
tegen f 22 222 in 1920. Ónder beide laatste bedragen zijn
niet begrepen de zelf kosten voor bet vervoer van bet
brandhout.
2°.

PARTICULIERE TRAMWEGEN.

Aanleg

en

exploitatie.

Lijnen
van de Nederland sch-Indisclie
Spoorwegmaaltchappij.
Van den in aanleg zijnden tramweg Solo—Wonogiri—Kakap ziin achtereenvolgens (op 1 Juni 1921 en
1 Januari 1922) de baanvakken Solo kota—Soekobardjo
en Soekobardjo—Wonogiri voor bet goederenvervoer opengesteld. Vervolgens is bet geheele baanvak Solo kota—Wonogiri met ingang van 1 April 1922 voor het algemeen verkeer
in gebruik genomen. Voorts zijn, onderscheidenlijk op
1 Maart en 1 April 1922, voor het goederenvervoer in exploitatie genomen de baanvakken Broemboeng—Goeboeng en
Goeboeng—Mlilir van den tramweg Semarang—Broemboeng
—Gambringan.
Op 15 Augustus 1921 is een nieuw seinreglement voor den
spoorweg Semarang—Vorstenlanden in werking getreden.
De instructie voor de gouvernementscommissarissen in
Nederland en in Xederlandsch-Indië bij deze spoorwegmaatschappij (K. B. 26 Juli 1918 n°. 78) is opgenomen in Bijbl.
Tnd. St. n°. 10113.
Semarang—Joana-Stoomtrammaatschappij.
De overeenkomst tusschen de gemeente Semarang en de Semarang—
Joana-Stoomtrammaatschappij betreffende de overname door
die gemeente van de aan de genoemde maatscbappii beboorende stadslijnen Djoernatan—Djomblang en Djoernatan—Boeloe (Bandjirkanaal) is goedsrekeurd bij Gouv. Bt.
21 J u n i 1922 n". 5 (Bijbl. Ind. St. n°. 10 091).
Semarang—Cherihon Stoomtravimaatschappii.
Gedurende
het verslagjaar zijn de nieuwe lijngedeelten Pekalongan—
Tirto, Tegal—Pemalang en van K.M. 1 tot K.M. 5 nabij
Semarang gereedgekomen en achtereenvolgens met ingang
van 1 Juni en 25 September 1921 voor het algemeen verkeer
opengesteld, zoodal de overbrenging van den tramweg
Semaratig—Cherihon naar een eigen baan thans voltooid is.
Oost-Java Stoomtrammaatschappij.
Met den aanleg van
de electriscbe tramlijnen ter hoofdplaats Soerabaja is een
begin van uitvoering gemaakt.
Deli Spoorwegmaatschappij.
Teneinde aan de, in verband
met de malaise in de cultures, voortdurende verminderinj»'

320

van inkomsten aan vervoer op sommige lijnen der Maatschappij tegemoet te komen, is aan de Maatschappij toegestaan, met ingang van 2 J u l i 1921. op de baanvakken
Tebingtinggi— Perlanaftn en Tebingtinggi—Siantar eenige
deinen Ie laten vervallen.
Statistieke gegevchs betreffende den omvang van bet bedrijf der particuliere spoor- en tramwegmaatschappijen zijn
opgenomen in bijlage H H .
C.

VERVOERKABELS.

De termijn van aanvaarding van de aan de Maatschappij
tot exploitatie der ondernemingen nagelaten door mr. W . A.
baron BAUD verleende vervoerkabelvergunning ten behoeve
van de thee-onderneming Tjarenang (zie K. V. 1921, kol.
280) is nogmaals met één jaar, derhalve tot 29 September
1922, verlengd.
De aan de Landbouwmnatschappij Soekamadjoe verleende
vergunning voor den aanleg en het gebruik van een kabel
voor het vervoer van theeblad en andere voortbrengselen op
de landbouwonderneming Soekamadjoe (res. PreangerRegentschappen) (zie t. a.p.) is tijdig aanvaard (Gouv. Bt.
11 Mei 1921 n°. 58). Dit zelfde geschiedde met de in K. V.
1920. kol. 328, vermelde, aan de onderneming Sedep (afd.
Bandoeng, res. Preanger-Regentschappen) verleende vervoerkabelvergunning (Gouv. Bt. 6 Mei 1921 n°. 30).
Bij Gouv. Bt. 26 Juni 1922 n°. 37 is aan de naamlooze
vennootschap Assam Thee-onderneming Taloen vergunning
verleend voor den aanleg en het gebruik gedurende 50 achtereenvolgende jaren van een vervoerkabel ten behoeve van
hare in de afdeeling Bandoeng (Preansrer-Recyentschappen)
gelegen thee-onderneming Taloen, terwiil bij Gouv. Bt. van
denzelfden datum n°. 43 aan de Cultuurmaatschapnii Perbawati eene dergeliike vergunning is verleend ten behoeve
van hare in de afdeeling Soekaboemi (Preanger-Regentschappen) gelegen thee-onderneming Perbawati.
D.

LANDSAUTOMOBIELDIENSTEX.

Eene regeling op het gebruik door landsreizieers van de
van landswege geëxploiteerd wordende automobielen is opgenomen in Bijbl. Ind. St. n°. 9915.
De bezoldiging van net personeel bij de landsautomobieldiensten is vastgesteld bij Gouv. Bt. 31 Dec. 1921 n°. 51
(Ind. St. n°. 818).
Java.
Gedurende 1921 werd in de residentie Cherihon
101 K.M. geëxploiteerd met 16 voertuigen; in de residentie
Preanger-Regentschappen 88 K.M. mei 26 voertuigen.
De opbrengst van beide bedrijven in 1921 was als volgt:
Cherihon f 124 115 en Preanger-Regentschappen f 118 357.
terwijl de uitgaven bedroegen f 142 079 en f 92 909.
Sumatra.
Gedurende het verslagjaar waren in exploitatie;
in de residentie Palcmbang 763 K.M., in de residentie Benkoelen 567 K.M. en ter Sumatra's Westkust <930 K.M., met
respectievelijk 57, 68 en 59 voertuigen.
Met inbegrip van het landsvervoer bedroesr de opbrengst
in Palembang f 584 486, in Beukoelen f 469 080 en ter
Sumatra's Westkust f 552 813 ; de uitgaven bedroegen respectievelijk f 642 3S7, f 516 715 en f 423128. De financieele
resultaten geven eene vermindering van ± 16 % ten opzichte
van het vorige jaar, hetgeen een gevolg is van het sluiten
van tal van ondernemingen.
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HL MIJNWEZEN.
§ 1.

DIENST VAX HET MIJNWEZEN.

Wetgeving. Bü Ord. van G J u l i 1922 (Ind. St. n\ 180)
zijn regelen getroffen ten aanzien van de ontginning van
steenkolen in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo, voor zoover op die ontginning de Indische mijnwet
niet van toepassing is.
Bij Gonv. Bt. 26 Sept. 1921 n°. 47 (Ind. St. n°. 567) is
een terrein in de afdeelingen ïjiandjoer en Soekaboeini (res.
Preanger-Regentschappen) voor opsporingen en ontginningen van landswege met betrekking tot goud, zilver, lood,
zink, koper, ijzer en zwavel gereserveerd.
De reeerveering voor opsporingen e*i ontginningen van
landswege tf-n aanzien van een terrein in de residentie NieuwGuinee, is bij Gouv. Bt. 20 Hei 1922 n°. 86 (Ind. St. n°. 341)
opgeheven.
Personeel. Einde Juni 1922 bestond de sterkte van het
korps uit 2 hoofdingenieurs, hoofden van dienst, 6 hoofdingenieurs en 41 ingenieurs in vasten dienst, zoomede S ingenieurs, 10 geologen en 3 ambtenaren in tij delijken dienst,
terwijl 1 hoofdingenieur en 7 ingenieurs in vasten dienst met
verlof in het buitenland vertoefden. Van dat personeel waren
werkzaam: op het hoofdkantoor (buiten het hoofd van den
dienst) 4 hoofdingenieurs, 11 ingenieurs en 2 geologen: bij
het grondpe'lwozen 1 hoofdingenieur en 1 ingenieur; bij de
Banka-tinwinning, de Ombilin-steenkolenniijnen ter Sumatra'a Westkust (bij elk dezen1 bedrijven buiten den hoofdingenieur, bedrijfsleider), de Poelau I,aoet-steenkolenniijnen, de Boekit Asem-steenkolenmijnen in de residentie
Palembang en de lands goudontginningen in de residentie
Benkoelen onderscheidenlijk 9, 3, 3. 4 en 2 ingenieurs: voor
het niijnbouwkundig-geologisch onderzoek in Oost-Celebes
(Verbeek-gebergte) 3 ingenieurs; voor het mijnbouwkundiggeologisch onderzoek in de residentie Riouw en onderhoorigheden 1 hoofdambtenaar ter besehikking en 1 ingenieur; het
onderzoek op het eiland Timor 2 ingenieurs en 1 geoloog: het
onderzoek op het eiland Flores 1 ingenieur en 2 tijdelijke
geologen; het mijnbouwkundig-geolopisch onderzoek in
Indragiri en Pelalawan (residentiei Riouw en onderhoorigheden) 2 ingenieurs en 1 geoloog; het mijnbouwkundig-geologiseh onderzoek in de afdeelingen Zuidoostkust van
Borneo en Bandjerniasin der residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 1 ingenieur en 1 tijdelijk geoloog: het
mijnbouwkundig-geolopisch onderzoek in de onderafdeelingeii Beraoe en Boeloengan in dat gewest 3 ingenieurs en 2
tijdelijke geologen en het mijnbouwkundig-geoiogisoh onderzoek in de afdeeling Oeloe Soengei van die residentie 1 ingenieur; de poologisch-hydrologisohe onderzoekingen op Java
1 ingenieur; den vulcanologischenbewakingsdienst in Xederlandsch-Tndiö 1 ingenieur en 1 tijdelijk geoloog; het maken
van een tunnel ter afvoering van net water in het Kloet-meer

1 ingenieur.

Ten slotte werden 1 ambtenaar ter beschikking en 1 ingenieur belast met de leiding van kleine niijnbouwkundiggeologische onderzoekingen ten behoeve van het mijnwezen
en van andere takken van dienst.
ITet verdere vakkundige personeel bestond einde Juni 1922
uit 1 technisch ambtenaar, 1 commies-topogrnaf, 2 topografen, 1 teekenaar, 10 mijnbouwkundige hoofdopzieneis. 5
werktuigkundige hoofdopzieners, 13 mijnbouwkundige opzieners, 3 eleetro-techniseho opzieners, 14 mijnbouwkundige
onderopzieners, 1 hoofdboomieester en 11 hoormeesters in
vasten en 1 topograaf, 2 bouwkundige hoofdopzieners, 4 mijnbouwkundige opzieners. 11 mijnbouwkundige onderopzioneis
en 11 hoormeesters in tijdelijken dienst.

iriinbouwsehool te Sawahlocnio (res. Snmati-a's West*
kust). In verband met het <>roote gebrek aan goed#onder-

legd personeel bij de gouvernementskolenmijnen werd in 1910
deze onderwijsinrichting opgericht. Oorspronkelijk bestemd

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1922—1923.

om jongelieden, onverschillig van welken landaard doch in
het bezit van het diploma van het klein-ambtenaarsexamen
ol een daarmede gelijkwaardig getuigschrift, op te leiden tot
opzieners voor de mijnbouwkundige afdeeling der genoemde
kolenmijnen, werd bij den aanvang van het cursusjaar 1921/
1922, naast den bestaanden leergang tot opleiding van mijnopzieners, een cursus geopend voor de werktuigkundige sn
electrische afdeeling van het kolenbedrijf. Beide leergangen
bestaan uit 3 klassen, terwijl het onderwijs wordt gegeven
in de avonduren van 5 tot 8 uur. Bovendien bestaat voor de
laatstgenoemde afdeeling nog een vóórklasse, waar gelegen*
heid gegeven wordt den leerlingen van deze afdeeling te be-

Icwamen in het hanteeren der verschillende gereedschappen.

Overigens worden de leerlingen van de mijnbouwschool gedurende hunne opleiding in de morgenuren in de versohillende afdeelingen van het kolenbedrijf te werkgesteld, ten
einde eenigszins vertrouwd te geraken met de praktische
moeilijkheden van hun toekomstigen werkkring.
Bij den aanvang van het schooljaar 1921/1922 bedroeg het
aantal leerlingen 3G (27 in de mijnbouwkundige en 9 in de
werktuigkundige en electrische afdeeling). Tijdens den cursus werden 5 leerlingen afgeschreven, zoodat aan het eind
van 1921 de school nog 31 leerlingen telde (25 in de mijnbouwkundige en 6 in de werktuigkundige en electrische af-

deeling).

Sinds de oprichting werd het eindgetuigschrift van mijnopziener uitgereikt aan 10 leerlingen (3 in 1919, 4 in 1920
en 3 in 1921).
(iCsehriften. Van het ,.Jaarboek van hel mijnwezen in
Nederlandsch-Indië" verscheen van den jaargang 101S de
atlas van het deel Verhandelingen I , zoomede het deel Verhandelingen I I zonder atlas, van de ..Verslagen en mededeelingen betreffende Indische delfstoffen en hare toepassingen" de nummers 13 en 14, van de ,,Vulkanologisehe
niededeclingen" de nummers 2, 3 en 4 en van de serie ,,Vademecum voor het personeel bij het mijnwezen" een herdruk
van het deeltje ,,Mineralogie door ir. P . HÖVIG.

Kijnbouwkuidige, geologische en paleontologische
onderzoekingen van gouverncmertswege. De onderzoekingen naar het voorkomen van aardolie in het gouvernement
Oostkust van Sumatra werden in Langkat en Deli voortgezet.
De stratigraphische indeeling der gesteenten blijkt in hoofdzaak dezelfde als van de vroeger onderzochte terreinen in
Atjeh. Naar bet zuiden, in liet stroomgebied van de Soengai
Wampoe, duikt het neogeen weg onder een tuf man tel. De
hoofdplooien van dit crebied loopen ook hier weer evenwijdig
aan de Sumatra-aa, d.i. dus in noordwestelij k-zuidoostelijke
richting. Het terrein is minder gestoord dan de Atjeh-terreinen; van de weinig talrijke waargenomen antiklinalen.
welke buiten de uitgegeven concessie-terreinen vallen, zal
slechts een enkele van eenig belang kunnen zijn. Met behulp
van een Banka-boor werd liet terrein oostelijk van Medan
verkend en geprobeerd hier het juiste verloop van de Pematang Lalang-antiklinaal vast te stellen. Het neogeen komt
hier namelijk slechts op enkele punten door den tufmantel
heen aan den dag.
Tn Februari 1921 werd liet onderzoek overgebracht naar
Indragiri om hier de daarvoor in aanmerking komende terreinen op de mogelijkheid van het voorkomen van aardolie
te onderzoeken, ^let het verrichten van de noodip-e rond*
metingen werd een aanvang gemaakt. Op de eilanden der
residentie Riouw en onderhoorigheden werd verder liet tinerisonderzoek voortgezet. Het bleek, dat dit erts op Batam en
vooral op Bintan veel meer verspreid voorkomt dan vroeger
vermoed werd. Verschillende andere mineralen (antiinoniet,
fluoriet, goud, loodglans. pyriet) werden eveneens in geringe
5.
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In de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo werd het
hoeveelheden gevonden. Het sedert, wegens gebrek aan persoim.'l stopgezette onderzoek van de Poelau Toedjoeh-groep onderzoek voortgezet naar het voorkomen van alluviale lagen
gaf aan, dat op het eiland Boengoeran (Groot-Natoena) vrij- met een nikkelsulfaat-gehalte. Aangezien de uitkomst onbewel overal tinerts voorkomt. Het geringe resultaat van de vredigend was, werd het doel van het onderzoek veranderd
verkenningen met de boor in de vallei Soengai Raja mag dan en verder gericht op het voorkomen van goud in alluviale
ook nog niet leiden tot de conclusie, dat daar niets te ver- afzettingen in de afdeeling Martapoera en op het voorkomen
wachten zou zijn. Verder werden op een der zuidelijk van van asfalt en olie in de afdeeling Oeloe Soengei. Het onderBoengoeran gelegen eilanden (Sededap) groote bonken vrij zoek naar petroleum op het eiland Boenjoe (Oostkust van
Borneo) gaf gunstige aanwijzingen.
zuiver maiigaanerts gevonden.
*
I n Oost-Celebes werd, nadat gebleken was dat nikkelBij het voortgezette zwavelonderzoek werd geen belangrijk
resultaat meer bereikt. Op Java gold het onderzoek voor- ertsen van normaal gehalte (minstens b% Ni) aldaar slechts
namelijk het. Diëng-plateau, waar de verschillende krater- zeer schaarsch voorkomen, het onderzoek in eenige terreinen
meren, solfatoren en warme bronnen Averden verkend. I n de nabij Soroako met vrij gunstig resultaat gericht op z. g.
Telaga Taroes werd een zwavelmodderlaag van eenigé be- „arme nikkelertsen" (tot 2% Xi). Ook werd dóór middel van
teekenis (3 M. dikte) aangeboord. Ook in den omtrek der putjes geprobeerd de hier voorkomende alluviale afzettingen
solfatoren van den Goenoeng Soembing (Kedoe)'werd eenig van chromiet te bepalen. Een onderzoek naar het voorkomen
zwavelerts en in het noordelijk deel van den krater van platina in de Timampoe-vallei leverde negatieve resuizwavelmodder gevonden. In Zuid-Benkoelen werd bij het taten; daarentegen gaf het voorloopig onderzoek van het
onderzoek der vulkanen aldaar een zwavelvoorkomen gevon- eiland Boetou gunstige aanwijzingen voor asfalt en mogeden bij den krater Gomoga Belirang, gelegen op de oost- lijk voor aardolie.
helling van den Goenoeng Sekintjau; de hier aanwezige hoeAangezien het herhaald onderzoek naar tinerts op het
veelheid zwavel werd op + 1500 ton geschat.
eiland Flores negatieve resultaten gaf, is de opzet van het
De hydrologische onderzoekingen in verschillende deelen onderzoek meer algemeen gesteld en een aanvang gemaakt
van Java werden voortgezet. Het voorloopig bron- en grond. met de geologische opneming van het eiland.
Op Timor werd het onderzoek naar het voorkomen van
onderzoek in de Solo-vallei werd ten einde gebracht, zoomedei
het booronderzoek voor het geprojecteerde irrigatiewerk in koper, zoomede het bepalen van de hoeveelheid kopererts in
de vallei Gondangan bij Djombok (Kediri). Ten behoeve de vindplaats Bone voortgezet.
van de wateraanvoertunnel voor het waterkrachtwerk bij
Op Nieuw-Guinea heeft de verkenning zoo goed als geen
Dogo aan de Tji Kapoendoeng (Preanger-Begentschappen) resultaat opgeleverd, zoodat het onderzoek is stongezet.
werd de grondgesteldheid nagegaan, terwijl grondonderzoeDe werkzaamheden om het niveau van het Kloetkratermeer
kingen werden ingesteld bij Wonosobo voor een te bouwen zoo laag mogelijk te houden werden voortgezet. De voorziezendingshospitaal en bij Batoedjadjar voor den bouw van ningen aan de kraterzij de van den te boren tunnel, noodig
een zwembassin.
voor de latere aftapping van het zich reeds weder vullende
De bewakingsdienst der vulkanen werd meer en meer syste- meer, kwamen tijdig gereed. De bereikte tunnellengte bematisch ingericht. Verschillende gebieden werden bezocht en droeg 656 M. Een tusschen gelegen schacht van 72 M. diepte,
zoo noodig aanwijzingen voor de bevolking gegeven met be- welke eene verbetering in de luchtverversching tot stand
trekking tot de vulkanen Sopoetau, Aesepoet, Kawah Masem, brengt, kwam gereed.
Batoe Kolok, Lokon en Empoeng (alle in de Minahasa),
Kloet, Raoeng, Merapi, Merbaboe, Sendoro, Soembing,
Diëng, Slamat, Smeroe, Lamongan, Krakatau, GaloengDiepe grondpeilingen. Gedurende het tijdvak 1 Juli 1921
goeng, Telaga Bodas en Saat.
tot einde Juni 1922 zijn van de 23 in gang zijnde artesische
Het onderzoek naar het voorkomen van kolen in de afdee- boringen er 22 beëindigd, waarvan 6 wegens slechte uitkomling Soekaboemi (res. Preanger-Regentschappen) en in de sten gedempt werden, en kwamen van de 30 nieuw ter hand
genomen boringen er 11 gereed. De voltooide boringen warejn
residentie Bantam leverde niet veel nieuws op. Wel werd bij
Tji Roke een dunne laag veredelde kool aangetroffen, welke, aldus over verschillende gewesten verdeeld; Batavia 6,
op het laboratorium bij lage temperatuur gedistilleerd, een Preanger-Regentschappen 4, Cheribon 5, Semarang 6, Kediri
prachtige cokes gaf. Daardoor werd de aandacht weer op de 2, Madioen2, Besoeki 1. Pasoeroean 3, Oostkust van Sumatra
kolen van het Bodjongmanik-veld gevestigd; een proef liie<r- 3, Atjeh en onderhoorigheden 1. Voorts werden 13 bestaande
i
mede gaf geen goede cokes, doch wel een hoog teergehalte. putten schoongespoeld en hersteld.
Gedurende hetzelfde tijdvak zijn, op den voet van de Ord.
Bij het onderzoek naar het voorkomen van goud in de genoemde afdeeling zijn reeds verscheidene kleine, niet bijzon- van 10 Aug. 1912 ( I n d . S t . n°. '430), 10 vergunningen ver"leend tot het boren van 31 artesische putten.
der rijke ertsvoorkomens gevonden.

8 2.

GOUVERNEMEXTSONTGINNINGEN.

T i n w i n n i n g op Banka. De tinlevering bedroeg gedurende I Nederlandsch-Indische Portland-cement Maatschappij te
het bedrijfsjaar 1921/1922 245 183 pikol, bij eene gemiddelde Indaroeng en 223 553 ton verscheept uit Emmahaven. Aan
sterkte van 21 104 man, tegen 220 044 pikol met 21 240 man bunkerkolen werd aldaar 124 605 ton afgenomen door de
in 1920/1921. De kosten van het tin in de pakhuizen op Banka stoomvaartmaatschappijen „Rotterdamsche L l o y d ' \ ,,Nederkwamen volgens de commercieele boekhouding op f 75,43 per land" en „Koninklijke Paketvaartmaatschappij", terwijl
door andere schepen 7791 ton werd ingenomen. Aan den
pikol, tegen f 96,50 in 1920/1921.
Sumatra-staatsspoorweg werd verstrekt 63 144 ton kolen^en
Stcenkolenontginningeii nabij Sawabloento (Ombilin- gruis en aan de overige gouvernementsdiensten 253 400 ton.
mijnen), te Stagen (Poelau Laoet) en te Tandjoeng (bij
De sterkte aan dwangarbeiders steeg van 4108 op het einde
Moearoenim). De opbrengt der Ombilin-mijnen bedroeg in van 1920 tot 4631 op het einde van 1921; het aantal contrac1921 529164 ton gemengde kolen, 47 973 ton gruis en tanten van 3157 (onder wie 12 vrouwen) tot 4160 (onder wie
25 716 ton fijnkolon, of te zamen 602 853 ton (waaronder 26 vrouwen).
26 597 ton voor eigen gebruik te Sawahloento). Voor 1920
Van de 936 mannelijke contractanten, wier verband einwaren deze cijfers respectievelijk 567142 ton en 25 075 ton.
De winst op den verkoop en de verstrekking der kolen beliep, digde, gingen 736 eene nieuwe overeenkomst aan en bleven
na afschrijving van f 608 191 op de aanlegrekening em van 30 als vrije arbeiders bij de ontginning werkzaam. Bovendien gingen 57 gewezen contractanten, die als vrije arbeiders
f 394 677 aan rente over het aanlegkapitaal, f 4 724 570.
Van de afgeleverde 562 313 ton kolen is aan particulieren gebleven waren, en 33 wegens ommekomst van straftijd ontverkocht 245 769 ton, waarvan 22 216 ton fijnkolen aan de slagen dwangarbeiders, een hercontract aan en kwamen 6
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tot dwangarbeid veroordeelde contractanten, na afloop van
hun straftijd, bij de ontginning terug.
Ongerekend den voor aanleg gevorderden arbeid zijn in
1921 door dwangarbeiders, contractanten en vrije arbe/iders
te zamen verricht 2 520 934 dagdiensten, waardoor 602 853
ton kolein werd verkregen, tegen 2132 212 dagdiensten en
567 142 ion kolen in 1920. De productie par hoofd en per dag
bedroeg dus 2-10 K.G., tegen 266 K.G. in bet vorige jaar.
Berekend over het aantal dagdiensten ten laste van werkzaambeden in de mijnen en bij dej opvulling, het vervoer en de verlading, bedroeg de hoofdelijke dagproductie 384 K.G., tegen
426 K.G. in 1920.
De zelfkosten per ton kolen in den spoorwagen te Sawahloento bedroegen, met inbegrip van het aandeel der afschrijvingen en der rente, f 10,42^, tegen f 9,755 over het voorafgegane jaar.
Voor werken van aanleg en uitbreiding is in 1921 uitgegeven f 1 397 410, waarmede het eindcijfer der aanlegrekening vermeerderde. Daar van dezet rekening, zooals reeds vermeld, f 608 191 is afgeschreven, staat de waarde van het
kolen-etablissement te Sawahloento op eind 1921 te boek voor
f 7 984 059, tegen f 7 194 841 op eind 1920.
De opbrengst van de steenkolenmijnen te Stagen (Poelau
Laoet) bedroeg in 1921 208 902 ton. waarvan 190 718 ton
grofkolen en 18184 ton fijnkolen. Het eigen verbruik bedroeg onderscheidenlijk 8637 en 17 379 ton. De zelfkosten der
kolen bedroegen f 11,36* en geladen in de schepen f 12,405
per ton grof. Van de te Stagen door 158 schepen ingenomen
191 595 ton zijn geleverd aan Landsdiensten 504 ton bunkeren 158 261 ton ladingkolen en aan particulieren 12 375 ton
bunker- en 20455 ton ladingkolen.
Het aantal nieuw aangeworven contractanten bedroeg 734.
terwijl van 919 ontslagen mannelijke contractanten 688 een
nieuw contract aangingen. Zij. die geen hercontract sloten,
keerden voor het grootste gedeelte naar Tava terug. De meeste
der ontslagen vrouwelijke contract-arbeiders bleven op de
onderneming. Op 't einde van 1921 waren 2565 contractanten
aanwezig.
Bij het eigenlijke mijnwerk onder den grond zijn door
contractanten en vrije lieden 283 834 dagdiensten verricht.
De opbrengst per hoofd en per dag bedroeg 736 K.G.
Voor werken van aanleg is in 1921 uitgegeven f 458 096;
de boekwaarde van het stamkapitaal bedroeg na de vereischte
afschrijvingen op eind 1921 f 5 306 764. tegen f 5 047 222
op einde 1920.
De opbrengst der Boekit Aseni-steenkolenmijnen te
Tandjoeng bij. Moearoenim (Palembano') bedroeg in 1921
172 939 ton in 332 werkdagen, waarvan 1360 ton briketkool, 42 946 ton smeedkolen en 128 633 ton 2de qualiteit
steenkolen, tegen 141618 ton in 326 werkdagen in 1920.
Afgeleverd werden aan gouvernementsdiensten en bedrijven
94 799 ton en aan particulieren 74 568 ton. De dagelijksche
productie bedroeg in 1921 gelmiddeld 520,901 ton, tegen
434,411 ton in 1920.

§ 3.

/

Op einde 1921 waren bij het bedrijf weikzaam 56 Europeesche ambtenaren. Gemiddeld waren gedurende 1921 te
werk gesteld 388 Chineezen en 1152 Javaanscbe contractanten en 165 vrije lieden.
De gemiddelde hoofdelijke productie per dag heelt in 1U'21
bedragen 730 K.G., gerekend over alle werkkrachten l»ü de
mijnontginning en voorbereiding, en 502 K.G.. gerekend over
alle werkkrachten bij het bedrijf, met uitzondering van die
bij de aanlegwerken (respectievelijk 783 K.G. en 478 K.G.
in 1920).
•De winningskosten bedroegen f 1 674 184, of per ton f 9,68.
De verzendings-, opslag* en a/leveringskosten tot en met
Kertapati bedroegen f 9G9 134, of per ton netto afgeleverd f 5,85.
De opbrengst der afgeleverde kolen, inclusief de zeevracht,
bedroes; f 5 462 010 over. 165 664 ton. of par ton f 32,97.
De staat, aangevende de bezoldigingen, toe te kennen aan
het personeel bij de Boekit Asem-mijnen (Ind. St. 1919
n°. 198). is aangevuld bij Gouv. BI. 29 Aug. 1921 n". 51
(Ind. St. n°. 500).
De naar Tandjoengpriok overgebrachte kolenbrikettenfabriek voor proefnemingen met Boekit Asem-kolen kwam
in werking. De briketten waren voor de hoogste eischen der
marine nog niet voldoende vast en ook de aangevoerde kolen
beantwoordden nog niet aan de gestelde eischen; evenwel
gaven de verkregen briketten op sneltrein-locomotieven
gunstige resultaten. I n den regentijd werdefti bezwaren met
de briketteering ondervonden wegens een te groot watergehalte van de aangebrachte kolen, waarom de bijbouw van
eene drooginrickting noodig bleek.
Goudontginning in Benkoelen. In Benkoelen bestaan
2 ontginningen, waarvan de eene te Lebong Simpang in
Maart 1921 in bedrijf is genomen, en de andere, te Tambang
Sawah, nog in voorbereiding is. Het waterkraehtwork aan
het meer van Tes gelegen, bestemd om electrische kracht
aan laatstgenoemde ontginning te leveren, kwam in Januari
1920 gereed.
Voor werken van aanleg werd in 1921 uitgegeven: te
Tambang Sawah f 589 641, te Lebong Simpang f 12 040 en
te Tes f 25 9-50, te zamen f 627 631; de bedrij f suitgaven
bedroegen te Lebong Simpang f 106 693 en te Tes f 72 621.
te zamen f 179 315.
Te Lebong Simpang werden verwerkt 7113 ton erts,
waaruit gewonnen werd 38,483 K.G. goud en 17,825 K.G.
zilver.
Einde 1921 bedroeg het aantal werklieden S2S (669 te
Tambang Sawah en 159 te Lebong Simpang).
De sterkte aan contractanten nam toe van 354 man op
uit. 1920 tot 756 man op uit. 1921. Het aantal op Java aangeworven contractanten bedroeg 460. Van de 51 contractanten. wier verband eindigde, gingen er 12 eene nieuwe overeenkomst aan en bleef er 1 als vrije arbeider bij de ontginning
werkzaam.

PARTICULIERE

Bij Gouv. Bt. 16 Nov. 1921 n°. 60 (Ind. St. n°. 6S3) is
het doen van mijnbouwkundige opsporingen en/of ontginningen door particulieren binnen eenige als natuurmonument,
aangewezen, in de gewesten Bantam, Batavia, Pasoeroean,
Sumatra's Westkust en Celebes en onderhoorigheden gelegen
terreinen om redenen van algemeen belang verboden.
Het aantal van regeeringswege verleende mijnconcessiën
vermeerderde gedurende het tijdvak 1 Juli 1921—1 Juli 1922
met 29, namelijk de concessiën Boeloe (Semarang),
Goejangan (Soerabaja), Tandjoeng Loentar-Oost, Soengai
Bakoel, Mambang en Bedan (Palembang), Koetei I , I I
en V I I , Semberah en Kari Orang (Zuider- en Oosterafd. van
Borneo), Nief-Zuid. Nief-Noord. Boela I en I I (Amboina)
voor de winning van aardolie en de daarmede voorkomende
gasvormige zelfstandigheden, Lodan (Rembang). Grantil
(Semarang) , Kloempang (Palembang), Koetei X (Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo) en W a i Moas I (Amboina) voor
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de winning van aardoliegassen, Hoeta Bargot I en I I (Tapanoeli) voor de winning van goud, zilver, lood en zink, Aek
Karbouw en Aek Sarakan (Tapanoeli) voor de winning van
goud en zilver, Sangatta, Koetei V en Oelin_ I_ en I I
(Zuider- en Oosterafdeeling van Boineo) voor de winning van
steenkool, en Singkep l ) (Riouw en onderhoorigheden) voor
de winning van tin en andere delfstoffen.
Do mijnconcessie Sinaboean (Sumatra's Westkust) is van
rechtswege» vervallen, ingevolge art. 39, sub 6, der Indische
mijnwet.
Voor de winning van de niet in art. 1 der Indische mijnwet
genoemde delfstoffen werden 17 vergunningen verleend en
wel: 1 voor kalksteen in de residentie Semarang, 1 voor tras
in de residentie Semarang, 3 voor kalksteen, calcide gesteente
1) Deze concessie behoorde vroeger tot de zelfbestuurconcessies, doch ligt
thans in het gouvernemeiitsgebied.
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en mergel in de residentie Madiocn. 1 voor kalksteen in de
residentie Pekalongan. 1 voor klei en zand in de residentie
Batavia, 1 TOOI kalksteen in de residentie Besoeki, .'! voor
kaoline, kalksteen, mergel <>n tufsteen in de residentie Pasoeroean en 0 voor klei in de residentie) Palembang.
Ingetrokken ziin de beide ten name van de Moeria-trasexploitatie-maatschappij staande verdunningen tot liet winnen van tras, welke fijn vervangen door één vergunning aan
die Maatschappij tot liet winnen van ti' a s i11 ( l e residentie
Semarang (Gouv. 13t. 22 Nov. 1921 n°. 62).
Ten aanzien van twee vergunningen werd aangeteekend,
dat deze moesten worden beschouwd als niet te zijn verleend
omdat door den vergunninghouder aan eenige voorwaarden
ni< I was voldaan (Gouv. Btn. 21 Maart 1022 nos. 40 en 41).
Op 30 Juni 1922 waren van kracht 205 door do Regeering
verleende concessiën, 143 vergunningen tot winning en 43
door inlandsche zelfbesturen verleende en door de Begeering
goedgekeurde concessiën.
In behandeling waren 11 aanvragen om concessie en 26
aanvragen om vergunning tot winning, terwijl de goedkeuring van 4 door een inlandseh zelfbestuur verleende concessiën nog in overweging was.
Met betrekking tot de op 30 J u n i 1922 van kracht zijnde
concessiën en vergunningen tot winning wordt het volgende
medegedeeld.
Tin. Particuliere ontginningen werden gedreven door de
Billiton-Maatsohappij en door de Singkep-Tinmaatsehappij

krachtens gouvernementsconcessie*.

])e Singkep-Tinmaatschapprj verkreeg gedurende het boekjaar 1921/1922 10 878 Straits-pikol tin (11 648 pikol in 1920/
1921), waaronder 5317 pikol afkomstig van de ontginning'
van den zeebodem. De gemiddelde sterkte aan werkvolk
(Chineezen) bedroeg 646 man, van wie gemiddeld aanwezig
waren roor het werk in de groeven 521 man (in 1920/1921
onderscheidenlijk 582 en 462 man). Het tin werd Aveder te
Singapore verkocht. De opbrengst beliep f 1 126 295, terwijl
een algemeene middenprijs werd verkregen van $ 76,30 per
Straits-pikol (60,47 K . G . ) , overeenkomende met f 83,82 per
50 K.G. (in 1920/1921 f 92,23). De winst- en verliesrakening der maatschappij wees over 1921/1922 een nadeelig
saldo aan van f 357 900, tegen f 145 768 over 1920/1921.
Steeii" en bruinkolen. Het aantal der voor de winning
van kolen verleende concessiën vermeerderde met Sangatta,
Koetei V, Oelin I en üelin I I (Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo), zoodat. einde Juni 1922, met inbegrip van de
door het zelfbestuur verleende concessiën, 52 concessiën van
kracht waren.
De Oost-Borneo-Maatschappij won 62 394 ton kolen, tegen
33 863 ton in 1920. De Steenkolenmaatschappij Parapatan
produceerde 50 868 ton kolen, tegen 48 673 ton in 1920. Op de
concessiën Loa Boekit en Toeajan werden respectievelijk
24 724 en 7852 ton kolen gewonnen, tegen 33 668 en 6043 ton
in 1920 en op de concessie Goenoeng Batoe Besar 15 595 ton,
tegen 7487 ton in 1920. De Martapoera Steenkolenmaatschappij won op hare concessie Goenoeng Koepang I 18 356
ton kolen (tegen 3036 ton in 1920), terwijl een aan de
Handeb, land- en mijnbouwmaatschappij Teweh toebehoorende vergunning 7410 ton kolen leverde, tegen 14 054 ton
in 1920.
De geheel e productie van de Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo bedroeg 187 199 ton, tegen 146 813 ton in 1920.
I n de residentie Sumatra's Westkust werd op de concessie
Boekit. Doeriun 250 ton kolen (129 ton in 1920) geproduceerd.
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1'lantoengan en Tinawoen (onderscheidenlijk 2797, 27 375,
6-597, 132. 93 272. 85 en 79 462 ton ruwo olie).
In de veiwcrkingsinrichting teWanakrama (res. Soerabaja)
werd verwerkt onderscheidenlijk 7354, 32689, 18723, 2604'en
475 ton ruwe olie, afkomstig van de in die residentie gelegen
concessiën Lidah Koeion, Made, Twaalf desa's, Metatoe en
Djabakota.
De in de residentie Soerabaja gelegen concessie Petikan van
de Oriental Petroleum Company heeft 174 ton ruwe olie
geproduceerd.
Op de in de residentie Semarang gelegen concessie Klantoeng-Sodjomerto, toebehoorende aan de Algemeene Petroleummaatschap])ij te Amsterdam, werd 252 ton ruwe olie gewonnen, tegen 360 ton in 1920. De concessie Bapo der Gaboes
Petroleummaatschappij in hetzelfde gewest leverde 5014 ton
ruwe olie, tegen 33 458 ton in 1920.
De aan de Nederlandsche Koloniale Petroleummaatschappij
toebehoorende en in de residentie Rembang gelegen concessies
Petak en Tremboel leverden 2642 en 176 ton ruwe olie.
Op de op Madoera gelegen concessie Lerpak der Madoera
Petroleummaatschappij werden 3 ton ruwe olie gewonnen,
tegen 25 ton in 1920. O]) de door haar in de residentie Palembang bewerkte concessiën Arahan, Babat I , Bandjarsari,
Soejban Boeroeng, Kloeang. Ladang Pait, Lematang, Moeara
Enim, Ramok, Soeban Djcrigi, Sumpal, Tandjoeng Loentar,
West-Senabing, Grissik, Kenawang, Karang Ringin, Langoe,
Berau, AVest-Kali Berau en Kali Berau won de Bataafsche
Petroleummaatschappij onderscheidenlijk 6165, 52 494, 2937,
63 310, 1018. 1581, 5834, 113 944, 18898, 61961. .5070, 83,
1039. 554, 5014, 3130, 29, 2384, 189 en 3 ton ruwe olie, die
verwerkt werd in de zuiveringsfabrieken te Pladjoe en Bagoes
Koening. De Xederlandsche Koloniale Petroleummaarschapprj verkreeg van hare in hetzelfde gewest gelegen concessie Talang Akar 3747 ton ruwe olie.
I n het gouvernement Oostkust van Sumatra won de
Bataafsche Petroleummaatschappij op hare concessiën Aroebaai, Boekit Sintang, Tejaga Said en Boekit Mas onderscheidenlijk 44 873, 422, 5194 en 18 ton rnwe olie, terwijl het
tevens door haar ontvangen ruwe product der aan de Maatschappij tot exploitatie van mijn-. bosch- en landbouwzaken
toebehoorende concessie Boeloe Talang 9243 ton bedroeg.
I n het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden won de
Bataafsche Petroleummaatschappij op hare concessie OostPeudawa 471 ton ruwe olie. De concessie Peureula der Perlak
Petroleummaatsehappij produceerde 181 279 ton en de concessie Zuid-Perlak 476Ö ton ruwe olie.
I n de residentie Znider- en Oosterafdeeling van Borneo
verkreeg de Bataafsche Petroleummaatschappij van hare op
Borneo gelegen concessiën Louise, Moeara en Nonnv onderscheidenlijk 449 918, 126 943 en 164 555 ton ruweJ olie on
van hare op het eiland Tarakan gelegen concessiën Tarakan I ,
I I . I I I en I V onderscheidenlijk 368 869. 324 269. 1376 en
799 ton. Do Nederlandsche Koloniale Petroleummaatschappij
vorkreeg van haar vergunning'sterrein Sadjau 50 ton ruwe
olie. Tn de residentie Amboina werd van het vergunningsterrein Boela (Ceram) van de Bataafsche Petroleummaatschappij 49 262 ton ruwe olie verkregen.

Goud on zilver. Het aantal van kracht zijnde concessiën
voor de winning van goud en zilver vermeerderde gedurende
het tijdvak 1 Juli 1921—30 Juni 1922 met de concessiën
Hoeta Bargot I , Hoeta Bargot I I , Aek Karbouw en Aek
Sarahan (Tananoeli), terwijl de mijnconccssie Sinahnean
(Sumatra's Westkust) van rechtswege verviel, zoodat 30 Juni
1922 71 concessiën van kracht waren.
I n de residentie Benkoelen verkregen de mijnhomvmaatP e t r o l e u m . Het aantal van kracht zijnde petroleum- schapnijen Redjang Lebong en Simau ondersoheidenliik
concessiën vermeerderde met Koetei I , I I , V I I en X, Sem- 762,10 en 1237,66 K.G. goud en 4192.64 en 12661.62 K.G.
berah en Kari Orang (Zuider- en Oosterafdeeling van zilver. In de residentie Sumatra's Westkust won de miinBorneo), Tandjoeng Loentar-Oost, Soengei Bakoel, Mam- bouwmaatschappij Aequator 108,698 K.G. goud en 7408,222
bang, Redan en Kloempang (Palembang), Boeloe en Grantil j K.G. zilveren de Kinandam Sumatra Mijnbonwinaatschappij
(Semarang), Lodan (Rembaug), Goejangan (Soerabaja), op haar concessie Salida 2-34.641 K.G. goud en 6819,560 K.G.
Nief-Zuid, Nief-Noord, Boela I, Boela I I en W a i Moas I zilver.
In de residentie Menado verkreeg de concessie Paleleh
(Amboina).
De raffinaderij te Tjepoe (res. Rembang) verwerkte het i 246,028 K.G. goud en 161.428 K.G. zilver en de concessie
ruwe product der volgende aan de Dordtsche Petroleummaat- Totok 75.007 K.G. goud en 37.089 K.G. zilver. Dé Exploschappij toebehoorendei concessiën, gelegen in die residentie: ratie- en Exploitatie-Maatschappij Bolang Mongondou won
Banjoebang, Djepon, Gegoenoeng, Kalipiting, Panolan, 256,104 K.G. goud en 514,022 K.G. zilver.
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Diamant. Het aantal eoucessiën voor de winning van
diamant bleef acht. Tot DOR toe leverden deze coucessiën
geen diamanten.

Het aantal vergunningen tot liet winnen van niet-gerenerveerde delfstoffen vermeerderde in hel tijdvak 1 Juli 1921

tot 30 Juni 1922 met 21 en verminderde met I. /(„.dut 143
vergunningen van kracht bleven.
In de residentie Semarang won de Moeria-tras-(-xp]oitatiemaatschappij 18 000 ton tras. In die residentie won de naamlooze vennootschap Gembong en Bentar in de afdeeling
Kendal 5795 M 3 . tufsteen. Deze vennootschap verkreeg in
de residentie Pasoeroean 1600 1£*. kalksteen. Dooi' de £'oegersche Maiinerkalkbranderij werd uit hare ontginningen te
Poegerkoelon in de residentie Besoeki 22102 pikol ongeblnschte kalk geproduceerd.
De nanmlooze vennootschap voorheen Grooss en Buning
won in de residentie C'lieribon 151 M'. kalksteen.

Andere delfstoffen. Het aantal van de voor de winning
van andere dan de bovengenoemde delfstoffen verleende concessiën vermeerderde met de concessiën Hoeta Bargot I en
Hoeta Bargot I I (Tapanoeli), reeds onder goud en. zilver
genoemd. Zij werden, behalve voor goud en zilver, respeo
tieveliik verleend voor lood en zink.
In de residentie Djokjakarta verkreeg de Algemeene Industrieele Mijnbouw- en Exploitatie-maatschappij op hare concessiën Kliripan en Panggoeng 2093 ton bruinsteen (mangaanerts). Aan jodium en jodiuinproducten werden in de
residentiën Soerabaja en Samarang respectievelijk 20 232 en
•378 K.G. gewonnen.

§ 4.
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In de negariën Tjoebadak, Simpangtonang en lïahidjonggor (onderafd. Ophir, afd. Loeboeksikaping, res.
Sumatra's Westkust) werd goud gewasschen. Langs de Batahan-rivier en enkele zij riviertjes in de onderafdeeling
Ajerbangis van dezelfde afdeeling wint de bevolking nougoud uit het door de rivieren aangevoerde zand. vooral na
bandjirs mat goede resultaten, welk goud op de pasars verhandeld wordt.
I n Tapanoeli zijn Mandailing en Natal de eenige streken
waar de bevolking eenig voordeel vindt in het wassclwn van
stofgoud of het delven van gouderts. Het beste goud (geen
stofgoud) wordt aangetroffen in Moeara Parlampoengan I
(onderafd. Natal en Batang Natal).
I n de residentie Westerafdeeling van Borneo werd het
product van de in de onderafdeelingen Semitau en BovenKapoeas bestaande steenkolengraverijen door Chineesche
handelaren en door het Gouvernement ten behoeve der gewestelijke vaartuigen in dit gewest opgekocht. De opbrengst
der goudwasscherijen was, evenals in het vorige jaar, zeer
gering. De waterstand in de Landak- en Sekajam-rivier was
niet laag genoeg, zoodat het resultaat van het duiken naar
diamanten zeer gering was.

rv.
De bij Gouv. Bt. 5 Maart 1919 n°. 35 ingestelde eommissie, welke o. a. tot taak had een onderzoek in te stellen
naar de loontoestanden bij den zoutaanmaak der bevolking
op Madoera (zie K. V. 1919, kol. 305) is ontbonden.
De bezoldiging, huishuur- en reisvergoeding van het personeel bij den dienst der zoutregie ziin opnieuw vastgesteld
bii Gouv. Bt. 2 Maart 1922 n°. 27 (Ind. St. n°. 121).
Bij Gouv. Bt. 5 Dec. 1921 n°. 39 (Bijbl. Ind. St. n°. 9910)
is eene regeling vastgesteld van de voorwaarden, waarop in
de tot den dienst der zoutregie behoorende fabrieken op
Madoera voor de bewerking en verpakking van zout, werk
voor andere takken van 's lands dienst, gewesten of gedeelten
van gewesten met eigen geldmiddelen, dan wel particulieren
kan worden verricht.
Bij Ord. van 26 Juli 1921 (Ind. St. n°. 454) is de aanmaak
van zout op de tot de residentie Tapanoeli behoorende Ülanden, alsmede de invoer van niet uit een lands pakhuis afkomstig zout in de havens van Sibolga en Baroes verboden en
zijn de bepalingen ter verzekering van het zoiitmonopolie
opnieuw vastgesteld, terwiil bij Gouv. Bt. van denzelfden
datum n°. 65& (Ind. St. n°. 455) de zoutregie in genoemd
gewest is ingevoerd. Beide maatregelen ziin 1 Januari 1922
in werking getreden (Ind. St. 1921 nos. 608 en 609).
Het verbruik van zout voor de consumptie was in 1921
op Java en Madoera 1778 091,14 pikol en in de buitengewesten
352 450,51
pikol,
tegen
onderscheidenlijk
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1922—1923.

De opbrengst der diamantgraverijen in Martapoera en
Pleihan den' residentie Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo bedroeg 1770 karaat, ter waarde van f 180 554, tegen
410 karaat ter waarde van f 50 000 in 1920. De opbrengst der
inlandsche goudwasscheriien in Martapoera en Pleiharj bedroeg 154 thaii, ter waarde van f 12 318. Door de inlanders
werden in de onderaf deeling Martapoera 3287 ton. in de
Doesoenlanden 22 456 ton, in de onderafdeeling Pasir 1713
ton en in West-Koetei 10 668 ton kolen gewonnen, tegen
respectievelijk 7409, 31896, 1022 en 10 600 ton in 1920.
I n de onderafdeeling Lematang Ilir (afd. Palemhangsche
Bovenlanden, res. Palembang) werd op inlandsche wijze
bruinkool ontgonnen in een viertal groeven. Gewonnen werden
1200 ton, welke te Moearoenim en te Palembang voor f 15
per ton werden verkocht. I n de onderafdeeling Lematang
Oeloe werd aan het hoofd van de doesoen Moearo Maoeng vergunning verleend tot de inzameling van bruinkool, uitsluitend ten beihoeve van de werken van de Zuid-Sumatrastaatsspoorwegen.

ZOUT.
1 825 126,88 en 349 237,27 pikol in 1920. Op Java en Madoera
is het verbruik alzoo gedaald met 2,5 %, tegenover eene vernieerdering in 1920 van 7,6 °/0. Deze daling is slechts ten
deele te verklaren uit de omstandigheid, dat einde 1920 op
het gerucht, dat de zoutprijs zou worden verhoogd, belangrijke hoeveelheden zout werden ingekocht, welke het verbruik
voor het jaar 1921 uiteraard moesten drukken, terwijl het
voorts de aandacht trekt, dat in de gewesten, die stapelproducten voor de Europeesche markt aanbrengen, de daling
het hoogst is. De vrij droge oostmoeson oefende voorts mede
invloed uit door de daarvoor zeer gunstige gelegenheid tot
clandestiene aanmaak van zout. De stijging in de buitengewesten met 0,9 % is gering te noemen. De belangrijke
stijging in de gewesten Oostkust van Sumatra en Tapanoeli
moet hoofdzakelijk worden toegeschreven aan het meer en
meer inwerken van het briketstelsel. Yoor eene vergelijking
van de uitkomsten van het debiet per gewest wordt verwezen
naar bijlage J J .
De verkoop van zout tegen verminderden prijs voor niiverheidsdoeleinden bracht in 1921 op f 68 347. tegen f 66 330
in 1920. De in West-Java genomen proef met centrale verstrekking van uit Tandjoemgpriok en Cheribon van los ge~
denatureerd zout voor nijverheidsdoeleinden tegen versehillende priizen, in stede van verstrekking van hriketzout. werd
uitgebreid tot Midden-Java, waar als nlaatsen van verstrekking werden aangewezen Semarang en Tjilatjap.
5.

Ned.-Indië.
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Bij Gouv. Bt. 19 Aug. 1920 n°. 83 is, bij wijze van
proef, het hoofd van den dienst der zoutregie gemachtigd oin
aan daarvoor in aanmerking komende personen, die briketKilt tegen monopolieprijs wenschen te verkoopon buiten de
plaatsen, waar gouvernementspakhuizen gevestigd zijn of
worden, dat briketzout uit die pakhuizen te doen verstrekken
en vrachtvrij aan de verkoopplaats van den verkooper te doen
afleveren tegen contante betaling van den monopolieprijs,
zulks teg^n uitkeering aan die personen van eene vergoeding
van ten hoogste f 0,25 voor eiken door hen betaalden pi kol
zout. De verkregen resultaten van deze proef, welke op groote
schaal in Midden-Java en hier en daar in West- en OostJava wordt genomen, zijn zeer bevredigend en het laat zich
aanzien, dat met het instituut van particulieren verkoop op
den duur, buiten de overige voordellen, e«ne bezuiniging op

de uitgaven kan worden verkregen*.

Evenals ten vorigen jare moest worden overgegaan tot den

V.
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aankoop van buitenlandsch zout te Singapore. Te Bagan
Si Api Api, waar het zout wordt aangewend voor het inzouten
van visch, werd door Chineesche stoomers eene hoeveelheid
van 6469828 K.G. buitenlandsch zout aangevoerd, tegen
2 8 2 6 6 0 3 K.G. in 1920.
Voor de uitkomsten van den zoutaanmaak op Madoera
wordt verwezen naar bijlage J J en het afzonderlijk gedrukte
.jaarverslag.
De voorziening uit Nederland van lederetkarton verliep
normaal, in verband waarmede geen gebruik meer behoefde
te worden gemaakt van Bandjermasinsche matten als nood-

verpakking.

De in de afdeeling Grobogan der residentie Semarang
gelegen desa's, aan welker bevolking is toegestaan om uit de
binnen hare grenzen gelegen zoutwaterwellen zout te winnen, werden in den zoutaccijns wederom aangeslagen tot een
bedrag van f 20 000.

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

I n de opiumfabriek werden in 1921 aangemaakt HG 537 734
tubes tjandoe. Tot tjandoe verwerkt zijn 206599 kati ruw
Bengaalsch opium en 2254 kati djitiing (overblijfselen van
erookt opium) of in het geheel 208 853 kati ruwe grondstof.
[ieruit is verkregen 131 722 kati tjandoe of 63,06 %.
Behalve 1832 verklaringen betreffende 2427 partijen in
het regiegebied aangehaald opium, zijn door den directeur

g

VI.

LANDSDRUKKERIJ.

Door de landsdrukkerij te Batavia zijn in 1921 van
modellen ten dienste van verschillende landsadministratiën
en van boekwerken in het geheel 159 422 560 afdrukken
geleverd.
De ontvangsten der inrichting bedroegen over genoemd
tijdvak f 1 3 9 1 4 1 0 : de bedrij f suitgaven (met inbegrip van

die in Nederland gedaan, ad f 517 253. voor aanschaffing

van materialen) beliepen f 1 0G5 940 en de kapitaalsuitgaven

VII.

en den scheikundige der fabriek 356 inlichtingen en 391
processen-verbaal gegeven aangaande 50 402/ partijtjes
djitiing en 13 inlichtingen van anderen aard.
Het aantal werklieden verminderde gedurende 1921 van
1156 tot 715.
Voor nadere bijzonderheden wordt naar het jaarverslag
verwezen.
f

(met inbegrip van die in Nederland gedaan, ad f 734 474,
voor aanschaffing van nieuwe machinerieën) f 1 240 565.
Bij Gouv. Bt. 30 Sept. 1921 n°. 35 (Ind. St. n°. 580).
juncto Gouv. Bt. 7 J u n i 1922 n°. 38 (Ind. St. n°. 401),
is een nieuwe staat van de samenstelling en bezoldiging van
het personeel bij de landsdrukkerij vastgesteld.
Voor verdere bijzonderheden wordt naar het jaarverslag
verwezen.

TRANSPORTWEZEN.

Voor de uitkomsten over 1921 van de rechtstreeks onder
het Departement van Gouvernementsbedrijven staande vervoerdiensten zie men het desbetreffende jaarverslag.
De resultaten waren in het verslagjaar, de tijdsomstandigheden in aanmerking nemende, bevredigend.

Voor de op 1 Januari 1922 nog in werking zijnde aannemingsovereenkomsten voor het vervoer van landsreizigers,
voortbrengselen, goederen, enz. wordt verwezen naar
bijlage KK.

VIII. DIENST VOOR W A T E R K R A C H T EN ELECTRICITEIT.
Vergunningen
en concessies.
Gedurende het verslagjaar
werden voor den aanleg van leidingen voor electrische verlichting en het overbrengen van kracht door middel van

electiiciteit ten behoeve van een bedrijf tot algemeene
stroomdistributie 3 vergunningen verleend, terwijl 3 dergelijke vergunningen ingetrokken. 2 vervallen verklaard.
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2 gewijzigd en 7 aanvaard werden. De leidingen ingevolge
één der vergunningen werden in gebruik gesteld, terwijl voor
één eene tijdelijke installatie in gebruik werd genomen. Voor
den aanleg van electrisehe leidingen voor eisen gebruik weiden 9 vergunningen verleend, werd er 1 ingetrokken en
1 gewijzigd en werden er 10 aanvaard. De leidingen ingevolgo G vergunningen werden in gebruik gesteld.
Voor een overzielit van de tot de tweede helft van Septeniber IL'21 verleende, nog van kracht zijnde vergunningen,
zie men blz. 420—429 van deel I van den Regeeringsalmanak
voor jSéderlandsch-Indië voor 1922.
Tot gebruik van waterkracht voor een bepaald aantal jaren
en meer algemeene doeleinden werd in 7 gevallen concessie)
verleend, terwijl in 3 gevallen de concessie werd ingetrokken.
Een overzicht van de verleende concessies is opgenomen
in deel I van den Regeeringsalmanak voor NederlandschIndië voor 1922, blz. 4-30-433.
W aterkrachtkadaster.
Als gevolg van de, in verband met
de minder gunstige tijdsomstandigheden, opgelegde beperking inzake waterkrachtonderzoekiiijjen, konden de werkzaambeden ten behoeve van het waterkrachtkadaster niet
worden uitgebreid, zoodat de aanvulling der kadasterarchieven met in het terrein verkregen gegevens ongeveer op
dezelfde schaal moest worden voortgezet als in het vorig jaar.
Daarentegen werd de systematische opsporing van technisch
ontginbare waterkrachten in belangrijke mate uitgebreid, bij
welk onderzoek meer dan honderd nieuwe krachtbronnen met
een gezamenlijk minimum-vermogen van ± 150 000 P . K .
nader werden onderzocht. Begonnen werd met de samen»telling der beschrijvingen van alle bekende krachtbronnen, zoowel van de benutte als van de nog ongebruikte. Het kaartonderzoek naar belangrijke krachten in de buitengewesten
bleef beperkt tot de Moesi- en de Djambi-rivier, aan welk
onderzoek, in verband met industrieelc plannen, bijzondere
behoefte bestond.
Hydrometrische
waarnemingen.
Het stelselmatig onderzoek Aan debieten van rivieren, welke voor kracktontginning van belang ziin, werd, voor zoover Java betreft, geregeld voortgezet. Ten opzichte der buitengewesten (Sumatra
en Celebes) had dit onderzoek slechts plaats gedurende verkenningstochten. Het aantal eigen waarnemingsposten bedroeg aan het einde van 1921: op Java 37, waarvan 16' uitgerust met gewone en 21 met zelfregistreerende peilschalen :
op Sumatra 11, waarvan 8 voorzien van gewone en 3 van
zelfregistreerende instrumenten: op Celebes G, waarvan 4
voorzien van zelfregistreerende peilschalen.
I n 1921 werden 282 watermetingen verricht, waarvan 1G
langs chemischen weg.

Waterkrachtonderzoek

in de buitengewetten.

De voor-

loopige uitkomsten van een aanvullend plaatselijk onderzoek
betreffende den uitbouw der waterkrachten in don benedenloop der Asahan-rivier (Sumatra) toonden aan. dat de daar
aanwezige belangrijke krachten ( ± 250O0O P.K.) technisch
en economisch ontginbaar ziin. Met dit onderzoek is de studie
der ontginbare waterkrachten in de Asahan-rivier van de
uitstrooniing uit het Toba-meer tot Bandar Poelau (waar zii
bevaarbaar wordt) afgesloten en de aanwezigheid van
880 000 P . K . aangetoond. Hiervan zijn 200 000 P.K. in concessio uitgegeven voor de oprichting van een stikstof-mestfabriek en andere eleotrochemische bedrijven.
Aan de hand der uitkomsten van een ten behoeve van den
dienst der staatsspoor- en tramwegen ingesteld onderzook
van de waterkrachten in de Minahasa. werden sohetsontworpen en kostenramingen voor 4 krachtwerken aan de Tondanorivier (Celebes) opgemaakt. De uitkomsten van het onderzoek
naar de krachten der in dezelfde landstreek gelegen Poigarrivier bleven in studie. Behalve de vanwege den Staat opgespoorde waterkrachten, valt nog te vermelden de door een
particulier consortium onderzochte belangrijke krachtbron
der Mamasa-rivier in Zuid-Celebes. De vooruitzichten der
ontginning dezer waterkracht voor de oprichting eener stikstof fabriek zijn in technisch opzicht gunstig.
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V'ooibereiding van staat.iwater'krachtwerken.
Eiiergievoorzietling in Wesl-Java.
De resultaten eenqr studie betreffende do benutting van grootere debieten in de twee in aanbouw zijnde en drie nog uit te voeren krachtwerken aan de
Tjianten en de Tji Tjatih wezen uit, dat eene combinatie
van deze vijf werken met twee krachtwerken aan de Dano
(res. Batavia) zoo voordeelig zal zijn, dat zonder medewerking
van calorische reserve-centrales een uitbouw op de 2'j-voudige
laagwater-debieten mogelijk zal zijn. De gunstige resultaten
van dit vooronderzoek gaven aanleiding tot eene verdere uitwerking der plannen. Aan het einde van het jaar kwamen
de voorontwerpen van het grootste der vijf werken — Tji
Tjatih I I I — nagenoeg gereed.
Energievoorziening
der Bandoengsche hoogvlakte.
De in
de naaste toekomst te verwachten greote energiebehoefte op
de Bandoengsche hoogvlakte eischt eene spoedige voorziening. In verband hiermede werd het voorontwerp voor
een tweede krachtwerk aan de Tji Sangkoej voltooid. De
ontwerpen voor een derde krachtwerk aan dezelfde rivier
bleven onderhanden. Eveneens bleven in bewerking de gedetailleerde voorontwerpen voor den meest economischen
uitbouw der reservoirs op de hoogvlakte van Pengalengan
met eene capaciteit van 45 000 M \ , welke in de toekomst
zullen dienen voor de vergrooting van het minimum debiet
der Tji Sangkoej.
Energievoorziening
in Midden-Java.
I n dit deel van Java
is de Toentang-rivier door hare gunstige ligging en groot
vermogen de aangewezen krachtbron voor een toekomstig
staalselectriciteitsbcdrijf. Bovendien is in deze rivier eene
belangrijke krachtreserve aanwezig, welke beschikbaar komt
bij aanleg van het voor irrigatiedoeleinden ontworpen
Eawah Pening-reservoir. De in 1921 begonnen hernieuwde
studiën en terrein-onderzoekingen betreffende den meest
economischen uitbouw der Toentang-krachten. waarbij tevens
rekening werd gehouden met de mogelijkheid der niettotstandkoming van het Eawah Pening-reservoir, gaven bevredigende uitkomsten. Van het meest bovenstrooms gelegen
riviervak kwamen het gedetailleerde voorontwerp en "de
kostenraming gereed.
Energievoorziening
in Oost-Java.
In de Kali Konto zijn
waterkrachtwerken ontworpen, welke te zijner tijd kunnen
dienen voor de energievoorziening v a n . Soerabaja en
omstreken en voor mogelijke electrificatie van enkele drukbezette baanvakken der staatsspoorwegen bij Soerabaja.
"Voor de exploitatie van de waterkrachten der Kali Sampean is concessie aangevraagd door eene maatschappij, welke
haar bestaand electriciteitsbedrijf in de residentie Besoeki
wenscht uit te breiden.
Voorlichting op waterkracht gebied aan andere
diensten,
locale gcl/ij>dsdeelcn en particulieren.
Voorlichting op waterkrachtgebied werd verstrekt aan gouvernemeiitsdien-ten
(technisch advies-bureau, dienst der staatsspoor- en tramwegen, permanente commissie voor opneming en kaarteeringswerkvaamheden, commissie voor de ontwikkeling der fabriekV
nijveiheid, dienst van het havenwezen), gewesten (Lan>pongsche districten. Kedoe. Preangcr-Regentschappen). gemeenten (Bandoeng. Medan). particulieren (consulaten,
groot-industrioelen. landbouwondememingen, particulieren
in het binnen- en buitenland).
Bouw en bedrijf van waterkrachtwerken
van den Staat
Het waterkrachtwerk in het Tjatoer-dal nabij Madioeri gaf
gunstige bedrijfsresultaten, evenals het waterkrachtwerk aan
het meer van Tais (Boven-Benkoelen).
De beide waterkrachtwerken aan de Tjigeureuh ten behoeye van het radiostation op den Malabar bleven op bevredigende wijze in bedrijf.
Sind^ de in bedrijfstelling van het stoomkrnchtwerk te
Dajeubkolot bleef Tjihapit als reserve-centrale buiten
bedrijf.
Het stoomkrachtwerk te Dajeubkolot. toebehoorende aan de
Maatschappij Telefunken, werd tijdelijk aan het Gouver.
nement in gebruik gegeven voor de stroomvoorzienincv van
het radiostation en van de Bandoengsche hoogvlakte? Ten
einde tijdig aan de zich uitbreidende energiebehoefte te vol.
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doen, werden in deze centrale een turbine-aggregaat en een
ketel bij geplaatst.
De twee in aanbouw zijnde wuterkrachtwerken bil de Bandoengsche hoogvlakte,onderscheidenlijk aan de Tjikapoendoeng en aan de Tjisaroea, naderen hunne voltooiing.
Wegens bevolen bezuinigingsmaatregelen werd in gematigder tempo doorgewerkt: beide werken zullen echter in 1922
in bedrijf kunnen worden gesteld.
Het benedenstrooms van het Tjikapoendoeng-werk in aanbouw zijnde aanvullings-waterkrachtwerk van 800 P.K. vorderde bevredigend.
Van het waterkrachtwerk aan de Tji Sangkoej werd liet
tracé uitgezet en werden de tijdelijke woningen voor het personeel, zoomede de loodsen voor opbei-ging van materialen
gebouwd, waarna dit werk in October 1921, wegens de bevolen bezuinigingsmaatregelen, voorloopig werd gestaakt.
Van het hoogspanningsnet met onderstations op de Bandoengsche hoogvlakte kwam het gedeelte Tjisaroea—
Malabar, op het spannen van de draden na, gereed, terwijl
van liet gedeelte Malabar - Dajeuhkolot de masten over eene
groote lengte werden opgesteld, zoomede het inspectiepad
gereed kwam. Op het gedeelte Dajeuhkolot—Dago werden de
inastfundeeringen gebouwd. De onderstations te i l a l a b a r en
te Kiaratjondong kwamen onder den kap. terwijl aan de mon-
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tage van den schakelaanleg werd begonnen. Dit hoogspanningsnet zal eind 1922 over de geheele lengte in bedrijf
komen.
Het waterbouwkundige gedeelte van de in aanbouw zijnde
! waterkrachtwerken aan de Tjitjatih (afd. Soekaboemi) en
aan de Tjianten (afd. Buitenzorg) ten behoeve van de electriciteitsvoorziening van de gewesten Batavia en (West-)
Preanger-Regentsehappen kwam voor het grootste gedeelte
gereed.
I n het begin van het verslagjaar werd met de opname van
i het tracé voor de hoogspanningsleidingen van de centrales
Tjitjatih en Tjianten naar Batavia een aanvang gesmaakt.
Van de leiding Tjitjatih—Buitenzorg kwam het lengteprofiel en de opmaking van de grondkaarten voor de te
onteigenen gewassen en gronden gereed, en werd het aan
] te leggen inspectiepad nagenoeg geheel uitgezet. Aan da op! name van het leidingtracé tusschen Buitenzorg en Tjianten
I werd doorgewerkt. Het tracé tusschen Buitenzorg en Batavia
| werd verkend en vastgelegd, zoodat met de opname van het
j lengteprofiel kon worden aangevangen.
De Minister

van

Koloniën,
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