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De uitbreiding der cultures gedurende het tijdvak
1830—1840 was bij lange na niet gepaard gegaan met een
betrekkelijk genoegzame vermeerdering van den veestapel en
de transportmiddelen.
In 1840 was de toestand van het transportwezen zóó beden
kelijk, dat het Indisch Gouvernement zich genoopt gevoelde
nadrukkelijke vertoogen daarover tot het Opperbestuur te
richten.
In verband daarmede zond de minister J. C . B aud een 4 0
tal kameelen uit Teneriffe benevens eene hoeveelheid ezels en
ezelinnen naar Java. De proeven, met deze dieren genomen,
mislukten echter totaal; daarom werd in 1840 een onderzoek
ingesteld naar de mogelijkheid om spoorwegen aan te leggen,
welk onderzoek tot de uitkomst leidde, dat de aanleg over
de geheele lengte van Java mogelijk was en zelfs voor een
groot gedeelte niet geen noemenswaardige terreinmoeilijkheden
gepaard zoude gaan.
In verband daarmede werd sterk aangedrongen op een
opname van het terrein, te meer, omdat, volgens het gevoelen
van den kolonel-directeur der Genie Van der Wijck, het
aanleggen van een spoorweg over de lengte van het eiland
van onberekenbaar nut voor de verdediging zoude zijn.
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De gedachtewisselling, over dit onderwerp had weldra zoo
danige bekendheid gekregen, dat de minister in 1841 van de
firma DIXON & Co., eigenaren der ijzergieterij „DE ATLAS"
te Amsterdam, bet verzoek ontving om concessie voor den
aanleg van een spoorweg van Semarai/g naar de Kadoe en
de Vorstenlanden tot bet vervoer van producten. Die spoor
weg zou worden bereden door wagens en karren, getrokken
door ossen, buffels of paarden.
Als voorwaarde was aan deze aanvrage verbonden, dat den
aandeelhouders 5% van het aanlegkapitaal door den Staat
zou worden gegarandeerd.
Den aanvrager werd evenwel medegedeeld, dat de Regeering
het verzoek niet zoude kunnen inwilligen, in verband met de
daaraan verbonden voorwaarde.
Als gevolg daarvan ontstond echter het Koninklijk Besluit
van 28 Mei 1842 No. 207, hetwelk als bijlage 1 hierbij is
gevoegd.
Uit den inhoud van dit besluit en de in de bijlage als noot
toegevoegde aankondiging van den minister van koloniën,
waarbij gegadigden werden opgeroepen voor den aanleg van
den in het besluit bedoelden ijzeren spoorweg, blijkt, dat de
Regeering in Nederland destijds de meening was toegedaan,
dat spoorwegen door particulieren behoorden te worden aan
gelegd.
De oproeping had echter geen gevolg.
In verband met de bepaling, dat gegadigden zich vóór 1
September 1842 moesten aanmelden, kon dit ook niet anders.
Immers, waar alleen zeer slechte en onvolledige kaarten van
Midden-Java verkrijgbaar waren, moesten de noodig geachte
inlichtingen uit Java zelf worden verkregen, doch de gebrek
kige gemeenschapsmiddelen maakten het onmogelijk deze nog
vóór den len September te ontvangen.
Hierop werd aan den 1sten Luitenant der Genie UHLENBECK
opgedragen om een opname te doen van het terrein tusschen
Semarang en de Vorstenlanden met het oog op den aanleg
van een spoorweg in de in het Koninklijk Besluit van 28
Mei 1842 No. 207 aangegeven richting. De heer UHLENBECK,
die zijne opname in Mei 1843 begoft en in Mei 1844 eindigde,
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vermeende in zijn rapport liet „diuirstellen van den spoorweg
als eene gewaagde, gevaarlijke en niet doeltreffende onderne
ming te moeten ontraden." De directeur der Genie, generaal
majoor VAN DER WIJCK, vereenigde zich met dit gevoelen.
Nadat de stukken over de opname van den heer UHLENBECK
bij liet Departement van Koloniën waren ontvangen, kwamen
de heeren DIXON & Co, in April 1845 op hunne vroeger ver
melde aanvrage terug en verzochten thans den spoorweg te
mogen aanleggen zonder rentegarantie. Ook dit voorstel werd
evenwel afgeslagen, omdat hij het Departement van Koloniën
destijds was ontvangen een verzoek van de heeren DENNISON
& Co, JACOBSON en ENTHOVEN & Co 0111 concessie voor liet
aanleggen en exploiteeren van ijzeren spoorwegen op Jara in
liet algemeen, door welk verzoek een onbepaalde uitbreiding
werd gegeven aan liet oorspronkelijk plan van de Regeering,
voor welke uitbreiding de minister zeer veel gevoelde, zoodat
hij blijkbaar geen hooge waarde toekende aan de conclusie
in het verslag van den heer UHLENBECK. De onderhande
lingen met genoemde heeren hadden echter geen gunstig
resultaat, omdat de aanvragers als voorwaarden stelden, dat
van regeeringswege hun het noodige hout zou verschaft wor
den en dat het Gouvernement hun gedurende een paar jaar
5000 koelies daags zou bezorgen, hetgeen den minister, althans
zonder stilstand der nog onvoltooide verdedigingswerken, on
doenlijk toescheen,
In 1845 werd van de heeren LIEVENDAG en TETAR VAN
ELVEN het verzoek ontvangen om concessie voor den aanleg
van een ijzeren spoorweg van Bataria naar Soerabaia met
vertakkingen naar Buitenzorg en Anjer.
Aan de adressanten werd echter te kennen gegeven, dat er
geene termen bestonden om de verlangde concessie te verleenen.
Een even ongelukkig gevolg had het in April 1846 ingedien
de verzoek van den heer L. VAN VLIET tot aanleg van spoor
wegen op Java. Hem werd nl. medegedeeld, dat geen con
cessie zou werden verleend, vóórdat het Indisch Bestuur
daarover was gehoord, zoodat zijn verzoek voorloopig niet
voor inwilliging vatbaar was.
Toen hij het volgend jaar zijn aanvraag opnieuw indiende
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werd deze nogmaals geweigerd, omdat de inzichten van de
Regeering omtrent spoorwegaanleg geheel waren gewijzigd.
In 1846 nl. stelde de Gouverneur-Generaal ROCHUSSEN aan
de Nederlandsche Regeering voor om in beginsel goed te keuren
den bouw van spoorwegen, uitgaande van Batavia, over Bui
tenzorg en van Soerabaia over Ngawie, welke zich te Tjilatjap
zouden vereenigen, en van vertakkingen daarvan in Madioen
en Kediri.
Bij dit voorstel verklaarde hij echter, dat spoorwegen
alleen door den Staat moesten worden aangelegd, omdat een
particuliere maatschappij zich hoogst waarschijnlijk een groote
macht zou aanmatigen, „waaruit niets dan botsing en de
schromelijkste gevolgen te voorzien zouden zijn." Bovendien,
meende hij, kon een dergelijke maatschappij in den regel geen
vrijwillig werkvolk krijgen.
Hij eindigde met de Regeering in Nederland in overweging
te geven om:
„le. Alle concessiën aan particulieren of maatschappijen
te weigeren.
„2e. Een samenhangend stelsel van spoorwegen te doen
beramen en voordragen.
„3e. Uit een administratief kapitaal 2ya inillioen te besteden
in 3 jaren voor den aanleg van een rijksspoorweg van Batavia
naar Buitenzorg.
„4e. Het Indisch Bestuur nadere voorstellen te laten doen voor
een spoorweg van Soerabaia naar Ngawie, als het zulks
nuttig acht.
„5e. De uitvoering aan het Indisch Bestuur te doen verblij
ven en het al of niet bezigen van houten liggers en steenen
neuten afhankelijk te doen zijn van den uitslag der proef
neming op de lijn van Batavia naar Buitenzorg
De minister kon zich met het voorkomende onder punt 1 en
2 wel, met dat onder punt 3, 4 en 5 niet vereenigen; de Ko
ning echter verklaarde zich voor het geheele voorstel, doch
wenschte de beslissing omtrent het nut en de noodzaak van
den aanleg van iederen spoorweg, op zichzelf beschouwd, aan
zich te behouden, vooral met het oog op de kosten en de
voordeelen, die daaraan verbonden zouden zijn.
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Naar aanleiding van deze zienswijze gaf de GouverneurGeneraal in overweging liet reeds bovenvermelde Koninklijk
Besluit van 28 Mei 1842 No. 207 buiten werking te stellen,
waarop gunstig werd beslist.
In verband met de kenbaar gemaakte Regeerings-inzicliten
werd in 1851 aan den LSTEN Luitenant der Genie MAARSCHALK
opgedragen het maken van een ontwerp voor een spoorweg
van Bataria naar Buitenzorg. Den 31STEN Juli 1853 bracht
deze officier een uitvoerig verslag uit, waarin hij o. m. ver
klaarde, dat de aanleg van dezen spoorweg een voordeelige
zaak zoude zijn, zoowel voor den Staat als voor de pachters.
Hij stelde nl. voor om den weg te doen aanleggen door liet
Rijk en de exploitatie voor 30 jafen te verpachten tegen uitkeering van 3°/0 van het aanlegkapitaal en zekere sommen tot
aflossing, zoodat in 30 jaren fl. 1.777379 zou worden afgelost.
Van het bouwen van dezen spoorweg, zoomede van een
algemeen spoorwegplan kwam evenwel in de eerste jaren niet
veel. Even spoedig als men in 1846 het beginsel van parti
culieren spoorwegaanleg had losgelaten, liet men ook het
beginsel van Staatsaanleg los.
Immers reeds in 1851 werd aan den Gouverneur-Generaal
DUIJMAER VAN TWIST gevraagd, of het niet wenschelijk zoude
wezen om ook particulieren in de gelegenheid te stellen
spoorwegen aan te leggen, welke vraag bevestigend werd
beantwoord, waarop het Koninklijk-Besluit van 31 October 1852 litt. II23 tot stand kwam, houdende bepalingen
omtrent het verleenen van concessie tot den aanleg van spoor
wegen in Nederlandsch-Indië, welk besluit als bijlage 2
hierbij is gevoegd.
Als gevolg hiervan werden, behalve eenige aanvragen van
meer ondergeschikt belang, tot 1858 een zestal concessiën
verzocht, welke in de hierbij gevoegde bijlage 3 zijn opgeno
men en uit een oogpunt van curiositeit wel der vermelding
waard zijn.
Zooals uit de gegeven toelichtingen bij iedere aanvrage
blijkt, werd geen enkele voor inwilliging vatbaar geoordeeld
en wel hoofdzakelijk op grond van de geldelijke en andere
opofferingen, welke van den Staat werden gevorderd. Ook
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was bij geen der aanvragen — behalve bij die der Oost In
dische Maatschappij van Administratie en lijfrente — een goed
uitgewerkt ontwerp gevoegd, zoodat men eigenlijk kan zeggen,
dat de aanvragers niet wisten, wat zij vroegen. De spoor
wegzaak was dus door die aanvragen geen stap verder
gekomen.
Opmerking verdient nog, dat de Directeur der Burgerlijke
Openbare Werken in 1857 aan de Chefs der vier Waterstaatsafdeelingen hun gevoelen vroeg over den aanleg van
spoorwegen.
Drie dier ingenieurs achtten den aanleg van spoorwegen,
zoowel voor personen- als voor goederenvervoer, zeer gewenscht; de vierde echter verklaarde, dat middelen tot versneld
vervoer op Java niet moesten worden geschapen, omdat
nergens daaraan behoefte bestond. Verbetering van vervoer
middelen voor bet transport van goederen achtte hij evenwel
noodzakelijk, doch deze verbetering behoefde, naar zijne meening,
niet in zich te sluiten een versnelling van het vervoer. Allen
waren het er over eens, dat spoorwegaanleg alleen mocht
worden toegestaan, wanneer bjj de aanvrage daartoe een
volledig uitgewerkt plan was gevoegd.
Twee der ingenieurs waren verder voor Staatsaanleg, de
beide anderen lieten er zich niet over uit.
De Directeur der Burgerlijke Openbare Werken zond deze
adviezen naar de Begeering en voegde er bij, dat, naar zijne
meening, het Bijk de kosten van aanleg der aarde baan met
kunstwerken op zich moest nemen en dan de exploitatie (met
inbegrip van het leggen der rails en het bouwen der stations)
aan particulieren verpachten.
Het geheele verslag werd in banden gesteld van de heeren
VAN DER KUN en STORM BUIJSING, inspecteur en hoofdinspecteur
van den Waterstaat, die den 7en Januari 1860 eene memorie
indienden, waarin zij op den voorgrond stelden, dat spoor
wegen op Java zeer wenschelijk zouden zijn. Wel zouden
aanleg en exploitatie groote kosten vereischen, terwijl weinig
vervoer te verwachten was, maar de indirecte voordeelen —
waaronder in de eerste plaats een.versneld troepenvervoer —
werden zeer belangrijk geacht.
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Zij raadden ecliter eveneens aan niet tot spoorwegbouw over
te gaan, alvorens de kosten van aanleg en exploitatie nauw
keurig waren berekend. Nadat dan de keuze der lijnen zou zijn
bepaald, zou men kunnen beslissen, of de aanleg en de exploitatie
geschieden zou door den Staat of door particulieren. Het
voorstel van den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken
— gedeeltelijke Staatsaanleg en gedeeltelijke aanleg en verder
exploitatie door particulieren—achtten zij niet toe te passen.
Volgens hen behoorden alle spoorwegen op Java door den
Staat te worden aangelegd en geëxploiteerd,! om aan vreemde
speculanten en kapitalisten te beletten zich daarvan meester
te maken en zich zoodoende invloed op Java te verzekeren,
terwijl bovendien de Staat dan meester zou blijven van de
vervoermiddelen in het belang van de verdediging, en door
lage tarieven — waar noodig — handel en nijverheid zou kun
nen opwekken.
_ .
In verband met deze denkbeelden gaven zij in overweging
op Staatskosten een begin te maken met de opmetingen en
het maken van plannen voor een aaneengesloten spoorwegnet,
terwijl daarna achtereenvolgens de aanleg der lijnen zou
moeten worden ondernomen met meer of minder spoed, naar
mate van de fondsen, die beschikbaar zouden zijn.
Aangezien destijds de oud-Gouverneur-Generaal ROCIHUSSEN,
die, zooals uit liet voorgaande blijkt, een voorstander was van
Staatsaanleg, minister van koloniën was, vielen de denkbeel
den van de lieeren VAN DER KUN en STORM BUIJSING bij de
Regeering in goede aarde.
In verband daarmede werd de bij Koninklijk Besluit van
11 Juni 1860 No. 42 benoemde adviseur voor technische
zaken bij het Departement van Koloniën F. J. STIELTJES
bij besluit van dienzelfden datum No. 43 opgedragen zich
naar Java te begeven om een onderzoek te doen naar de
bestaande middelen van vervoer op Java en om voorstellen te
doen omtrent hetgeen tot verbetering daarvan noodig zoude zijn.
Gedurende zijne zending werd den heer STIELTJES toegevoegd
de civiel-ingenieur J. DIXON, die bij besluit van 11 Juni 1860
No. 45 benoemd werd tot hoofdingenieur voor spoorwegen
en industrie in Nederlandsch-Indië.
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Uit de instructie, welke aan den heer STIELTJES werd verstrekt
en die hierbij als bijlage 4 is gevoegd, blijkt, dat verbetering
van de middelen van vervoer tot afvoer van producten en
(vnarlaran
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personenvervoer bijzaak was.
Volgens de Memorie van Beantwoording betreffende het
wetsontwerp tot definitieve vaststelling van het Xle hoofdstuk
der Staatsbegrooting voor 1681, zouden de voorstellen van
den heer STIELTJES tot leidraad kunnen strekken „voor een
noodzakelijke beslissing omtrent de quaestie op welke lijnen
stoomkracht en op welke trekdieren zouden behooren te worden
gebezigd en of de aanleg en de exploitatie van Rijkswege zou
geschieden, dan wel aan particuliere ondernemers zou overgela
ten worden."
Bij Gouvernements-Besluit van 21 Augustus 1860 No. 52
werd aan het militair en marine Departement en den directeuren
der openbare werken, producten, civiele magazijnen en cultures
opgedragen om gezamenlijk te dienen van consideratiën en
advies omtrent de vraag of, en zoo ja, welke voorschriften
nader aan den heer STIELTJES in het belang zijner zending be
hoorden te worden gegeven, tengevolge waarvan deze autoriteiten
den 12den Januari 1861 verslag uitbrachten, waarin de volgende
denkbeelden waren neergelegd.
Ie. Het zoeken naar middelen voor versneld vervoer moest
door den heer STIELTJES eveneens als hoofdzaak worden be
schouwd, omdat het, zoowel voor den Europeaan als voor den
inlander en vreemden Oosterling, van groot belang werd geacht,
indien hem de gelegenheid werd geschonken zich spoedig te ver
plaatsen. De inlander en vreemde Oosterling zouden daardoor
in staat worden gesteld hunne waren op verre afstanden te
verkoopen en de kosten van het vervoer kunnen bestrijden
uit de meerdere verdiensten, die het verruimen van hunne
middelen van bestaan lien zou verschaffen. Bovendien was bij
alle spoorwegen geblèken, dat de meeste winst gezocht moest
worden in het vervoer van personen en dat een uitsluitend
goederenvervoer de kosten zelden kon goed maken.
2e. De heer STIELTJES moest bij het ontwerpen zijner spoor
wegen als tweede hoofddoel voor oogen houden, dat die spoor-
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wegen dienden te voldoen aan de eiscben, die de verdediging
daaraan zoude kunnen stellen, omdat met het oog op een
buitenlandsclien vijand de mogelijkheid van een spoedig
samentrekken en verplaatsen der troepen op den voorgrond
moest staan.
Al dadelijk kon worden vastgesteld, dat zoo weinig mogelijk
wegen moesten worden aangelegd naar het Noorderstrand.
Diegene, welke in verband niet de belangen van landbouw en
handelindustrie die richting moesten krijgen, dienden onderling te
worden verbonden, hetgeen ook het personenvervoer tot voordeel
zou strekken.
3e. Het werd wenschelijk geoordeeld, dat het Gouvernement
de invoering van vreemde, met name Cbineesche koelies zou
toestaan, indien mocht blijken, dat tot uitvoering van spoorwegwerken heeredienstplichtigen zouden moeten worden op
geroepen. Bij het bestaande gebrek aan vrijwillige arbeiders
zoude men allicht zijn toevlucht zoeken in die dienstplichtigen,
waardoor de cultures zouden worden benadeeld.
4e. Het bezigen van trekvee als beweegkracht op spoor
wegen werd eenstemmig afgekeurd, omdat de trekdieren op
Java de gevorderde eigenschappen misten en omdat men, bij de
toenemende schaarschte daaraan, dan niet alle voordeelen uit
de spoorwegen zoude kunnen trekken, die er uit te halen zou
den zijn, terwijl bovendien het personenvervoer er weinig mee
gebaat zoude wezen.
Naar aanleiding van den inhoud van dit verslag werd den
heer STIELTJES bij Gouvernements-Besluit van 7 Maart 1861
No. 3 opgedragen bij het doen zijner onderzoekingen op de in
het verslag opgenomen beschouwingen te letten en deze aan
te merken als een aanvulling van de bij Koninklijk Besluit
van 11 Juni 1860 No. 43 aangewezen hoofdpunten.
De 7 den Februari 1861 kwam de heer STIELTJES met den
heer DIXON en nog een ingenieur, uitmakende eene „Commissie
van vervoermiddelen" te Batavia aan en stelde eerstgenoemde
zieh ter beschikking van den Gouverneur-Generaal.
Vóór het aanvaarden zijner werkzaamheden gaf de adviseur,
onder aanwijzing van de verschillende terreinen, die vooreerst
zouden moeten worden onderzocht, als zijne nieening te kennen;
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dat hij in de eerste plaats, met het oog zoowel op den hem
aanbevolen spoed als op de uitgestrektheid van het eiland
Java, een zoogenaamd avant-project diende te ontwerpen van
een net van spoorwegen over het geheele eiland, in verband
met de reeds bestaande of te verbeteren waterwegen en met
de belangen der verdediging.
De Regeering kon zich met deze zienswijze echter niet ver
eenigen, omdat de verwezenlijking van dat denkbeeld een
aantal jaren zou doen verloren gaan, eer men in het bezit
van eenige lijn zou komen. In verband daarmede werd den
adviseur opgedragen, om, overeenkomstig artikel 5 van zijne
instructie, dadelijk een begin te maken met de opname van
een spoorweg van Sernarang naar de Vorstenlanden en om
dat onderzoek zoodanig iu te richten, dat al dadelijk op grond
daarvan eene beslissing kon worden genomen.
Verder werd hem gewezen op de wenschelijkheid om, 11a
bovenbedoelde opname verricht te hebben, de mogelijkheid te
onderzoeken van eene verbinding van Batavia met de Preanger
Regentschappen.
De groote voorstander van Staatsspoorwegen in Nederlandsch-Indië — de minister J. J. ROCHUSSEN—was intusschen
vervangen, in verband waarmede andere inzichten omtient
spoorwegbouw bij het Opperbestuur waren ontstaan. Dit bleek
reeds spoedig uit de aan den Gouverneur-Generaal verleende
Koninklijke machtiging 0111 den heer STIELTJES, behoudens in
achtneming van het hoofddoel zijner zending, zoodanige voor
schriften te geven, als geschikt zouden voorkomen om, in
verband met het voorkomende in het Koninklijk Besluit van
31 October 1852 Litt. H22. betreffende het verleenen van
spoorwegconcessiën in Nedevlandsch-Indië, van zijne zending
het meest practisclie nut te trekken.
In verband daarmede werd eene den 28sten Augustus 1861
aan den Gouverneur-Generaal gerichte aanvrage van de
heeren POOLMAN, FRASER en KOL 0111 concessie voor den
aanleg en de exploitatie van een spoorweg, loopende van
Sernarang langs Petjarongan naar Goeboek en over Poerwodadie, Ngesrep, Solo en Klalten naar Djokdja, in het belang
van welke verbinding zich bereids te Solo eene vereeniging
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tot het doen van opnamen had gevormd, in handen van den
adviseur STIELTJES gesteld, met last om daaromtrent rapport
uit te brengen.
Aan de aanvrage waren de volgende voorwaarden verbonden:
a. Onbeperkte invoer Van vreemde ingenieurs en werk
lieden.
b. Rentegarantie gedurende 38 jaar over het op 14 millioen
geschatte kapitaal.
Het in Januari 1862 ontvangen rapport was niet gunstig.
De adviseur achtte om daarvoor aangevoerde redenen de
aanvrage niet voor inwilliging vatbaar. Hij meende nl., dat
de gevraagde richting niet in 's lands belang was, doch dat
eene lijn door de bergen beter zoude zijn. Na persoonlijke
bezichtiging van het terrein kwam de Gouverneur-Generaal
echter tot andere inzichten, waarom bij besluit van 23 Augus
tus 1862 No. 1 onder nadere goedkeuring des Konings en
bekrachtiging door de wet, waar die vereischt werd, de ge
vraagde concessie werd verleend, behoudens enkele kleine wij
zigingen in de richting.
Bij Koninklijk Besluit van 10 Maart 1863 No. 1 werden
daarop de voorwaarden, zooals zij door den Gouverneur-Ge
neraal waren vastgesteld, goedgekeurd, behoudens enkele wij
zigingen, meerendeels van finantieelen aard.
In overleg met concessionarissen werd vervolgens bij Ko
ninklijk Besluit van 16 Juni 1863 No. 38 een gewijzigde
richting aangenomen, tengevolge waarvan, door meerdere
kromming van den aan te leggen spoorweg, de bergstreken
meer werden genaderd, waardoor aan de bezwaren uit een
oogpunt van defensie en den afvoer der producten uit de
hooger gelegen streken te gemoet werd gekomen.
De nieuwe richting, zooals deze daarop bij de wet van 6
Juli 1863 No, 36 (Indisch Staatsblad No. 116) (*) werd vast(*) Als curiositeit kan nog worden vermeld, dat in de memorie
van beantwoording tot vaststelling van het wetsontwerp voor dezen
spoorweg, ook eenige beschouwingen voorkomen over voor- en nadeelen, verbonden aan Staats- en particuliere spoorwegen, waarin o.
m. het volgende wordt opgemerkt:
»Nog is ten voordeele v/d aanlog van spoorwegen op Java door den
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gesteld, liep van Semarang over Tempoeran door de Soekawatische-landen naar Solo en vandaar naar Djokdja niet een
zijtak van Tempoeran over Toeiitang tot Willem I.
Spoedig hierna kwam een naanilooze vennootschap tot stand
onder den naam van de „ Nedei•la/ndxch-Indische Spoorweg
maatschappij", aan welke, ingevolge de concessie-voorwaarden,
de concessie werd overgedragen en op welker acte van op
richting bij Koninklijk Besluit van 17 September 1863 No. 37
de vereischte bewilliging werd verleend.
In de concessie voorwaarden kwamen o. m. de volgende be
langrijke bepalingen voor:
le. De concessie werd verleend voor een tijdvak van 99
jaren, in te gaan met den dag, waarop de spoorweg in
zijn geheel voor het publiek verkeer zou worden opengesteld.
2e. Na afloop van dien termijn moest de weg met alle toebehooren vrij en onbezwaard aan den Staat vervallen.
3e. Na verloop van de eerste 20 jaren en verder na elke
10 jaren had de Staat het recht de onderneming te naasten
tegen een prijs, te bepalen overeenkomstig den vastgestelden maatstaf van berekening.
4e. Gedurende de eerste 33 jaren der exploitatie waarborgde
de Staat een rente van 4V2°/o over het voor den aanleg
en de voltooiing benoodigd geweest zijnde kapitaal, mits
tot geen hooger bedrag dan / 630.000 'sjaars.
5e. Tot Ultimo December 1868 belastte de Staat zich met
de betaling eener rente van 4I/2°/0 over de gestorte kapitalen.
6e. Zoodra de aan den Staat ter zake van deze rentebetaling
en van de eventueele voorschotten, door hem verstrekt;
tengevolge van den waarborg der rente, door de ven
nootschap geheel zou zijn afgedragen, zou hij optreden
voor een vierde deel in de winsten, die jaarlijks boven
het cijfer van 5°/0 werden verkregen.
7e. De spoorwijdte en gewicht der spoorstaven zou in overleg
»Staat aangevoerd, dat de Regeering daartoe de krijgsmacht zou kun»nen bezigen, evenals zulks in Algerië en Pruisen plaats had. De
»Regeering zou do verantwoordelijklieid niet wenschen te dragen van
»een dergelijken maatregel, die inderdaad een slechte belooning ware
»voor de trouwe diensten van het Indische Leger".

is
met de concessionarissen door den Gouverneur-Generaal
worden vastgesteld.
8e. Aan concessionarissen werd vergund vrije werklieden van
elders aan te voeren, terwijl na de voltooing van den
spoorweg de Gouverneur-Generaal liet recht bad hunne
verwijdering te bevelen.
9e. Aan concessionarissen werd de voorkeur gegeven tot bet
leggen en exploiteeren van verlengingen en zijtakken
der geconcessioneerde lijn.
De Commissie van vervoermiddelen had intusschen hare
taak voortgezet.
Blijkens het door den adviseur, onder dagteekening van 6
November 1862 uitgebracht voorloopig verslag waren destijds
ongeveer 3000 palen lengte gewaterpast en opgenomen.
Als uitkomst zijner onderzoekingen verklaarde hij;
le. Omtrent de hoofd spoorwegen:
dat een spoorweg van Semarang tot Batven onmiddellijk
na het in exploitatie komen rentegevend zou wezen.
Andere onmiddellijk rentegevende spoorvvegvakken be
stonden naar zijne meening niet, doch wel zouden enkele
het spoedig worden nl.
a. de verlenging van de lijn Semarang-Bawen langs Salatiga, Kaltegandoe, en Bojolali tot aan een nader te bepalen punt van het aan te leggen Progo-Sólo-

katiaal.
b. een paardenbaan van Merakmati tot Medono en uit
buigende naar lemengoeng tot Magelang.
c. een locomotief-baan met twee treinen in elke richting
van Batavia naar Buitenzorg met éene vertakking
en aanvankelijk één trein daags in elke richting van
halfweg Batavia en Buitenzorg langs Tjibaroesa door
de vlakte van Tjiandjoer tot bij het begin der vlakte
van Bandoeng.
d. een paardenbaan van Pasoeroean naar Malang, inge
richt om later door locomotieven bereden te worden.
Uit een militair oogpunt kwamen verder het eerst in aan
merking :
ft. de verlenging der lijn van Batavia naar de vlakte
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van Bandoeng tot Tjitjctlengka en, zoo mogelijk naar
Tjilatjap.
b. eene lijn van Ngaivie naar Kertosono.
c. de verlenging van de lijn Pasoeroean-Mitlang tot
&oeraha ja.
2e. Omtrent paarden-spoorwegen:
dat op alle plaatsen, waar het vertier nog slechts 150.000
tot 200.000 pi co ls bedroeg, zeer kleine spoorwegen van het
binnenland naar de afscbeepplaaten zouden kunnen worden
aangelegd.
Volgens den lieer STIELTJES was het noodig de groote
spoorwegen (Batavia, Padalarang, Semarang, Vorsten
landen, Kedoe, Pasoeroean en Malang) naar eenzelfde
stelsel aan te leggen om ze later te kunnen verlengen
en aan elkaar te sluiten van Anjer tot Tjilatjap en nog
later vandaar tot Soerabaia. Bij de kleine locale spoor
wegen behoefde men, naar zijne meening, daar niet op
te letten. Men kon deze beschouwen als spoorwegen bij
steenkolenmijnen, groote fabrieken, enz. in Europa. Een
spoorwijdte van 6 tot 9 palmen, staven van 6 a 8 Ned.
ponden per el, steenen neuten voor onderliggers, zouden
voldoende zijn. Paarden, stieren en karbouwen zouden
tot het trekken gebezigd kunnen worden. Bij den aanleg
zou moeten gezorgd worden, dat de onteigening de latere
uitbreiding van den weg tot de algemeene aan te nemen
spoorwijdte toeliet.
Vermoedelijk zou het mogelijk zijn om, zonder andere
directe Staatshulp dan het verpachten van liet vervoer der
Rijksgoederen naar het tegenwoordig tarief, zulke wegen tot
stand te brengen, terwijl liet tarief met het klimmen van
liet vervoer, naar vooraf vastgestelde regelen moest afnemen.
3e. omtrent omnibusdiensten:
dat deze in de groote Indische steden zeer nuttig zouden
zijn. Getrokken door paarden, vele malen daags rijdende
en tevens kleine pakken bezorgende, schenen zij den
lieer STIELTJES een voordeelige onderneming toe.
De heer STIELTJES gaf geen rechtsstreeksch antwoord op liet
voorkomende in artikel 4 zijner instructie of spoorwegen door
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den Staat of door particulieren moesten worden aangelegd,
maar uit liet bovenstaande blijkt wel, dat hij geen tegenstan
der was van particulieren aanleg.
Bij Indisch besluit van 14 Februari 1863 No. 2 werd wegens
gebleken wanverhouding tusschen de heeren STIELTJES en
DIXON, deze laatste van verdere diensten bij de Commissie
ontheven en ter hescbikking van den Directeur der Burgerlijke
Openbare Werken gesteld. Enkele maanden later, bij Ko
ninklijk Besluit van 20 Juni 1863 No. 62, werd ook de heer
STIELTJES van zijne zending ontheven, waarvan hem mededeeling werd gedaan bij Gouvernenients-Besluit van 6 Augustus
1863 No. 1, terwijl de verdere leiding der Commissie werd
opgedragen aan den luitenant-kolonel DE SEYFF. In beschik
king op de reeds in April 1863 door den heer STIELTJES
gedane voorstellen om de Commissie voor de vervoermiddelen
in 't laatst van 1863 ontbonden te verklaren, doch de metingen
en waterpassingen in de Preanger en Midden Java te doen
voorzetten door een gedeelte van bet bij de Commissie werk
zame personeel (hetwerk destijds uit 44 personen bestond),
was intusschen eenige dagen te voren (bij besluit van 2
Augustus 1863 No. 44) dien adviseur onder andere te kennen
gegeven, dat de Gouverneur-Generaal hem, luidens artikel 3
van het Koninklijk besluit van 11 Juni 1860 No. 43, eerst
kon vergunnen naar Nederland terug te keeren, wanneer door
hem het eindrapport van de hem opgedragen zending zou
zijn uitgebracht, welk rapport mits dien zoo spoedig doenlijk
van hem werd tegemoet gezien, onder opmerking tevens, dat
na de indiening van dat eindrapport geen verdere opnamen
meer konden plaats hebben, welke met de hem opgedragen
zending in betrekking stonden.
Of dit eindrapport is ingediend, heb ik niet kunnen te weten
komen, wel echter, dat de hier STIELTJES reeds in 1873 als
Secretaris zitting had in de nader te noemen „Commissie voor
de spoorwegen op Java" en korten tijd daarna in de Tweede
Kamer der Staten Generaal.
In de eerste helft van 1864 waren alle werkzaamheden der
Commissie in Midden- en Oost Java geeindigd, terwijl die in
West- Java in het derde kwartaal van dat jaar afliepen. In
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verband daarmede werd liet personeel successievelijk ontbon
den en het arcbief der Commissie overgebracht naar het
Departement der Burgerlijke Openbare werken.
Uit het bovenstaande overzicht volgt, dat de verwachtingen,
die men van de Commissie van vervoermiddelen in den aan
vang had gehad, niet zijn beantwoord; de opdracht, die de
heer STIELTJES had medegekregen, is niet geheel en al uitgevoerd
geworden. Dit weinig gunstige resultaat moet voornamelijk
worden toegeschreven aan de minder gunstige verhouding
die onder de leiders dier Commissie bestond en aan de ver
houding tusschen den Gouverneur-Generaal en den heer
STIELTJES. De denkbeelden van den heer STIELTJES zijn echter
gedeeltelijk door de Nederlandsche Regeering overgenomen.
Zijn voorstel om geen rentegarantie meer te verleenen voor
het kapitaal tot aanleg en exploitatie van spoorwegen vond
gereeden ingang, en in verband daarmede werden dan ook
alle aanvragen om concessie met een dergelijke voorwaarde,
niet voor inwilliging vatbaar geacht. Dit geschiedde o. m.
met eenige verzoeken voor den aanleg en de exploitatie van
een spoorweg Batavia-Buitenzorg.
Toen echter de Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschap
pij den 16en October 1863 hetzelfde verzoek deed, zonder
daaraan eenige geldelijke consequentie voor den Staat te ver
binden, werd haar dit verzoek bij Gouvernements-Besluit van
27 Maart 1864 No. 1 toegestaan.
Deze maatschappij begon reeds spoedig daarna met den
aanleg van de lijn Semarang-Vorstenlanden. Op den 17den
Juni 1864 werd door den Gouverneur-Generaal de aanvang
der werken plechtig ingewijd, terwijl bepaald was geworden,
dat de spoorwydte zou zijn 1.435 M, zijnde de normale spoorwydte in Europa.
In verband met den voortgang der werken en met de
waarschijnlijkheid, dat binnen korten tijd een gedeelte van de
lijn voor het publiek verkeer zou worden opengesteld, kwam
het eerste „Algemeen Reglement voor de spoorwegdiensten in
Nederlandsch-Indie" tot stand, hetwelk is opgenomen in het
Indische Staatsblad 1866 No. 132,
Den 10den Augustus 1867 werd het eerste gedeelte van
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den spoorweg (Semarang—Tangoeng) voor liet publiek verkeer
opengesteld. Spoedig daarna begon men evenwel groote
moeilijkheden te ondervinden, die niet voorzien waren. Af
schuivingen van de gedeelten, die gereed waren om bereden
te worden, kwamen herhaaldelijk voor. Het grondverzet bleek
ongeveer liet dubbele te bedragen van dat, waarop men in
1864 gerekend had. Het kapitaal voor den aanleg, geraamd
op f 14.000.000, zou die raming vermoedelijk met f 3.000.000
overschrijden, omdat in 1863 in Nederland, bij de door den
Gouverneur-Generaal in 1862 verleende concessie, werd op
genomen een zijtak tot Willem I zonder dat de raming der
kosten van aanleg, waarvoor de Staat rentegarantie had ver
leend, eene evenredige verhooging had ondergaan. Boven
dien kon de maatschappij, die een aandeelen-kapitaal van
f 10.000.000 bezat, in 1867 slechts ongeveer de helft van
de voor den aanleg nog noodig geachte f 4.000.000 in 41/2 °/0
obligatiën geplaatst krijgen, hetgeen voornamelijk te wijlen was
aan den inhoud van artikel 75 der concessie, hetwelk bepaalde,
dat de Staat slechts tot ultimo December 1868 een rente van
4Y2 °/O waarborgde over de voor den aanleg uitgegeven sommen.
Al deze moeilijkheden noopten de maatschappij in het einde
van 1868 zich tot de Regeering te wenden met het verzoek om:
le. het maximum der door den Staat reeds verleende rente
garantie van f 630.000 te verhoogen tot f 765.000'sjaars;
2e. den duur dier garantie met 2x/2 jaar te verlengen en alzoo
te bestendigen tot 31 December 1906.
Den 8en December 1868 werd dit verzoek bij ontwerp -wet
bij de 2e kamer der Staten-Generaal voorgebracht. Aangezien
echter dit ontwerp eerst op den 10den April 1869 tot wet
werd verheven en een zóó dringend gebrek aan geld bestond,
dat de werkzaamheden aan den spoorweg in afwachting van
de beslissing over het wetsvoorstel, zooveel als eenigszins
mogelijk was, gestaakt moesten worden, deed de maatschappij
den 19den Februari aan den Gouverneur-Generaal het verzoek
om een renteloos voorschot, groot f 320.000, te mogen ont
vangen uit de Indische kas. Den 12den Maart werd dit ver
zoek toegestaan onder voorwaarde, dat het bedrag dadelijk
2
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teruggegeven zou worden, indien liet aanhangige wetsontwerp
door de wetgevende macht niet mocht worden aangenomen.
Zooals reeds boven werd opgemerkt, werd het ontwerp
echter door de Staten-Generaal, hoewel met zeer veel tegen
kanting, aangenomen en den 10den April tot wet verheven,
waardoor met kracht de ^aanleg kon worden voortgezet, met
liet gevolg, dat den 18den Februari 1870 de lijn van Semarang
tot Solo voor het publiek verkeer kon worden opengesteld.
Doch toen waren de geldmiddelen van de maatschappij
dan ook weer geheel en al uitgeput. Zeventien millioen gulden
waren verwerkt, en nu bleek het, dat de aanleg nog twee
millioen meer zou vereischen.
In April 1870 werden de spoorweg-werken gestaakt en
den 21en Mei d. a. v. werd aan de maatschappij bij Gouvernements-Besluit wederom een renteloos voorschot verleend van
f 175.000 tot het voltooien van de nog vereiscbte werken
op de - reeds in exploitatie zijnde en tot onderhoud van het
aanwezige op de onderhanden zijnde gedeelten van den weg.
Den 30sten Augustus d. a. v. werd in Nederland met de
maatschappij een overeenkomst gesloten, ten einde haar in
staat te stellen met den aanleg voort te gaan.
Deze overeenkomst had tweëerlei doel. Of de maatschappij
zou een uitstel van twee jaren krijgen op den in de concessie
bepaalden termijn van algelieele oplevering van den spoorweg,
waardoor deze datum verschoven zoude worden tot 26 Sep
tember 1873, hetgeen haar zou worden toegestaan, indien zij
buiten Staatshulp om zich de nog benoodigde f 2.000.000
zoude kunnen verschaffen, óf de Staat zou haar aan bet nog
benoodigde geld helpen, zoo noodig tot den in de concessie
voorwaarden bepaalden termijn van algeheele oplevering (2t>
September 1871), doch dan zou de Regeering de vrijheid
hebben te beslissen over verlenging van den opleveringster
mijn of vervallenverklaring der concessie. Deze laatste
overeenkomst komt evenwel niet duidelijk voor, aangezien de
regeering de bevoegdheid bezat om de concessie vei vallen
te verklaren, wanneer de opleveringstermijn, zonder dat force
majeur had plaats gehad, werd overschreden.
Die overeenkomst zou dus geen ander resultaat hebben
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gehad dan dat aan de maatschappij de noodige f 2.000.000
van Regeeringswege waren verstrekt geworden.
In verband niet den toen gevoerd wordenden oorlog tussclien Frankrijk en Duitschland was liet te voorzien, dat de
leening van f 2.000.000 moeilijk zou kunnen worden ge
plaatst en kon dus wederom een ontwerp-wet worden te
genioet gezien. Zoover kwam het intusschen niet.
Nadat de bevoegheid der Indische Regeering om voorschotten
te verleenen, door een aanschrijving van 12 November 1870
was ingetrokken, verstrekten de Solosche landhuurders, die
veel belang baden bij bet spoedig tot stand komen van de
lijn, de maatschappij een voorschot van ongeveer f 60.000, te
verrekenen met de te betalen transportkosten, waardoor met
de werken weer een aanvang kon worden gemaakt. Doch al
spoedig geraakte dat geld ook op en reeds had het Comité
van Bestuur der maatschappij besloten om de werkzaamheden
in Maart 1871 opnieuw te doen staken, toen, door eene uit Ne
derland verkregen machtiging, de Gouverneur-Genraal opnieuw
een voorschot van f 200.000 verleende. Van het eerstgenoemde
regeeringsvoorscbot van f 175.000 waren intusschen f 135.000
afbetaald door inhouding van de aan de aandeelhouders toe
komende rente, terwijl het voorschot van de Solosche landhuur
ders verrekend was met de vrachtloonen op vervoerde producten.
Thans ook maakten de verbeterde tijdsomstandigheden het deimaatschappij mogelijk eene leening van f 2.000.000 te sluiten,
waarna de Regeering haar een tweejarig uitstel van oplevering
van den spoorweg verleende.
Den llen Juli d. a. v. waren de door den Gouverneur-Generaal
verleende voorschotten geheel aangezuiverd.
Den 21en Mei 1873 werd daarna de geheele spoorweg
voor het publiek verkeer opengesteld.
De rentelooze schuld aan den Staat, die in het einde van
1873 reeds opgeloopen was tot f 3.706.720,14, verminderde
langzamerhand in verband met de toename der baten. Op
het einde van het jaar 1894 was de schuld geheel en al af
betaald, terwijl reeds het daarop volgend jaar het winstaandeel,
hetwelk den Staat volgens de concessievoorwaarden toekwam,
f 163.631.63° bedroeg, waarna het over 1900 de som van
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f 248.821 bereikte om daarna weer over 1902 te dalen tot
f 140.075 (zie bijlage 5).
Intusschen bad de maatschappij, die, zooals liiervoren reeds
is opgemerkt, bij Gouvernements-Besluit dd. 27 Maart 1864
No. 1 concessie verkregen had voor den aanleg van de lijn
Batavia-Buitenzorg, in den aanvang met vele moeilijkheden op
financieel gebied te kampen gehad, hetgeen een natuurlijk
gevolg was van de moeilijkheden, die zij met den aanleg van
den spoorweg Semarang- Vorstenlanden ondervond. Tengevolge
daarvan kon dan ook gedurende de eerste jaren geen begin
niet den aanleg worden gemaakt.
Nadat de maatschappij in het einde van 1868 met het oog
op haar slechten financieelen toestand het reeds hiervoren
vernielde verzoek voor de lijn Semarang-Vorstenlarulen gedaan
had om vermeerdering van het maximum der door den Staat
te verleenen rentegarantie, gaf de minister te kennen, dat hij
dit verzoek bij de volksvertegenwoordiging zou voorbrengen,
mits de maatschappij zich daartegenover verbond den spoorweg
Batavia-Buitenzorg aan te leggen. Terstond nadat de wet
van 10 April 1869 was tot stand gekomen, gaf de maatschappij
last met voorbereidende werkzaamheden aan te vangen. De
spoorwijdte zou, evenals op de ljjn Semarang-Vorstenlanden^
1.435 M bedragen ingevolge Gouvernements-Besluit van 27
Maart 1869 No. 13.
Kort daarop, in November 1869, werd echter het smalle
spoor van 1.067M voor alle spoorwegen in Nederlandsh-Indie
door de Regeering als het normale aangenomen (zie hieronder)
en in verband daarmede aan de Nederlandsch-Indische Spoorweg
maatschappij verzocht deze spoorwijdte ook toe te passen op
de lijn Batavia-Buitenzorg, waartegen bij die maatschappij
geene bezwaren bestonden.
Den 25sten October 1869 waren de plannen zoover gevorderd,
dat met den bouw een aanvang kon worden gemaakt, tengevolge
waarvaji den 15den September 1871 het gedeelte BataviaÜnitéuxcrg voor het publiek verkeer werd opengesteld; daarop
voïgde den 16en Juni 1872 het gedeelte Weltevreden-Mr.
Cornelis en den 31en Januari 1873 het overblijvende deel
Mr. Cornelis-Buitenzorg.
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Intusschen was ook een tramweg aangelegd en in exploitatie
genomen.
In 1867 had nl. de firma DUMMI.HR & Co. concessie
gevraagd voor een „trekspoor door de stad en voorsteden van
Batavia tot bazar Mr. Cornelis en bazar Tanah-Ahang."
Deze concessie werd bij besluit van 6 December 1867 No.
3 verleend, waarna zij werd overgedragen op de Bataviasche
Tramweg-maatschappij met een kapitaal van f 450.000.
Den 20 sten April 1869 waren de voornaamste gedeelten
van den weg (Stadsstation-Zfar/wome-Station Tanah-Abang, met
zijtak Harmonie-Kramat-Mr. Cornelis) in exploitatie genomenIn Maart 1870 werd echter de dienst op de lijn HarmonieTanah-Abang gestaakt, omdat hij een dagelijksch verlies van
f 20 £ f 30 opleverde.
Aangezien de maatschappij met vele financieele moeilijk
heden te kampen had—in 1872 verloor zij o. a. 545 paarden—
verminderde zij de exploitatie-kosten zooveel slechts mogelijk
was, zoodat weldra klachten rezen over den slechten toestand
van de wegen.
Evenwel baatte ook deze bezuiniging haar weinig, want in
1880 had zij reeds 75% Viin haar kapitaal verloren, in ver
band waarmede zij werd ontbonden, terwijl de tramweg over
ging op den voornaamsten crediteur, de firma DÜMMLKR & Co.,
welke firma in 1881 verzocht om de voorwaarden van ver
gunning in dier voege te wijzigen, dat ook van stoom als
beweegkracht zou mogen worden gebruik gemaakt. Dit verzoek
werd haar den 30sten Maart 1881 toegestaan. Het gevolg
was, dat de baan thans geheel opnieuw moest worden aan
gelegd.
De vergunning werd in 1882 overgedragen op de NederlandscJi-Indische Tramweg-maatschappij, die het waarborgka
pitaal stortte en spoedig met den aanleg een aanvang maakte,
zoodat in 1883 de lijn Kleine Boom—Harmonie—Kramat xoor
het publiek verkeer kon worden opengesteld, terwijl in 1884
de lijn Kramat — Mr. Cornelis volgde (zie bijlage 10).
In 1890 vroeg de maatschappij nog verlenging van hare
lijnen van Meester-Cornelis naar Kampoeng Melajoe, welk ver
zoek bij Gouvernement-Besluit dd. 31 Maart 1890 No. 19 werd
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toegestaan, in verband waarmede deze verlenging den 28sten
Februari 1891 tot stand kwam en de maatschappij de lijnen
exploiteerde, die zij ook thans nog onder haar beheer heeft.
Intusschen had de Gouverneur-Generaal herhaaldelijk ver
zocht om, met het oog op het groote belang, dat voor Java
in den verderen aanleg van spoorwegen op dat eiland gelegen
is, en in verband met concessie-aanvragen, bekend te worden ge
maakt met de inzichten van het Opperbestuur over dit onderwerp.
Naar aanleiding daarvan werd bij ministerieel schrijven van
den 24sten Maart 1869 No. 255, 11e Afdeeling den lieeren J.
A. KOOL, hoofdingenieur der Staatsspoorwegen en N. H.
IIENKET, hoogleeraar aan de Polytechnische school, opgedragen
om te onderzoeken in hoeverre de smalle spoorwijdte van
1.00 £ 1.10 M. voor de behoeften van het vervoer op Java
toe te passen en uit een economisch oogpunt aan te bevelen
zoude zgn.
Deze lieeren dienden hun verslag den 208'611 September d. a.
v. in, en spraken daarin de overtuiging uit, dat een smalle
spoorwijdte voor Java het meest gewenscht zoude wezen:
le. omdat de capaciteit van een dergelijken spoorweg groot
genoeg zoude zijn voor de vervoersbehoeften van Java;
2e. omdat in alle opzichten bij den bouw daardoor bezuini
ging zou worden verkregen;
3e. omdat vermoedelijk een met het oog op aanleg- en
exploitatiekosten gunstiger tracé zou kunnen worden
gevonden, daar met die smalle spoorwijdte minder groote
stralen der bogen behoefden te worden toegepast, aange
zien de weerstand in de bogen evenredig afneemt met
de spoorwijdte.
Verder gaven genoemde heeren als hunne meening te kennen,
dat het noodzakelijk was spoorwegaanleg op Java zooveel
mogelijk te bevorderen, desnoods door rentegarantie van
Staatswege, indien ten minste de Staat niet zelf tot spoorweg
bouw wenschte over te gaan.
Volgens hen waren noodig.
le. een spoorweg van Batavia via Buitenzorg, de vlakte van
Bandoeng en Tjitjalengka, naar TjiUitjap;
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2e. een spoorweg van Tjilatjap over Gombong, Kéboemen,
Poerworeiljo, Djokdja, Solo en Dje>ikilo)i naar Samarang;
3e. een spoorweg- van Djenlrilon, Poerwodadi, Madioen, Modjokerto en Sidhoardjo naar Soerabaia;
4e. een spoorweg van Soerabaia naar Grissee.
Deze aaneengesloten spoorweg, die als lioofdspoorweg zou
moeten worden aangelegd en geëxploiteerd zou een lengte
krijgen van 955 KM.
Als zeer wenscbelijke richtingen werden verder be
schouwd :
le. een spoorweg van de vlakte van Bandoeng naar Gheribon;
2e. een spoorweg van de Serajoe-rivier, aansluitende aan
den hoofdspoorweg, over Banjoemas, Poerworedjo, Bandjarnegara, Lelcsono, Iiretek, Magelang, Setjang, Medono
en Merakmaii naar Willem 7;
3e. een spoorweg van Magelang naar Djokdja;
4e. een spoorweg van Kertosono via Kediri naar Blitar;
5e. een spoorweg van Sidhoardjo langs Gempol naar Pasoeroean\
6e. een spoorweg Gempol — Malang — Blitar.
7e. een spoorweg Pasoeroean—Probolinggo.
Na ontvangst van dit verslag, dat eene eenigszins verdere
strekking had dan de opdracht, doch in alle opzichten getuigde
met kennis van zaken geschreven te zijn, besloot de Regeering
het door de lieeren Kooi, en HENKET aangegeven tracé aan
een nader onderzoek te onderwerpen. Te dien einde werd
bij Koninklijk Besluit van 22 Februari 1871 No. 12 een
Commissie van deskundigen benoemd bestaande, behalve uit
de lieeren Kooi, en HKNKET, uit de lieeren DE BORDES, voormalig
hoofdingenieur bij de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaat
schappij, VAN KAPPEN, majoor der Genie Oost-hidiscli Leger,
MULLE MEISTER en D' AULNIS de BOURROÜILL, controleurs
Binnenlandsch Bestuur, bij welke Commissie de referendaris
ELLIOT BOSWEL als secretaris optrad. Aan deze Commissie
werd door den minister van koloniën de aanleiding en het
doel liarer bijeenroeping als volgt uiteengezet.
Het groote belang van verderen aanleg van spoorwegen
op Java eischte, volgens den minister, dat een vast spoorweg-
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plan werd ontworpen, waarin zoo duidelijk mogelijk het beste
tracé zou worden aangegeven, met een opgave van de
doelmatigste middelen van uitvoering. Het financieel element
zou daarbij als hoofdelement moeten worden beschouwd,
zoodat het bedrag der kosten zoo nauwkeurig mogelijk op
solide grondslagen moest worden berekend.
Tevens werd der Commissie verzocht eenige vraagpunten te
beantwoorden, waartoe de lezing van het verslag der heeren
KOOL en HENKET den minister aanleiding had gegeven.
Den 17<len Augustus 1871 diende de Commissie haar rap
port in.
In dit rapport verklaart zij zich in de allereerste plaats
een groot voorstandster van verderen spoorwegaanleg en
achtte zij het het meest gewenscht, indien twee spoorwegen
Java van West naar Oost zouden doorsnijden en wel een in het
zuiden en een in het Noorden, Aangezien de kosten van
een dergelijk plan echter zóó hoog zouden worden, dat aan
de verwezenlijking daarvan moeilijk te denken kon vallen,
werd getracht een zoo gunstig mogelijk tracé te vinden, voor
ééne spoorlijn. Over dit tracé kon de Commissie het echter
niet eens worden. De meerderheid der leden achtte een
richting door de zuidelijk gelegen streken het meest gewenscht,
omdat dfiór de communicatie-middelen dringend verbetering
behoefden, terwijl langs de Noordkust voldoende middelen
aanwezig waren tot afvoer der producten.
Ook in het belang der verdediging tegen den B. V. werd
het Zuidelijk tracé aanbevolen. Volgens die meerderheid zou
dit tracé meer kosten dan het Noordelijke, maar men diende
niet alleen te letten op het bedrag der kosten, maar ook en
voornamelijk op hetgeen met die kosten zou worden bereikt.
De minderheid der Commissie stelde zich op het standpunt,
dat een doorgaande verbinding zoo spoedig mogelijk diende
tot stand te komen, omdat deze in de eerste plaats tot verdere
ontwikkeling van het eiland zou dienen. Daarom stelde zij
zich de vraag: welke doorgaande verbinding met de minste
kosten zou kunnen worden aangelegd, het goedkoopst zoude
kunnen worden geëxploiteerd en al dadelijk de meeste voordeelen af zoude werpen. Dientengevolge koos zij niet die
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streken, waar gebrek aan communicatie- en afvoermiddelen
bestond, maar zocht daar, waar reeds de grootste productie
en de dichtste bevolking was. Tevens beoogde'zij eene korte
verbinding tusschen de hoofdplaatsen van Java en wenschte
zij een zijtak van de hoofdlijn naar de Preanger-Regent
schappen tot afvoer van de daar aanwezige producten. De
belangen der verdediging golden bij haar niet. Uit het bo
venstaande volgt, dat de meerderheid meer het belang der
inlanders, de minderheid dat der Europeanen op den voorgrond
stelde. In verband met de bovenomschreven denkbeelden nam
de meerderheid als stelsel de volgende lijnen aan:
Depok— Tjibaroesa
Tjibaroesa—Padalarang
Tjipadalarang—Bandoeng
Bandoeng— Tji tjalengka
Tjitjalenglca—Djolcdja
Djolcdja—Magelang—Setjang
of Djolcdja— Magelang—Ambarawa
Solo of Djenkilon—Sidhoardjo
Ma lang—Pasoeroean —Soerabaja
De minderheid stelde als lijnen voor:
Depok — Tjibaroesa
Tjibaroesa—Krawang— Tjilcao— Cheribon
Cheribon—Semarang
Vlakte Bandoeng—vlakte Cheribon
Bandoeng— Tjitjalenglca
Tjilatjap—Djolcdja
Solo of Djenkilon—Sidoardjo
Malang—Pasoeroean—Soerabaja
Voor uitvoering van het eerstgenoemde plan zou benoodigd
zijn f 46.855.000, voor het tweede f 62.955.000.
Tevens gaf de Commissie op verzoek van den minister hare
meening te kennen op welke wijze o. a. aan particuliere
maatschappijen vergunning tot aanleg van spoorwegen op
Java gegeven zou kunnen worden.
Hiertoe ging zij eerst na op welke wijzen de uitvoering van
spoorwegaanleg op Java zou kunnen geschieden nl. door:
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A.
B.

uitvoering door den Staat.
uitvoering door particulieren niet ondersteuning van

•den Staat door:
a. subsidie.
b. rentewaarborg.
e. aanbesteding door den Staat £ forfait.
De uitvoering door den Staat meende de Commissie ten
sterkste te moeten ontraden,
le. omdat Staatsingenieurs door bij den Staat bestaande ad
ministratieve voorschriften vrijheid van handelen missen,
die particuliere ingenieurs wel bezitten;
2e. omdat bij Staatsaanleg gemis aan contröle bestaat;
3e. omdat bij een particuliere maatschappij zuiniger wordt
gebouwd dan bij den Staat, daar een maatschappij ge
bonden is aan een zeker kapitaal.
Dat bovendien Staatsspoorwegen voor het prestige van den
Staat noodig zouden zijn, werd door haar ontkend, aangezien
particuliere maatschappijen, waarop door wettelijke en regle
mentaire bepalingen van Staatswege invloed wordt uitgeoefend?
den inlander een hoog denkbeeld van de macht van den Staat
zouden kunnen geven.
In verband met deze overwegingen kwam de Commissie er
toe als hare meening uit te spreken, dat de spoorwegen door
particulieren moesten worden aangelegd en geëxploiteerd en
wel met rentewaarborg van Staatswege, terwijl het daarbij
wenschelijk werd geacht, dat bij liet verleenen van concessiën
zoodanige lijnen bij elkaar zouden worden gevoegd, welke een
goed te exploiteeren geheel uitmaken, inet dien verstande, dat
zooveel mogelijk vereenigd moesten worden de gedeelten, welke
voordeelig en minder voordeelis werden geacht.
De aan de Commissie voorgelegde vraagpunten werden
eveneens ter beantwoording gegeven aan den Raad van
Nederluudsch-Indië, den Commandant van het leger en den
Directeur der Burgerlijke Openbare Werken. De Raad van
Nederlandsch-Indië gaf als zijne meening te kennen, dat het
in het verslag van de Heeren KOOL en HENKET aangegeven
tracé (het tracé van de meerderheid der Commissie) ook hem
het meest wenschelgke toescheen, terwijl de uitvoering zou
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moeten geschieden door particuliere maatschappijen. De Raad
voegde er echter aan toe, dat de Staat onmiddellijk met den
aanleg diende te beginnen, wanneer geen particulieren gevonden
konden worden, genegen om den aanleg op zich te nemen.
Ook de Commandant van het Leger, evenals de Directeur
der Burgerlijke Openbare Werken, konden zich in algemeenen
zin zeer goed met het Zuidelijke tracé vereeni^en. Zij echter
verklaarden zich sterke voorstanders van Staatsaanleg.
Naar aanleiding van de verkregen adviezen werd den 7en
November 1871 aan de Staten-Generaal een ontwerp-wet tot
aanleg van spoorwegen op Java aangeboden, welk ontwerp
als bijlage 6 hierbij is gevoegd.
Uit dit ontwerp blijkt, dat de minister zich voorstelde het
Zuidelijk tracé gedeeltelijk te doen uitvoeren. In de memorie
van toelichting bij dit wetsontwerp zegt de minister, dat het
vraagstuk, op welke wijze de verbinding tusschen West- en
Midden-Java het best te verkrijgen zoude zijn, nog niet rijp
voor beslissing was, doch dat eerst een grondig onderzoek
vooraf diende te gaan.
Inmiddels zou tot uitvoering van de verbinding tusschen
Batavia en Bandoeng kunnen worden besloten, omdat deze
verbinding hare eigene reden van bestaan had.
„Vestigt men het oog", zegt de minister, „op de belangen van
landbouw en nijverheid, dan kan het aan geen twijfel onder
hevig zijn, dat het verkeer in de uitgestrekte vruchtbare
Preanger-Regentschappen ten sterkste bevorderd zal worden
door eene afdoende verbetering der communicatiemiddelen
aldaar. De belangen van den landbouw zijn er sterk betrokken
bij die verbetering, welke den afvoer van producten in zoo
hooge mate zal bevorderen.
Die belangen hebben niet minder aanspraak op behartiging
van Staatswege dan die van andere gedeelten van Java. En
vermits het terrein reeds grootendeels opgenomen is "(door
de Commissie van vervoermiddelen],, zal de geheele voltooiing
der opneming weinig tijd vorderen.
Zoodra dit werk der opneming afgeloopen zal zijn, kunnen
de daarmede belaste ingenieurs liet onderzoek voortzetten naar
de mogelijkheid om eene verbinding van Bandoeng af, 't zij
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in O. richting naar Banjoemas, 't zij in meer N. richting naar
de vlakte van Cheribon tot stand te brengen. Is hunne
bevinding van dien aard, dat eene verbinding in de Z. richting
aan al te groote bezwaren onderhevig is, dan zal de tijd
gekomen zijn om te beslissen over den aanleg van een spoor
weg langs de Noordkust."
Het wetsontwerp had dan ook ten doel oni den aanleg te
verzekeren:
le. van een spoorweg, die de lijn Batavia-Buitenzorg met
Bandoeng zou verbinden;
2e. van een spoorweg van Djolcdjalcarta door Bagelen en
Banjoemas naar Tjilatjap;
3e. van een spoorweg van Pasoeroean naar Midden Java in
aansluiting aan de lijn Semarang- Vorstenlanden niet zij
takken naar Soerabaia en Malang;
onder voorbehoud om, nadat de opneming van het terrein
in de Preanger Regentschappen zou zijn volbracht, eene nadere
beslissing van de wetgevende macht te vragen voor eene ver
binding tusschen Westelijlc en Midden Java.
De uitvoering moest, volgens den minister, geschieden door
den Staat. Hoewel hij verklaarde zelf een voorstander te
zijn van den aanleg van spoorwegen door de particuliere nijver
heid, achtte hij het onraadzaam dit stelsel op dat tijdstip in
Indiê in toepassing te brengen, omdat de in Indi'è geleden
financieele rampen en de voor de aandeelhouders der Nederlandsch-Indische Spoorweg-maatschappij aanvankelijk zoo
ongunstige loop der onderneming het vertrouwen te veel geschokt
hadden, dan dat een particulier op dat oogenblik het benoodigde kapitaal in Nederland anders dan op zeer nadeelige
voorwaarden zoude kunnen verkrijgen.
liet wetsontwerp met de memorie van toelichting, benevens
het rapport der Commissie werden naar Indie gezonden met
verzoek om daaromtrent het oordeel te vernemen van de
Indische autoriteiten.
De Directeur der Burgerlijke Openbare Werken deelde
daarop in zijn schrijven van 18 November 1871 No. 11160
mede, dat hij zich in hoofdzaak geheel kon vereenigen met
het gevoelen der meerderheid van de Commissie, wat betreft de
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richtingen der in de eerste plaats aan te leggen spoorlijnen,
maar in het geheel niet met hare beschouwingen betreffende
de wijze van uitvoering, zoodat hij met genoegen in het wets
ontwerp had gelezen, dat de uitvoering door den Staat zou
moeten geschieden.
Ook de Legercommandant vereenigde zich in het algemeen
geheel met het wetsontwerp.
De Raad van Nederlandsch-Indië achtte het beter den aan
leg aan particulieren over te laten.
Alle drie adviseurs waren echter van oordeel, dat in het
artikel, vermeldende de gewenschte spoorwegen, te veel namen
waren genoemd en dat, waar het noodzakelijk was zich meer
vrijheid voor te behouden in het kiezen der juiste richtingen, alleen
de meest voorname plaatsen, waarlangs de spoorwegen zouden
moeten loopen, in het wetsontwerp vermeld dienden te worden.
In het voorloopig verslag der Commissie van Rapporteurs
voor het ontwerp-wet werd op den voorgrond gesteld, dat de
groote meerderheid niet aarzelde te verklaren, dat verbetering
van de middelen van gemeenschap in Nedcrlandsch-Indië door
den aanleg van spoorwegen wenschelijk en noodzakelijk was,
doch men moest er vooral op bedacht zijn, dat de spoorwegen
hoofdzakelijk moesten dienen tot vervoer van producten uit
het binnenland naar de voornaamste aanlegplaatsen aan de kust.
Het wetsontwerp was echter, volgens veler gevoelen, zeer
onvolledig toegelicht en, zooals het aangeboden was, niet vat
baar voor aanneming.
Het wekte b. v. bevreemding, dat de minister aanleg voor
rekening van den Staat voordroeg, hoewel hij erkende zelf een
voorstander te zijn van particulieren aanleg.
De meerderheid der Commissie verklaarde zich na lang
beraad voor aanleg door middel van concessie.
De voorstanders van Staatsaanleg beriepen zich in de eerste
plaats op hetgeen de minister in de memorie van toelichting
had gezegd. Bovendien golden voor hen de volgende over
wegingen :
le. De veel belovende lijnen zouden door particulieren worden
geëxploiteerd; de andere, zeer wenschelijke, zouden waar
schijnlijk niet tot stand komen.
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2e. De aanleg zou veel deugdelijker zijn.
3e. De staat zou gemakkelijker werkkrachten kunnen krijgen.
4e. Verspilling van kapitaal zou worden vermeden, hetgeen
bij den aanleg door particulieren schier onvermijdelijk
scheen, in verhand met de tusschenkomst van bankiers,
die zich daarvoor goed zouden laten betalen.
5e. Staatkundige redenen pleitten, vooral in een kolonie,
tegen het bestaan van particuliere spoorwegmaatschappij
en, omdat dergelijke maatschappijen een staat in den
Staat zouden vormen, die door zijne aanraking met de
inlanders of hunne hoofden gevaarlijk kon worden.
6e. Door de met elkaar in strijd zijnde belangen van ver
schillende maatschappijen zouden allerlei moeilijkheden
geboren worden, waarvan het gevolg zou zijn, dat de
voordeelen voor het openbaar verkeer, aan het bezit van
spoorwegen verbonden, niet ten volle werden genoten.
7e, Uit een oogpunt van verdediging moest het zeer gewenscht worden geacht, dat de Staat te allen tijde over de
spoorwegen kon beschikken, m. a. w. dat hij die zelf
exploiteerde.
De voorstanders van particulieren aanleg voerden de vol
gende redenen aan:
le. De Staat zou steeds duurder werken dan een particuliere
maatschappij.
2e. Een net van Staatsspoorwegen zou niet spoedig als vol
tooid beschouwd worden, zoodat van het eene werk het
andere zou komen.
3e. Spoorwegmaatschappijen, aan strenge verorderingen ge
bonden, konden nimmer al te machtig worden.
4e. Op den aanleg van Staatsspoorwegen kon geen controle
worden uitgeoefend; op particulieren aanleg kon dit van
Staatswege geschieden.
5e. De Staat zou uiterst langzaam werken, getuige het feit,
dat zoo weinig in de laatste jaren tot stand was ge
bracht, Immers sedert DAENDFLS den grooten postweg
had aangelegd, was op Java geen enkel openbaar werk
van eenigen omvang voltooid.
6e. De overtuiging bestond, dat voldoende kapitaal, zelfs
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£ pari, te krijgen zoude zijn, mits de rente van de
geheele som, voor den aanleg benoodigd, gedurende
een bepaald, doch ruim, aantal jaren werd gewaarborgd.
In verband met liet bovenstaande gaf de meerderheid als
hare meening te kennen.
Ie. dat van Regeeringswege opname en opmetingen moesten
worden gedaan voor den aanleg van zoodanige spoor
wegen op Java van de streken van landbouwproductie
naar de verschillende afscheep plaatsen als naar het oor
deel, niet slechts der ingenieurs, maar ook van andere,
met den economischen toestand van Java vertrouwde,
deskundigen daarvoor het eerst en het meest in aanmer
king kwamen;
2e. dat de daarbij verkregen uitkomsten openbaar moesten
worden gemaakt;
3e. dat een termijn moest worden gesteld binnen welken
aanvragen tot concessie van de opgenomen wegen bij de
Regeering konden worden ingediend;
4e. dat na de indiening en nadat omtrent den omvang der
Staatshulp was overeengekomen, de wet tot het verleenen
daarvan zoo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal
moest worden aangeboden,
5e. dat, indien de aanvrage om concessie voor zeer
wenschelijk geachte spoorlijnen te lang uitbleef, de Staat
een aanvang moest maken met de onteigening of wel door
meerdere Staatshulp te garandeeren, het particulier
initiatief te hulp moest komen.
Hierbij werd verder opgemerkt, dat het bezwaar, dat
alleen goede winstbelovende lijnen tot stand zouden komen,
weggenomen kon worden door aan de concessionarissen de
verplichting op te leggen om onder bepaalde omstandigheden
den bouw ook in een andere richting voort te zetten.
Daarna de in het wetsontwerp genoemde lijnen beoordeelende, verklaarde de Commissie nagenoeg algemeen een
stamlijn op Java niet noodig te achten, indien men de
belangen der verdediging er buiten liet. En dit meende men
wel te mogen doen, omdat voor een veroveringsexpeditie naar
onze koloniën van de een of andere mogendheid, volgens de

I
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meerderheid der leden, geen of weinig kans bestond.
Met den minister was men van meening, dat een lijn
van Batavia naar Bandoeng liet eerst voor uitvoering in aanmer
king zoude moeten komen. Het nut van eene lijn Soerabaja-Malang werd evenmin betwist, doch omtrent het nut van
de lijn Djokdja-Tjilatjap waren de gevoelens verdeeld.
Algemeen had men het beter gevonden, indien de minister
eerst een grondig onderzoek had laten instellen naar de rich
ting, die een stamlijn zoude moeten krijgen en daarna een
geheel uitgewerkt plan aan de volksvertegenwoordiging had
voorgelegd.
Naar aanleiding van deze beschouwingen bood de minister
bij zijne memorie van antwoord een gewijzigd ontwerp-wet
aan, hetwelk hierbij als bijlage 7 is gevoegd.
In die memorie van antwoord betoogt de minister in de
eerste plaats, dat een stamlijn, *doorloopende over de geheelë
lengte van Java, noodzakelijk is, „niet uitsluitend als middel
om onze troepenmacht op bepaalde punten te kunnen concentreeren—hoezeer het belang der verdediging niet gering te
schatten is—maar ook als middel van bestuur; ter bevordering
van het verkeer tusschen de verschillende deelen van Java
en ter opheffing van de afscheidingen, waardoor zij thans
van elkaar worden afgezonderd; ter ontwikkeling van de tot
dusver achterlijke streken; ter verspreiding van de dicht op
eengedrongen bevolking."
Verder verklaarde de minister, dat hij geen meer uitgewerkt
plan had kunnen en willen geven, omdat eerst in algemeene
trekken bepaald moest zijn, op welke wijze spoorwegen op
Java moesten worden aangelegd.
Volgens hem moest de wet slechts in beginsel beslissen; de
Regeering, voorgelicht door hare ingenieurs, moest de juiste
tracés vaststellen.
Wat de opmerkingen in het voorloopig verslag over de
uitvoering — nl. door particulieren of door den Staat—betreft,
hieromtrent teekende de minister aan, dat naar zijne meening,
in dit geval Staatsaanleg verre de voorkeur zoude verdienen,
doch waar het hem te doen was om de zaak—het verkrijgen
van spoorwegen op Java — en deze het best bevorderd scheen
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te kunnen worden door een voorstel om die spoorwegen bij
voorkeur door de particuliere nijverheid te doen aanleggen,
was de wetsvoordracht op dat punt gewijzigd en werd nu
voorgesteld in beginsel te beslissen ten gunste van aanleg
door concessionarissen met of zonder Staatshulp; met dien
verstande evenwel, dat, zoo geen concessiën verleend konden
worden, de aanleg voor Staatsrekening zoude plaats vinden;
dat in elk geval de opnemingen ter bepaling van de tracés
aanstonds van Staatswege zouden geschieden en dat ook met
de onteigeningen een aanvang zou worden gemaakt ten name
van den Staat.
In het eindverslag der Commissie van Rapporteurs wordt
over dit gewijzigd wetsontwerp gezegd, dat de Commissie
eenstemmig van gevoelen was, dat de voorgestelde wijze van
aanleg van spoorwegen op Java geen goedkeuring verdiende.
Ilare groote meerderheid, evenals de groote meerderheid der
Kamer, bepaald gestemd tegen den aanleg van spoorwegen
door den Staat, kon niet goedkeuren, dat de Regeering nu
wel het beginsel van Staatsaanleg niet meer op den voorgrond
plaatste, maar daarvoor een „halfslachtig" systeem in de plaats
stelde, volgens hetwelk het geheel van haar zoude afhangen
op welke wijze de aanleg zoude plaats hebben. De Regeering
zoude het nu nl. geheel in hare hand hebben om door het
niet verleenen van aangevraagde concessiën of door het laten
liggen van zoodanige aanvragen, hoe aannemelijk anders ook,
maar vooral ook door opname en onteigening van gronden in
eene richting, die door geen enkel concessionaris zou begeerd
worden, den aanleg voor rekening van den Staat door te
zetten.
De minister verklaarde hierop, dat de gemaakte opmer
kingen kwade trouw in de uitvoering der wet bij de Regeering
vooropstelde, doch vermeende, dat hiertegen de volksvertegen
woordiging, die over de noodige gelden telkens zou dienen te
stemmen, wel zoude kunnen waken.
Evenwel werd, op grond der opmerkingen, en nadat in Juni
1872 een minister van koloniën was opgetreden, die zich
onder de tegenstanders van Staataanleg schaarde, het wets
ontwerp ingetrokken, zoodat de Regeering zich daardoor
3
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wederom op het standpunt stelde, dat aanleg en exploitatie
der spoorwegen Java geheel aan den particulieren onderne
mingsgeest, zoo noodig gesteund van Staatswege, overgelaten
moest worden.
Aangezien concessiën voor den aanleg van spoorwegen in
Nederlandsch-Indië alleen konden worden verleend door den
Gouverneur-Generaal (Koninklijk lïesluit van 31 October 1852),
terwijl de wetgevende macht toch diende te heslissen over het
geven van rentegarantie of andere Staatshulp, was het noodig
liet besluit van 1852 te wijzigen, heigeen dan ook geschiedde
hij Koninklijk Besluit van 13 Augustus 1872 No. 62, waarin
bepaald werd, dat concessie door den Koning zou worden
verleend, wanneer rentegarantie of andere Staatshulp werd ge
vraagd, terwijl het door den Gouverneur-Generaal zou geschie
den, wanneer geen ondersteuning van Staatswege werd verlangd.
Naar aanleiding van het door. de Ilegeering ingenomen
standpunt omtrent spoorwegaanleg werden spoedig eenige aan
vragen om concessie hij de Regeering ingediend. Zoo deden
de heeren HOPE LOUDON en de BRUIJN het verzoek om con
cessie voor den aanleg en de exploitatie van de in het
ingetrokken wetsontwerp genoemde spoorwegen ten Oosten
van de lijn Semarang- Vorstenlanden] zoo vroeg de heer PHILIP
STANHOPK namens een Engelsch-Nederlandsche vereeniging,
om met de Regeering in overleg te mogen treden nopens
den aanleg en de exploitatie van alle lijnen, die het Gouver
nement op Java zou wenschen aan te leggen en de overneming
der bestaande lijnen. Zoo vroeg de heer L. VAN WOUDRIOHEM
VAN VLIET prioriteit voor den aanleg en de exploitatie van
spoorwegen op Java ter verbinding van de centrums van
landbouw-productie met de afscheepplaatsen.
Bovendien deden de heeren A. BARON SLOET VAN OLDRUITEN•BORGH en W. Runs Nz. C. S. in Maart 1873 in Nederland
het verzoek om concessie voor den aanleg met rentegarantie
van de lijnen Soeralcarta — Madiöen — Kediri—Soerabaia en
Pasoeroean — Malang — Soerabaia, terwijl ten slotte de heer
D. MAARSCHALK concessie vroeg voor een spoorweg Soera
baia—Malang zonder rentegarantie, doch met een transportcontract voor 10 jaren.

35
Al deze aanvragen bleven echter voorloopig buiten beschik
king, omdat het voornemen bestond om, voor zooveel noodig
met medewerking van de wetgevende macht, de algemeene
voorwaarden vast te stellen, waarop concessiën voor den
aanleg van spoorwegen op Java zouden kunnen worden uit
gegeven. Bij de voorbereiding der uitvoering van dit voor
nemen bleek de wenschelijkheid ten aanzien van het financieel
gedeelte de voorlichting te verkrijgen van eenige bankiers en
bestuurders van geldinstellingen, t. w. de Rotterdamsche bank,
de Rotterdamsche Handelsvereeniging, de Bank für Handel
und Industrie te Darmsladt, de firma LIPPMANN, ROSENTHAL
& Co. te Amsterdam en de firma WERTHEIM & GOMPERTZ
te Amsterdam. Deze financieele lichamen constitueerden zich
op verzoek van den minister tot eene „Commissie voor de
Spoorwegen op Java", oni de noodige voorlichting te ver
schaffen. De regeering deelde der Commissie mede, dat de in
het ingetrokken wetsontwerp genoemde lijnen voor ondersteu
ning van Staatswege in aanmerking zouden komen. De bij
het Departement van Koloniën aanwezige kaarten betreffende de
topographische opnemingen op Java, zoomede het archief deivoormalige „Commissie voor de vervoermiddelen" aldaar, wer
den ter beschikking van de financieele commissie gesteld.
Deze Commissie bracht in September 1873 verslag uit over
de aan hare beoordeeling onderworpen vraag op welke finan
cieele voorwaarden de Staat concessiën zou kunnen uitgeven
voor den aanleg en exploitatie van spoorwegen op Java. Zij
bood een model-concessie met memorie van toelichting aan.
De resultaten der overwegingen van deze Commissie, die om
trent technische vraagstukken was voorgelicht door den teclinischen adviseur der Rotterdamsche Handelsvereeniging, den
heer F. J. STIELTJES, waren niet zeer bemoedigend, daar zij
deden zien, dat concessiën slechts zouden zijn uit te geven
op voorwaarden, die voor den Staat zeer bezwarend moesten
worden geacht.
In verband daarmede opende de Regeering geene inschrij
vingen op de door de Commissie geformuleerde voorwaarden.
Bovendien werden aanhangige verzoeken om concessie voor
den aanleg en de exploitatie van spoorwegen op Java niet
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voor inwilliging vatbaar geacht, eensdeels omdat zij slechts
betrekking hadden op partieele lijnen, terwijl de Regeering
een doorgaande verbinding op Java wenschte, anderdeels om
dat zij geen aannemelijke voorwaarden bevatten, daar zij of
een onbeperkte rentegarantie voor een geheel onbekend kapi
taal bedongen öf een beperkte garantie zonder eenige zeker
heid aan te bieden, dat niet de grootste ongelegenheid zoude
ontstaan, wanneer de ramingen mochten tegenvallen.
Naar aanleiding van het bovenstaande en vermits de Re
geering vermeende, dat de aanleg van spoorwegen op Java
niet langer afhankelijk kon blijven gesteld van de kans om
goede concessiën uit te geven, werd in Juni 1874 een wets
ontwerp gereed gemaakt tot regeling van den aanleg van
Staatsspoorwegen op Java.
Dit wetsontwerp werd den 2en November 1874 de 2e Kamer
der Staten-Generaal aangeboden en daarin werd voorgesteld
de begrooting voor 1875 te verhoogen met f 1.000.000 „ten
behoeve van den aanleg voor rekening van den Staat van een
spoorweg ter verbinding van Soerabaia, Pasoeroean en Malang
en ten behoeve van spoorwegopnemingen elders op Java?'.
In de memorie van toelichting op dit wetsontwerp zegt de
minister VON GOLDSTEIN, dat, waar twee zijner voorgangers,
beiden voorstanders van particulieren spoorwegaanleg, tot de
overtuiging waren gekomen, dat alleen door Staatsaanleg de
gewensclite spoorwegen op Java zouden kunnen worden ver
kregen, men van hem moeilijk een ander voorstel zou kunnen
verwachten, te meer waar uit het onder zijn voorganger ont
vangen verslag van de Commissie van spoorwegen op Java
zoo duidelijk was gebleken, dat het onmogelijk was financieele
voorwaarden van concessie te ontwerpen, die zoowel voor den
Staat als voor particulieren aannemelijk te achten zouden zijn.
Aangezien bovendien de noodige gegevens gemist werden
voor eene betrouwbare raming der kosten van aanleg, moest
men aan concessionarissen wel een volledigen waarborg tegen
schade verstrekken, wilde men niet, dat met de aan te leggen
lijnen dezelfde teleurstellingen zouden worden ondervonden
als met de lijn Semarang-Vwstenlanden.
En tegen een volledigen waarborg waarschuwde de geschiede-
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nis van de Britsch-Indische spoorwegen. „Nadat aldaar," zoo
zeide de minister, „voor ongeveer 9000 K.M. concessiën niet on
beperkte rentegarantie waren uitgegeven, kwam de BrUschIndische Regeering in 1869 op dat stelsel terug en besloot
de spoorwegen verder van Staatswege te doen aanleggen
en exploiteeren, omdat zij de overtuiging verkregen had, dat
daarmede liet doel veel beter en met minder opofferingen
voor den Staat bereikt zou worden. Dit besluit werd dooi
de uitkomsten der volgende jaren volkomen gerechtvaardigd,
want deze bewezen, dat de kosten van aanleg der Staats
spoorwegen verre beneden liet bedrag bleven, dat door
concessionarissen in rekening werd gebracht."
Was dus in Britsch-Indië gebleken, dat de Staatsspoorwegen
zuiniger werden aangelegd dan die van particulieren, ook
andere, reeds bij het wetsontwep van 1871 genoemde yoordeelen waren, naar 's ministers meening, aan Staatsaanleg ver
bonden. Doch besloot men om die redenen daartoe over te
gaan, dan was het uit een politiek, militair en economisch
oogpunt van groot belang, dat de exploitatie der spoorwegen
ook door den Staat zoude geschieden.
Het feit, dat in liet wetsontwerp alleen wordt gesproken van
eene spoorlijn, die Soembaia, Malang en Pasoeroean zou ver
binden, lichtte de minister met de volgende beschouwingen toe.
Het ging z. i. niet aan, om door de wet te doen beslissen,
dat over geheel Jnva in zekere zeer onbepaald aangeduide
richtingen spoorwegen zouden worden aangelegd, waarvan de
kosten zelfs niet bij benadering waren te ramen, zoodat de
financieele gevolgen eener zoodanige beslissing met geen
mogelijkheid te overzien waren. Bovendien zou het voor een
gelijktijdigen en voortvarenden aanleg van alle lijnen noodig
zijn, dat een uitgebreid aantal technici in 's lands dienst werd
opgenomen.
Oordeelde de minister het daarom noodzakelijk om den
aanleg van één enkele lijn door de wet te doen vaststellen,
tevens achtte hij het noodig, dat deze lijn een onderdeel moest,
vormen van een algemeen spoorwegplan, hetwelk de Regeering
zich voor oogen diende te stellen. En voor dit plan kwam
dan in aanmerking dat, hetwelk was neergelegd in het wetsont-
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werp van 1872. In de daarin aangegeven richtingen zouden de
noodige opnemingen moeten worden verricht, ten einde ge
leidelijk tot de vaststelling van gedetailleerde plannen te
kunnen geraken, terwijl door die opmetingen ook zoude kunnen
worden uitgemaakt, welke zijtakken reeds dadelijk, te gelijk
met de hoofdlijnen, dienden te worden aangelegd om deze niet
hoofdpunten van verkeer en productie in verbinding te brengen.
Aangezien van de lijn Soerabaia-Pasoeroean-Malnny zeer
uitvoerige gegevens waren verkregen door den ingenieur VAN
BOS.SE — voor wat betreft de streek, waardoor zij zou loopen, de
behoeften, waarin zij zou voorzien, de kosten, die de aanleg zou
vorderen en de opbrengst, die van de exploitatie verwacht
zoude kunnen worden—kwam deze lijn het eerst voor aanleg
in aanmerking.
De aanlegkosten zouden f 10.000.000 bedragen, terwijl de
aanleg in vier jaren tijd voltooid zoude kunnen zijn. In dien
tijd konden andere opnemingen zijn beeindigd, waarna met
den aanleg van die lijnen weer een aanvang zou kunnen
worden gemaakt, om zoo doende binnen een niet te lang tijds
bestek een goed spoorwegnet op Java te kunnen krijgen.
In het voorloopig verslag van de Commissie van Rapporteurs
werd gezegd, dat vele leden zich met de denkbeelden van den
minister omtrent Staatsaanleg konden vereenigen, doch andere
leden somden tegen dien aanleg dezelfde bezwaren op, die er
in het voorloopig verslag bij het wetsontwerp van 1872 tegen
gemaakt waren. Omtrent de quaestie van Staatsexploitatie was
de meerderheid eveneens het gevoelen van den minister toegedaan.
Ook met het denkbeeld om met den aanleg van één enkele
lijn, die in het kader van een vast spoorwegplan paste, te
beginnen en voor deze lijn te kiezen de lijn Soerdbaia-PasoeroeanMulang kon de meerderheid zich wel vereenigen. De op
merkingen, die door de minderheid der leden zoowel tegen
Staatsexploitatie als tegen aanleg van de aangewezen lijn
gemaakt werden, waren van ondergeschikten aard en werden
dan ook grondig in de memorie van antwoord weerlegd. De
minister merkte bovendien op, dat de thans aangevraagde lijn
zeer geschikt was voor een proef om uit te maken of Staats
aanleg en Staatsexploitatie wenschelijk waren. Den 18den
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Februari 1875 kwam het wetsontwerp in behandeling in de
Tweede Kanier. Veel werd daar gesproken over het al of niet
wenschelijke van Staatsaanleg, hetgeen in hoofdzaak neerkomt
op hetgeen reeds te voren is medegedeeld, en dus niet her
haald behoeft te wordon. Alleen verdient vermelding, wat de
heer OLDENHUIS GRATAMA opmerkte over de publieke opinie
over spoorwegaanleg in Noord-Anierilm. Hij vermeldde nl.,
dat in de Staatscourant van 11 Februari 1875 No. 35 het ver
slag voorkwam van de Commisse van spoorwegzaken in den
Staat Mnssachuse.tts, in welk verslag wordt gezegd. „De onder
vinding heeft aan den dag gebracht, dat de spoorwegen feitelijk
een monopolie bezitten, dat de wet van vraag en aanbod daarbij
dus niet in volle vrije werking is en daarenboven, dat con
currentie, waar zij op dit gebied bestond, niet heilzaam en ten
algemeenen nutte werkte, maar veeleer verwarring stichtte.
Deze waarheid wordt alom zóó goed ingezien, dat men in
alle landen, waar aanvankelijk de onbelemmerde vrijheid der
spoorwegondernemingen gehuldigd en gehandhaafd werd, zoekt
naar nieuwe stelsels, waarbij de min of meer rechtstreeksche
inmenging van het Staatsgezag het algemeen belang zou
beschermen".
Het verslag eindigt aldus: „Men mag veilig aannemen,
dat de naasting der spoorwegen en derzelver exploitatie door
den Staat bet einddoel is van het streven van den tegenwoordigen tijd."
Nadat de algemeene beraadslaging was gesloten, werd het
wetsontwerp met 44 tegen 21 stemmen aangenomen. Den
30sten Maart d. a. v. kwam het in de Eerste Kamer en den
4en April werd het daar met algemeene stemmen aangenomen.
Den 6en April d. a. v. werd het tot wet verheven (zie Indisch
Staatsblad 1875 No. 61). Door de aanneming der wet was
echter geenszins het aanleggen en exploiteeren van spoorwegen
door particulieren uitgesloten. Zooals later zal blijken, werden
juist door het voorbeeld, dat de Staat thans aan de particuliere
nijverheid gaf, binnen enkele jaren een zeer groot aantal
concessiën aangevraagd waarvan het meerendeel echter om
nader te vernielden redenen niet voor inwilliging vatbaar was.
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Reeds spoedig, nadat de wet was afgekondigd, kon het
noodige technische personeel ter beschikking van de Indische
regeering worden gesteld, aangezien reeds tijdens de behandeling
van bet wetsontwerp de eventueele uitvoering der wet zooveel
mogelijk was voorbereid.
Als regel werd aangenomen, dat voor den aanleg der Staats
spoorwegen geen vaste ambtenaren met recht op verlof en
pensioen zouden worden in dienst gesteld, maar slechts tij
delijke dienstverbintenissen zouden worden aangegaan.
Voor de leiding der werkzaamheden werd bestemd de gepen
sioneerde kolonel-titulair der genie D. MAARSCHALK. Behalve
deze hoofdambtenaar, aan wien de titel werd gegeven van „hoofd
ingenieur, Chef van den dienst der Staatsspoorwegen op Jttva"
werden ter beschikking van den Gouverneur-Generaal gesteld:
1 hoofdingenieur,
2 sectie-ingenieurs,
1 werktuigkundig-ingenieur,
6 adjunct-ingenieurs,
4 hoofdopzichters,
2 opzichters le klasse,
1 eerste teekenaar.
Aan de Indische regeering werd overgelaten om in dienst
te nemen:
1 sectie-ingenieur,
1 hoofdopzichter,
1 opzichter-machinist,
2 opzichters le klasse,
3 opzichters 2e klasse,
de noodige opzichters, 3e klasse en teekenaars.
Voor de aanschaffing van het spoorwegmaterieel was aanvan
kelijk door den heer MAARSCHALK zeiven met behulp van
eenige der hierboven genoemde technici het noodige verricht.
Met den minister vau binnenlandsche zaken werd overeen
gekomen, dat in het vervolg de aanschaffing van materieel zou
kunnen geschieden door tusschenkomst van het technisch
bureau voor den aanleg der Staatsspoorwegen in Nederland,
zoodat de toevoeging van een technisch bureau aan het De
partement van Koloniën daardoor voorloopig onnoodig werd.
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De verhouding tusschen den hoofdingenieur, Chef van den
dienst der Staatsspoorwegen op Java, en liet Departement der
Burgerlijke Openbare Werken was zoodanig geregeld, dat de
toevoeging van eerstgenoemde aan het departement hem niet
belette over zaken, zijnen dienst betreffende, rechtstreeks met
de betrokken civiele en militaire autoriteiten te correspondeeren,
terwijl alleen, wanneer de Regeering met de zaak gemoeid was,
de tusschenkomst van den Directeur der Burgerlijke Openbare
Werken werd vereischt.
In het belang eener spoedige afdoening waren bovendien
de hoofden van Gewestelijk Bestuur bij missive van den len
Gouvernements-Secretaris dd. 28 September 1875 No. 2174
uitgenoodigd om, alles wat den dienst der Staatsspoorwegen
op Java betrof, rechtstreeks niet den Chef van den dienst te
behandelen en hunne betrekkelijke voorstellen aan de Regeering
door zijne tusschenkomst aan te bieden.
Met den bouw van den spoorweg werd reeds zeer spoedig
een aanvang gemaakt en daarbij geen noemenswaardige
tegenspoed ondervonden. Alleen was dit het geval bij de
aanschaffing van het materieel in Europa, waardoor eenige
vertraging in den geregelden gang der werkzaamheden ont
stond. Echter kon den 16den Mei 1878 het eerste stuk
Soeralaia-Pasoeroean in exploitatie worden genomen, waartoe
vast Staatspersoneel in dienst werd gesteld met de bepaling,
dat dit eerst een jaar of langer op proef moest dienen alvo
rens een definitieve aanstelling te krijgen. (1)
Intusschen was een gedeelte van het uit Nederland in 1875
gezonden personeel belast geworden niet het doen van opnamen
voor lijnen Bataria-Baudoeng en Sidhoardjo-Madioen-Soerakarta met zijtak van Kertosono over KedJri naar Blitar, welke
opnamen er toe leiden, dat in 1877 gedetailleerde voorstellen
over den aanleg van die lijnen naar Nederland konden worden
gezonden.
De Regeering kon zich met deze voorstellen wel vereenigen,
doch vermeende omtrent den aanleg van de lijn Madioen(1) In de eerste jaren der exploitatie nl. tot 1895 werd aau dit
personeel een zeker percentage (1%) van de gemaakte winst uitge
keerd, zooals dit ook bij particuliere maatschappen gebruikelijk is.
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Soerakarta voorloopig nog geene bestissing te moeten nemen,
aangezien zij den 13den Juni 1877 met de NederhtndschIndische Spoorweg-maatschappij vier contracten had gesloten,
welke de strekking hadden,
le. den Staat eigenaar te maken van de lijn Batavia-Buitenzorg;
2e. de Xederlandsch-Indische Spoorweg-maatscliappij den aan
leg te gunnen van de lijnen Madioen-Soerakarta, Djokdja-Magekinq en Djokdja-Tjilatjap, welke lijnen zouden
moeten worden aangelegd met een spoonvijdte van 1.067M;
3e. op de bestaande lijn Semarang-Vorsteuhinden door de
Nederlamkch-Indische Spoorweg-maatschappij smal spoor
te doen leggen.
De aanleg van de bovengenoemde lijnen van Staatswege
werd bij de wet van 6 Juni 1878 (Indisch Staatsblad No. 201)
bekrachtigd, doch de contracten met de Nederlandsch-Indische
Spoorweg-maatschappij ondervonden bij de Tweede Kamer
veel bestlijding, terwijl ook de in het najaar van 1877 op
getreden Regeering de wettelijke bekrachtiging had ontraden.
In de zitting der Tweede Kamer van 24 Mei 1878 werden
dan ook de contracten verworpen.
Het gunstige resultaat, hetwelk met den aanleg van de lijn
Soerahaia-Pasoeroean-Malaug bereikt was, had er zeer veel toe
bijgedragen om de volksvertegenwoordiging ten gunste van
Staatsaanleg te stemmen.
Het gevolg van de aanneming der wet was, dat het spoor
wegpersoneel moest worden uitgebreid, terwijl aan den hoofd
ingenieur, Chef van den dienst der Staatspoorwegen op Java,
den titel „inspecteur-generaal" werd verleend.
Bovendien werd bij liet Departement van Koloniën een
technisch bureau opgericht, dat belast werd met alle werk
zaamheden, aan de uitvoering der Indische eischen voor de
Staatsspoorwegen verbonden, dus niet de voorbereiding der
bestellingen, het opmaken der bestekken, en liet toezicht op
de uitvoering der contracten.
Nu eenmaal door de wet van 6 Juni 1878 bet beginsel
van aanleg en exploitatie der spoorwegen van Staatswege
volledig was erkend — de aanneming van het wetsontwerp
van 1874 gaf daaromtrent nog geene zekerheid, omdat de
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minister o. a. zelf had verklaard, dat de aanleg van de lijn

Soerabaia-Pasoeroean- Malang als proef zoude kunnen dienen
voor verderen spoorwegaanleg — volgden de voorstellen
en wetten tot spoorwegaanleg elkaar spoedig op, zooals uit
de hierbijgevoegde bijlage 10 kan blijken.
Het meerdere inzicht, dat men langzamerhand op het gebied
van spoorwegexploitatie kreeg, deed de wenschelijkheid inzien
om het Algemeen Spoorwegreglement van 1866 te veranderen,
tengevolge waarvan bij ordonnantie van 9 December 1883
(Indisch Staatsblad No. 277" een „Nieuw Reglement voor de
Spoorwegdiensten in Nederlandschlndië" werd vastgesteld, het
welk bij ordonnantie van 3 November 1885 (Staatsblad
No. 184) nogmaals door een ander werd vervangen.
Ook het beheer der spoorwegen onderging in Maart 1888
verandering, doordat dit geheel bij het Departement der Bur
gerlijke Openbare Werken werd gevoegd, terwijl voor de
uitoefening van het toezicht op de particuliere spoorwegen,
waarmede tot dat oogenblik uitsluitend personeel van de
Staatsspoorwegen was belast, de inspecteurs van het stoom
wezen werden aangewezen, wier werkkring zich bepaald had
tot liet toezicht op de uit anderen hoofde bij particulieren in
gebruik zijnde stoomtoestellen.
In plaats van de vroegere afdeeling „stoomwezen" kwam nu bij
het Departement der Burgerlijke Openbare Werken eene afdeeling
„Spoor- en tramwegen en stoomwezen," waarbij de ambtenaren
van het vroegere hoofdbureau der Staatsspoorwegen te Bui
tenzorg, voor een gedeelte, werden overgeplaatst en aan het
hoofd waarvan de vroegere chef van den op zich zelf staanden dienst der Staatsspoorwegen optrad. Ilij behield den
persoonlijken titel van inspecteur-generaal, maar de aan zijn
rang verbonden titel werd „hoofdinspecteur der spoorweg
diensten en van liet stoomwezen." Onder de bevelen van
den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken werden nu
zelfstandig beheerd:
a, de in exploitatie zijnde Staatslijnen door den chef der
exploitatie.
b. de in aanleg zijnde Staatslijnen door de hoofdingenieurs
van den aanleg.

44
De invloed, die de spoorwegen op den economiscben toestand
der betrokken streken uitoefenden, was reeds dadelijk zeer merk
baar. De Directeur der Burgerlijke Openbare Werken schreef
hierover in 1891 o. m. als volgt 'aan den Gouverneur-Generaal:
„Talrijk zijn de geldelijke indirecte voordeelen door den
aanleg van spoorwegen verkregen, docli bet gaat bezwaarlijk
die onder juiste cijfers te brengen. Onder die voordeelen
zijn o. a. te rekenen vermindering der kosten op liet vervoer
van de post; vermeerdering der ontvangsten uit dezen hoofde
door vermeerderd verkeer, besparing op de reis-en transport
kosten van gouvernementsproducten en gelden, opheffing van
den postpaardendienst op de in de richting der spoorwegen
gelegen wegen en dergelijke meer.
Daar de veranderingen, door de spoorwegen teweeggebracht,
uit den aard der zaak geleidelijk intreden en de grenzen, tot
waar zij buiten de spoorwegen werken, niet wel met juistheid
te bepalen zijn, is het mede niet gemakkelijk een juist beeld
te geven van den invloed voor de inlandsche bevolking en
cultures. Men zou daartoe in staat moeten zijn een juist
beeld te ontwerpen van de toestanden, zooals die waren vóór
de spoorwegen bestonden en zooals die nu zijn en dit is, zelfs
voor kleine uitgestrektheden niet wel mogelijk door de in
Indië steeds voorkomende snelle wisseling van personen, die
zulk een beeld zouden kunnen geven. Een volkomen juist
overzicht van dergelijke invloeden is daardoor onmogelijk te
geven en men zal moeten trachten zich daarvan een beeld
te maken uit de waarneming van enkele feiten, die min of
meer duidelijk aan den dag treden.
Het gebruik, dat door inlanders voor reizen langs den
spoorweg gemaakt wordt, is over het algemeen groot te
achten en ontwikkelt zich steeds en geleidelijk, vooral waar
de tarieven laag zijn.
Uitwisseling van producten, speciaal rijst, is, vooral voor
gevallen van plaatselijke schaarschte en voldoenden oogst
elders, zeer vergemakkelijkt in de streken, waar spoorwegen
zijn tot stand gekomen. Waar overvloed is, ontdoet de be
volking zich gemakkelijker van het te veel en waar te kort
is, wordt dit gemakkelijker aangevuld. Overviilde loemboengs
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met overjarige padi komen in de door spoorwegen doorsneden
streken niet of weinig meer voor en een te kort neemt diiar
o]) verre na de ernstige verhoudingen van vroeger niet meer
aan. Zelfs tot vrij ver buiten de spoorwegen doet dergelijke
invloed zich gevoelen; het gereed komen van den spoorweg
Djókdjakarta-Tjilatjajp gaf aldra aanleiding tot aanvoer van
rijst uit de Zuid-Oost Preanger naar dien spoorweg.
Voorheen woeste streken zijn als gevolg van spoorwegaanleg
in cultuur gebracht; dit spreekt zich o. a. sterk uit in de
residentie Kediri tusschen Ngcuidjoelc en Kertosono; de spoor
weg werd daar gelegd door een grootendeels woeste streek
met zeer gebrekkige ontwatering, die een groot deel van het
jaar onder water stond; de dientengevolge in belangrijke
ophooging gelegde spoorweg met ruime baanslooten, tevens
de wildernis openende, verbeterde op zich zelf de ontwatering
reeds aanmerkelijk en thans is deze geheele streek, zoover
het oog reikt, in cultuur gebracht en is daar tevens een suiker
fabriek tot stand gekomen.
Waar de omstandigheden ook overigens gunstig waren,
hebben sommige plaatsen zich sterk en sprekend ontwikkeld
zooals o. a. Lairang in Pasoeroean en Soekaboemi en Garoet
in de Preanger Regentschappen."
Over den invloed, die de spoorwegen op den inlander en
zijne landbouw heeft, zijn de meeningen zeer uiteenloopend. Het
komt niet gewenscht voor in dit geschiedkundig overzicht
hierop nog dieper in te gaan.
Intusschen hadden de bij de volksvertegenwoordiging be
staand e denkbeelden over spoorwegaanleg, nog wel eens
wijziging ondergaan, zooals b. v. bleek bij de vaststelling
van de Indische begrooting voor het jaar 1884, toen in het
voorloopig verslag werd gezegd, dat het bestaand stelsel van
Staataanleg en Staatsexploitatie moest worden losgelaten, in de
eerste plaats, omdat dit stelsel te veel drukte op de financiën
van den Staat en in de tweede plaats, omdat—waar gebleken
was, dat spoorwegen op Java zeer winstgevend kunnen zijn
— gegronde hoop kon bestaan, dat het spoorwegnet door de
particuliere nijverheid evengoed zou worden voltooid.
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In verband met deze denkbeelden werd bij het Opperbe
stuur, in overleg niet de Indische Regeering, overwogen in
boeverre liet wenschelijk zoude zijn om aan particuliere spooren tramwegen gedurende een bepaald aantal jaren subsidie
te verleenen, overeenkomende met bet bedrag, dat liet Gou
vernement zou kunnen rekenen te zullen besparen op de kosten
van het gouvernementsvervoer ten gevolge van liet tot stand
komen van eene nieuwe spoor- of stoomtramlijn.
In 1889 dacht men er ecbter over hiervan af te zien en
bepalingen in het leven te roepen op het verleenen van
rentegaranfie aan particuliere spoorwegen. Die gedachte nam
in 1890 een meer vasten vorm aan, zóódanig zelfs, dat een
wetsvoorstel in gereedheid werd gebracht, om aan de uitgiftte
van concessie voor den aanleg en de exploitatie van een
viertal hoogst gewenschte spoorwegen, waarvoor zonder geldelijken waarborg van Staatswege het benoodigde kapitaal
blijkbaar niet kon worden bijeengebracht, gedurende een zeker
(niet te beperkt) aantal jaren rentegarantie te verbinden.
De spoorwegen, die men daarbij op het oog had, waren:
le. een lijn van Krdwang over Karang-Sambong naar Cheribon (154KM);
2e. een lijn van Cheribon naar Semarang (244KM);
3e. een lijn van Probolinggo naar Pariaroekan of naar Sitoebondo door het binnenland van de residentiën Probolïnggo en Bexoeld (186 a 220 KM);
4e. eene lijn van Maos door het Serajoedal naar Bandjarnegara
(80 KM).
Dit wetsvoorstel — geheel in strijd met de denkbeelden, die
bij den aanleg van den eersten Staatsspoorweg hadden voor
gezeten— kwam evenwel nimmer gereed, daar de in 1891
opgetreden minister van DEDEM zich er tegen verklaarde,
aangezien hij aanleg van Staatswege meer aanbevelenswaardig
achtte dan het geven van rentegarantie.
Bovendien moest de ad 3e genoemde lijn naar zijne meening
zeer zeker van Staatswege worden aangelegd, omdat zij als
een voortzetting te beschouwen was van de stamlijn over
Java. Zoo was men dan in 1891 weer teruggekeerd tot de
denkbeelden, die men in 1875 had gehad en werd wederom
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met kracht voortgegaan met bet bouwen van spoorwegen
door den Staat.
Die voortdurend doorgezette bouw deed echter spoedig de
behoefte gevoelen aan een vast spoorwegplan, in verband
waarmede bij Gouvernements-Besluit van 12 October 1893 No.
31 een dergelijk plan voor Java werd vastgesteld.
In dat jaar waren de volgende spoor en tramwegen in
exploitatie dan wel nog in aanleg:
le. de lijn Batavia-Buitenxorg-Bandoeng-Mdamboeng-MaosKoetoardjo - Djokdja - Solo - Madioen - Kertosnno- SidhoavdjoSoerabaja-Sidhoardjo- Bangü-Pasoeroean-Probotinggo-Kla•
lcah'Djember-Sitoebondo-Panaroekan met zijtakken:
a. Batavia- Tandjong Priok.
b. Batavia- Kedoei/g Gedéh.
c. Tjibatoe-Garoet.
d. Maos- Tjila tjup.
e. Koetoardjo-Poevworedjo.
f. Kertosono-Kediri-Blitar.
g. Bangil-Malang-Blitar.
h. Klaltah-Pasirian.
2e. de lijn Semarang- Vorstenlanden,
3e. de stoomtram Semarang-Demak-Joana met zijtak DemakPoerwodadi-Blora en Poerwodadi-Goendih.
4e. de spoorlijn Tegal-Balapoelang.
Volgens het spoorwegplan zouden de volgende nieuwe
verbindingen moeten worden aangelegd:
le. van Batavia naar Anjer {Bantam).
2e. van Kedong Gedéh (Krawang) over Karang Sambong naar
Cheribon.
3e. van Melambong (Preanger Regentschappen) naar Karang
Sambong.
4e. van Cheribon naar Semarang.
5e. van Soerabaia door de Solo-valei naar Goendih (Semarang).
6e. van Tarik (,Soerabaia) naar de hoofdplaats Soerabaia.
7e. van Djember of van Kalisaat (Besoeki) naar Hanjoewangi.
8e. van Djokdja naar Magelang.
9e. van Maos over Poerwokerto naar Bandjarnegara.
Van deze lijnen kon worden getuigd, dat zij onder de be-
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staande omstandigheden het meest urgent of het doelmatigst
waren te achten en dat zij daarom—zonder dat kleinere verbindings- of voedingslijnen daardoor zouden worden uitge
sloten — het eerst voor aanleg, hetzij van Staatswege, hetzij
door particulieren, in aanmerking kwamen, zij het ook hij
gebleken noodzakelijkheid met afwijking van de in het plan
aangegeven richting.
Bovendien werd door dit plan geenszins de mogelijkheid
uitgesloten om bij gebleken behoefte nog andere groote lijnen
aan te leggen.
Het voornemen bestond verder om van de onder 3, 6 en 7
genoemde lijnen spoorwegen te maken, doch volgens het
aangehaalde Gouvernements-Besluit. kon volstaan worden de zes
andere als stoomtramwegen aan te leggen, mits zij slechts
zoodanig werden gebouwd, dat het beladen rollend materieel
der Staatsspoorwegen er over zou kunnen rijden en desvereischt,
in gevallen van oorlog of opstand, ook de vlaktelijn locomotieven
der Staatsspoorwegen.
Het lag verder in de bedoeling al spoedig enkele der op
het spoorwegplan voorkomende verbindingen voor aanleg van
Staatswege in aanmerking te brengen, zooals de Bantandijn,
de lijn Mélambong-Karang Sambong en Karang SambongCheribon en de lijn Tarilt-Soerabaia.
Van den aanleg van Staatswege der lijnen MalambongKarang Sambong en Karang Sambong-Cheribon werd echter
spoedig daarop voor den eersten tijd afgezien in verband met de
groote terreinmoeilijkheden, die men te overwinnen zoude
hebben. Daarentegen werd besloten om de lijn llataviaKraivang, die door den Staat van de B. O. S. was overge
nomen, met een punt van de Preangerlijn (Padalarang) te
verbinden, welke lijn thans nog gedeeltelijk in aanleg is en
vermoedelijk met het begin van het jaar 1906 in haar geheel
in exploitatitie kan worden genomen.
Hoe tot verwezenlijking van het spoorwegplan ook de
particuliere ondernemingsgeest heeft medegewerkt, zal uit het
hierondervolgende blijken.
Nog dient vermeld te worden, dat op 14 Januari 1895 door
de Regeering met de Nederlandsch-Inilische Spoorweg-maat-
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schappij in Nederland een overeenkomst werd gesloten be
treffende liet aanbrengen op kosten van den Staat van een
derde spoorstaaf tussclien Djokdjalcarta en Soerakarta ter
verkrijging van de noodige spoorversmalling om op dit gedeelte
van de lijn Semarang- Vorstenlanden der maatschappij tegen
zekere vergoeding de smalspoortreinen van den Staat te kun
nen doen doorgaan.
Deze spoorstraat was den 15den Juli 1899 gelegd, waardoor
de mogelijkheid geopend is om treinen van Batavia naar
Soerabaia en verder te laten doorloopen.
Intusschen was wederom de wenschelijkheid gebleken om
het Algemeen Spoorwegreglement te herzien. Reeds in 1886
(Indisch Staatsblad No. 67) was een „Algemeen Reglement voor
den dienst en het vervoer op de secundaire spoorwegen" vast
gesteld, aangezien men op deze spoorwegen, waarop met
minder snelheid gereden werd, met minder strenge bepalingen
kon volstaan. Het Algemeen Spoorwegreglement had dus
van af dat tijdstip alleen betrekking op de hoofdspoorwegen.
De wijzigingen, die men in 1895 in dit reglement noodig oor
deelde, waren echter van ondergeschikten aard en dienden in
hoofdzaak slechts tot vereenvoudiging, verduidelijking en aan
vulling.
Bij Indisch Staatsblad 1895 No. 300 werd het gewijzigd
reglement afgekondigd, waarin o. m. de aan den GouverneurGeneraal verleende bevoegdheden op den Directeur der Bur
gerlijke Openbare Werken waren overgedragen, voor zoover
dit zonder bezwaar kon geschieden.
Bij de herziening had het denkbeeld voorgezeten om het
reglement van 1885 dat, behoudens af en toe noodig bevonden
kleine wijzigingen, gedurende een 10 tal jaren op bevredigende
wijze had gewerkt, zooveel mogelijk in vorm en inhoud te
handhaven, doch het te zuiveren van al de kleine onvolko
menheden, die bij de toepassing daarvan aan het licht waren
gekomen.
In het nieuwe reglement werden in de volgende jaren nog
meermalen wijzigingen aangebracht; doch overigens is het tot op
dit oogenblik nog van kracht gebleven. Nog dient vermelding,
4
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dat bij Indisch Staatsblad 1902 No. 218 een nieuw „Algemeen
Reglement voor de secundaire spoorwegen" werd vastgesteld.
Uit het bovenstaande overzicht blijkt, dat lang, zeer
lang, gewacht is, voordat tot aanleg van spoorwegen op
Java op groote schaal werd overgegaan. Toen ten laatste
de vervoerstoestanden zóó dringend verbetering behoefden, dat
niet langer met den aanleg gewacht kon worden, werd met
schroom besloten van Staatswege een klein lijntje te doen
aanleggen en exploiteeren. En toen de uitkomsten zeer gunstig
konden worden genoemd, werd eindelijk met kracht aan den
spoorwegbouw voortgewerkt, zooals kan blijken uit de hierbijgevoegde bijlage 9., waardoor thans een flink spoorwegnet
op Java bestaat en waarvan getuigd kan worden, dat het veel
heeft bijgedragen tot de algemeene ontwikkeling van Java.
Vitn de voor het spoorwegnet, naar aanleiding van het
verslag van de heeren KOOL en HENKET, gekozen spoorwijdte,
welke de capaciteit van den spoorweg beheerscbt, kan wor
den getuigd, dat zij geheel en al aan de verwachtingen heeft
beantwoord.
Reeds ongeveer dertig jaren worden de spoorwegen op Jdva
geëxploiteerd en nog is de noodzakelijkheid niet gebleken om
een geregelden nachtdienst in te voeren, hoewel in den druk
ken afvoertijd reeds meermalen op vele lijnen tot laat in den
nacht wordt gereden, terwijl den volgenden dag de dienst
weer zeer vroeg aanvangt.
Na verloop van jaren zal echter die geregelde nachtdienst
noodzakelijk kunnen worden, daar het vervoer nog steeds
toeneemt. En wanneer ook daarmede nog niet aan de aan
het vervoer te stellen eischen kan worden voldaan, dan kan
bij gedeelten, en, zoo noodig later over de geheele lijn, twee
of drie dubbel spoor worden gelegd.
Tot vergrooting van de spoorwijdte zal men echter nimmer
behoeven over te gaan en dit zou ook niet goed doenlijk
wezen; immers al het in het gebruik zijnde rollend materieel
ware dan onbruikbaar, om niet te spreken van de kosten der
wijziging zelf: aardebaan, ijzeren bruggen, rails, wissels,
dwarsliggers, enz, waren te wijzigen.
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Zooals reeds hierboven is opgemerkt, had de particuliere
ondernemingsgeest, voorgegaan door den krachtigen stoot van
Staatswege aan den spoorwegbouw, niet stil gezeten.
Nadat bij de wet van 6 April 1875 (Staatsblad No. 61)
tot den aanleg van Staatsspoorwegen op Java was besloten,
kon uit den aard der zaak van het verleenen van concessiën,
waarbij rentegarantie of andere Staatshulp werd toegezegd,
voor 's hands geen sprake meer zijn. Voor zooveel noodig
werd dit den 12den April d. a. v. ter kennis van belanghebben
den gebracht in beschikking op de concessie-aanvragen, die
bij de Regeering waren ontvangen.
In 1880 werd daarop concessie gevraagd door J. F. DIJKMAN
voor den aanleg en de exploitatie van een stoomtram tusschen
Semarang en Joana over Dentale, Koedoes en Pati, welk ver
zoek bij Gouvernements-Besluit van 18 Maart 1881 No. 5
werd toegestaan.
Bij Besluit van 9 Januari 1882 werd verder nog concessie
gegeven voor den aanleg en de exploitatie van een spoorweg
van Batavia naar Bekassi en den 18eu Januari d. a. v. voor
een spoorweg van Tegal naar Balapoelang. Behalve deze
verleende concessiën kwamen in den loop van 1881 zeer
vele aanvragen bij de Regeering in, die evenwel, wegens
onvolledigheid der verstrekte gegevens, niet voor inwilliging
vatbaar werden geacht.
In verband met de verleende concessiën, die het uitzicht
openden op een spoedig tot stand komen van enkele stoom
tramwegen, was het noodig een „Algemeen Reglement op den
aanleg en de exploitatie van stoomtramwegen voor publiek
verkeer in Nederlandsch-Indië" in het leven te roepen, welk
reglement bij ordonnantie van 13 Juni 1885 (Staatsblad No.
113) werd vastgesteld.
De in 1881 aan J. F. DIJKMAN verleende vergunning werd
spoedig daarna overgedragen op de Semarang-Joana Stoom
tram-maatschappij, die den 9eu Juni 1882 met het leggen
der rails aanving. Den 18den April 1884 was deze lijn
volledig in exploitatie. Ook met den aanleg van de beide
andere bovengenoemde spoorwegen werd spoedig een aanvang
gemaakt, zoodat de lijn Teyal-Balapoelang den 17en Novem-
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ber 1886 in lmar geheel voor het publiek verkeer kon worden
opengesteld, terwijl dit niet de lijn Batavia-Meester CornelisBelcassi geschiedde den llen September 1887. Voor deze
laatste lijn, waarvoor de vergunning was overgedragen op de
Batavia-Ooster Spoorweg-maatschappij, werd gevraagd om ver
lenging van Bekassi tot Kedong Oedeh met het doel die lijn
later door te trekken tot Cheribon. Dit verzoek werd bij Gouvernements-Besluit dd. 10 December 1895 No. 19 toegestaan,
in verband waarmede onmiddellijk met den aanleg van het
lijntje Kedong Oedeh-Krawatig een aanvang werd gemaakt,
waardoor het den 20en Maart 1898 voor het publiek verkeer
kon worden opengesteld.
Tal van andere verzoeken om concessiën voor den aanleg
en de exploitatie van spoor-en tramwegen kwamen sedert dien
tijd bij de Regeering in.
Het zoude ons te ver voeren, indien wij de geschiedenis
vermelden van al deze concessiën, waarvan verreweg het
grootste gedeelte nimmer tot uitvoering is gekomen. Alleen
van die concessiën, welke blijvende resultaten hebben opge
leverd, is hierachter in bijlage 10 medegedeeld de datum,
waarop de concessie werd verleend en die, waarop de lijnvakken in exploitatie waren genomen. Uit die bijlage volgt
van zelf, welke spoor-en tramwegen men nu in Indië heeft.
Hebben wij in het voorgaande getracht de geschiedenis van
het ontstaan der spoor-en tramwegen op Java te geven, thans
rest ons nog niet een enkel woord te spreken over die op de
buitenbezittingen.
Hoewel reeds eenige jaren geleden concessie gevraagd is
voor den aanleg en de exploitatie van tramwegen in Borneo
en Celebes, hoewel van Staatswege een voorontwerp is gemaakt
voor een stoomtramweg op Lombok (1) bestaan op geen onzer
t1) In dit voorontwerp werd voorgesteld de aanleg van een stoom
tramweg van p. m. 80 K. M. lengte met 0.75 M. spoorbreedte, loopende
van Ampenan over Mataram, Tjakranegara, Kediri,, Praja, Batoe
Kliang en Mas Bagih naar Laboean-Badji.
Aanvankelijk wilde men deze lijn van Staatswege aanleggen, doch
de verbeterde politieke toestand op liet eiland en vooral de minder
gunstige staat van de Indische geldmiddelen deden er echter de voor-
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buitenbezittingen — Sumatra uitgezonderd — thans spoor-of
tramwegen.
Op Sumatra echter zijn deze zoowel van Staatswege als
door particulieren aangelegd.
Reeds in 1870 werd de wenschelijkheid tot afdoende ver
betering van de communicatiemiddelen op Sumatra betoogd,
welke wenschelijkheid nieuwen steun vond in de ontdekking.
van rijke steenkolenmijnen in de Padangsche Bovenlanden
(1871). In verband daarmede werden bij de Indische be
grooting van 1873 gelden aangevraagd tot het doen van
opnemingen voor eventueelen spoorwegaanleg, welke gelden
werden toegestaan.
Voor die opnemingen werd bij Koninklijk Besluit van 10
Januari en 17 Februari 1873 No. 18 en 24 afzonderlijk per
soneel tijdelijk ter beschikking gesteld van den GouverneurGeneraal, bestaande behalve uit den chef der opneming, den
heer J. L. CLUIJSENAER, gewezen ingenieur bij den aanleg
der Staatsspoorwegen in Nederland, uit 5 ingenieurs en 7
opzichters, terwijl nog een le opzichter benevens de noodige
teekenaars en schrijvers in Indië zouden worden aangesteld.
De opdracht, die de heer CLÜIJSENAER bij zijne indienst-stelling
(Indisch besluit van 9 Mei 1873 No. 42) ontving, was „het
instellen van een onderzoek naar de beste gelegenheid om op
Sumatra spoorwegen aan te leggen, zoo tot verbetering van
bet transportwezen in het gouvernement van Sumatra's West
kust in het algemeen, als voor den afvoer van steenkolen uit
de Padangsche bovenlanden naar de kustplaatsen in het bij
zonder".
De opnemingen bepaalden zich er toe om een tracé te
vinden voor een spoorweg tusschen de Westkust van Sumatra
keur aan geven do zaak aan den particulieren ondernemingsgeest over
te laten. Eventueelo gegadigden zouden dan echter de van Staatswege
gemaakte plannen tegen volledige vergoeding der kosten (f 24.000)
moeten overnemen.
De kosten van den aanleg waren geraamd op f 2.650.000. In de
Nederlandsche Staatcourant van 5 Juli 1899 en in do Javasche cou
rant van 22 Augustus 1900 werden personen, die genegen waren de
concessie voor den aanleg te verkrijgen, opgeroepen. Aan die op
roeping is echter door niemand gevolg gegeven.
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en bet steenkolenveld aan de Ombilïn-rivier, welke opnemingen
in 1875 werden beëindigd. Den 25en September van dat
jaar bood de ingenieur CLUIJSENAER een zeer uitgebreid
rapport aan over het resultaat dier opnemingen.
In den aanvang van 1876 liepen ook de andere spoorwegopneniingen in de Padangsclie bovenlanden, welke ten doel hadden
om een spoorwegtracé te vinden, dat de voornaamste pbmtsen
aldaar zou verbinden, af, terwijl den 22sten Maart van dat
jaar een rapport daarover werd ingediend.
De heer CLUIJSENAER deelde in zijne rapporten mede, dat
door hem was opgenomen:
le. een tracé van het kolenveld naar Soebang.
2e. een tracé van Soebang naar de Troessan baai.
3e. een tracé van Soebang naar de Brandewijnsbaai en van
daar naar Padang.
De kosten van den aanleg van de tracé's onder 1 en 2
genoemd zouden bedragen f 28.100.000; die, van de tracés
onder 1 ën 3 genoemd, f 25.100.000. De onder 1 en 3 ge
noemde richting kwam den heer CLUIJSENAER de meest
gewenschte voor en na te hebben overwogen of aanleg en
exploitatie van den spoorweg en kolenontginning gezamenlijk—
dan wel ieder afzonderlijk—van Staatswege of door particulieren
zou moeten geschieden, komt hij tot de volgende conclusie:
„Verlangt men ernstig om de rijke kolenlagen, welke de
oevers der Ombilin bevatten aan de markt te brengen en
ze als een hefboom te gebruiken tot ontwikkeling van de
welvaart der Padangsche Bovenlanden, zoo moet worden over
gegaan tot aanleg en exploitatie van den spoorweg van Staats
wege, terwijl het wenschelijk is om, ter vermeerdering van
de in den aanvang geringe inkomsten, de mijnontginning niet
aan een concessionaris in handen te geven, maar van Regeeringswege te doen geschieden. Hooge renten zal de onderneming
aan de schatkist niet afwerpen, maar evenmin belangrijke
opoffering eischen".
De Indische Regeering besloot naar aanleiding van dit rap
port de Troessan- en de Brandewijnsbaai nader te doen opnemen,
welke opneming dezelfde resultaten opleverde als die, welke
de heer CLUIJSENAER had verkregen.
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Tot spoorwegaanleg kwam het intusschen niet, aangezien
de lieer CULTJSENAER de aandacht der Regeering gevestigd
had op de wensclielijkheid om nog na te gaan of niet een
veel minder kostbare lijn dan door hem was ontworpen, aangelegd
kon worden, wanneer men een der nieuwste stelsels van spoor
wegbouw toepaste, die nog niet uitgevonden waren, of wier
deugdelijkheid door de praktijk nog niet gebleken was, toen
de opnemingen op Surnatra plaats vonden. De Regeering
achtte een dergelijke opname eveneens zeer gewenscht, in
verband waarmede zij aan den heer CLUIJSENAER werd
opgedragen, die daarover in 1878 verslag uitbracht.
In dat verslag werd het voorstel gedaan om af te zien van
het bouwen van een spoorweg langs het vroeger aanbevolen
tracé, maar daarentegen een geheel andere richting te volgen
en wel van Pudang over Kajoe-lanam, de kloof van Aneh,
Padang-Pandjang en langs het Singkarah- meer naar SawahLaivas en het kolenveld.
De kosten van dit tracé werden geraamd op f 19.400.000
of f 5.700.000 minder dan de aanleg van de vroeger aanbevolen
lijn gekost zou hebben.
Bovendien had dit tracé het voordeel, dat het gedeeltelijk
samenviel met dat, hetwelk was ontworpen voor een spoorwegtot onderlinge verbinding van de voornaamste plaatsen in de
Padangsche Bovenlanden.
Hoewel de minister erkende, dat de uitkomsten der nadere
onderzoekingen van den heer CLUUSENAER zeer belangrijk
waren voor de oplossing van de quaestie van spoorwegaanleg
op Surnatra, verklaarde hij echter in 1878, dat het vooralsnog
wel niet mogelijk zoude wezen de noodige middelen beschikbaar
te stellen om aan de gedane voorstellen uitvoering te gevenNaar aanleiding hiervan kwam al spoedig een verzoek van
de lieeren SLOET VAN OI,DRUITENBORGH en Ruus om concessie
voor de ontginning van het ombilinkolenveld, en voor den
aanleg en de exploitatie van een spoorweg van de Brande
wijnsbaai langs Padang en Padang-Pandjang naar het kolenveld}
terwijl ook vele andere particulieren min of meer ver strekkende
verzoeken deden. Aangezien aan die verzoeken echter de voor
waarde van rentegarantie verbonden was, konden zij niet
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worden ingewilligd. Deze beschikking gaf in 1883 aanleiding,
dat al spoedig een paar aanvragers hunne concessie-aanvragen
in zoover wijzigden, dat zij van rentegarantie afzagen, terwijl
ook nog een nieuwe concessie-aanvrager voor spoorwegaanleg,
gecombineerd met kolenontginning zich voordeed, die geen
rentegarantie van den Staat verlangde.
De in het begin van 1884 opgetreden minister SPRENGER
VAN EIJK achtte het noodzakelijk, dat kolenontginning èn
aanleg en exploitatie van den spoorweg in ééne hand bleven,
doch daar de destijds bestaande bepalingen voor mijnontginning
slechts toelieten, dat het ombilinkolenveld, hetwelk ontdekt
was ten gevolge van een van Regeeringswege ingesteld onder
zoek, alleen na openbare aanbesteding in concessie kon worden
gegeven, bestond er geen ander middel om particulieren in
de gelegenheid te stellen tot spoorwegaanleg, gecombineerd met
kolen-ontginning, over te gaan dan door daarvoor eene open
bare aanbesteding te houden en dus de voorwaarden, waarop
de concessie zou kunnen worden verleend te voren bekend
te maken.
Deze voorwaarden werden vastgesteld bij Indisch besluit van
20 Juli 1886 No. 29 en opgenomen in de Javasche Courant
van 23 Juli d. a. v., in welke courant tevens gegadigden
werden opgeroepen met de mededeeling, dat de uitbestedingden 9en December 1887 zou plaats hebben.
In de Tweede Kamer der Staten-Generaal vond dit besluit
van den minister gedurende de zittingen op den 17en en 18en
Novenber 1886 veel bestrijding. Vele leden achtten het van
zeer veel belang, dat aanleg en exploitatie van den spoorweg
en ontginning der kolenmijnen door den Staat zouden geschieden,
in verband met welke zienswijze de minister verklaarde, dat
de uitbesteding onmogelijk was geworden omdat nu eerst
beslist zou moeten worden over het beginsel: Staats-dan wel
particuliere aanleg. Naar aanleiding daarvan werd in de Staats
courant van 23 November en in de Javasche-courant van den
26en d. a. v. bekend gemaakt, dat de uitbesteding niet zou
plaats hebben, terwijl den 30en Maart 1887 aan de StatenGeneraal een wetsvoorstel werd ingediend, strekkende om
voor rekening van den Staat aan te leggen:
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cl.

een spoorweg in liet gouvernement Sumatra's Westkust,
van de Brandewijnsbaai over Padang naar Padang-Pandjang
en van daar naar Fort de Koele en Moeara Kalaban en
b. een haveninrichting aan de Brandeuujnsbaui.
In de memorie van toelichting op dit wetsontwerp deelde
de minister mede, dat het algemeen belang van NederlandschIndië de ontginning van het ombilinkolenveld vorderde,
terwijl de belangen van het gewest, waarin dat kolenveld
gelegen was, niet minder dringend verbetering der transport
middelen eischte. De tegemoetkoming aan die belangen was,
volgens den minister, alleen mogelijk, wanneer de Staat zelf
de spoorwegbouw ter hand nam, terwijl de mijnontginning
zou moeten aanvangen, zoodra de spoorwegverbinding van
eene nabij het kolenveld gelegen plaats naar de Brandewijnsbaai
voor exploitatie gereed zoude zijn.
In het voorloopig verslag werd over dit wetsontwerp gezegd,
dat het over het algemeen met genoegen was ontvangen en
dat over het nnt van het daarin bedoelde werk in geen
algemeène beschouwingen behoefde te worden getreden, terwijl
in de memorie van antwoord door den minister, naar aan
leiding van eene in het voorloopig verslag gedane vraag, nog
werd medegedeeld, dat het in de bedoeling lag den leider van
den spoorwegbouw op Sumatra onafhankelijk te doen zijn van
de Directie der Staatsspoorwegen op Java en hem in dezelfde
verhouding tot de Indische Regeering te plaatsen als die,
waarin bij den aanvang van den spoorwegbouw op Java de
Chef van den dienst der Staatsspoorwegen aldaar was gebracht.
Het wetsvoorstel werd den 10Jen Juni 1887 zonder hoofdelijke
stemming aangenomen en werd den 6 Juli 1887 tot wet
verheven.
Bij Gouvernements-Besluit van 17 September 1887 No. 1/c
werd daarop een afzonderlijke „Dienst der Staatsspoorwegen ter
Sumatra's Westkust" ingesteld onder leiding van een hoofd
ingenieur, toegevoegd aan het Departement der Burgerlijke
Openbare Werken. Hem werd Padang, waar voorloopig liet
hoofdbureau gevestigd werd, als standplaats aangewezen,
echter met bevoegdheid om zich zoo dikwijls van daar te
verwijderen als hij in het belang van den dienst noodig achtte.

58
Eene instructie was bij dit Gouvernements-Besluit gevoegd.
Reeds spoedig daarna werd niet den aanleg een aanvang gemaakt.
In Juli 1891 werd daarop het baanvak Poefoe ajer-Padang Pan
djang voor het publiek verkeer opengesteld, terwijl den len
Januari 1894 de geheele lijn in exploitatie kon worden genomen.
Evenwel had de aanleg van deze lijn ruim f 4.000.000 meer
gekost dan waarop hij geraamd was en wel door de volgende
omstandigheden:
le. een verbinding met Padang was gemaakt;
2e. het rollend materieel was vermeerderd;
3e. men had ijzeren, instede van houten, dwarsliggers gebruikt;
4e. er waren meer halten gebouwd;
5e. men had een eenigszins gunstiger gelegen baan met meer
der capaciteit verkregen;
6e. men had een grooter kolenmagazijn gebouwd;
7e. de vrachtkosten waren hooger geweest dan waarop gerekend
was.
Door de wet van 13 Juli 1895 (Staatsblad No. 211) w§rd
vervolgens de aanleg van de spoorlijn Fort de Kock-Pajakombo
goedgekeurd, welke lijn den 15den September 1896 in ex
ploitatie kon worden genomen, in verband waarmede liet thans
op Sumatra's Westkust aanwezige spoorwegnet was voltooid.
Een voorloopig ontwerp van een spoorweg van ParitMelintang naar Priaman kwam nog in 1902 gereed, doch
omtrent den aanleg van deze lijn is nog niets beslist.
Intusschen waren op Sumatra's Oostkust ook reeds spooren tramwegen aangelegd.
In Juli 1881 werd door de Deli-maatschappij concessie
gevraagd voor den aanleg en de exploitatie van een bijna
uitsluitend op de behoeften van de industrie berekenden spoor
weg van ongeveer 66 KM. lengte, met een spoorwijdte van
0.70 a 0.75M ter Sumatra's Oostkust, loopende van Laboean
Deli naar Medan en Deli Toewa, met zijtakken van Medan
naar Timbang Langlcat en van Kampoeng Baroe naar Tandjong
Morawa. Den 29sten October 1881 werd de concessie voorloopig
verleend.
Bij request van 16 Augustus 1882 verzocht de maatschappij
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echter intrekking van de verleende en toestemming voor eene
nieuwe concessie nl. voor den aanleg en de exploitatie van
een spoorweg met een spoorwijdte van 1.067, loopende van
de ankerplaats aan de Bélawan over Medan naar Deli Toewa
met een zijtak van Medan naar Timbang Langkat in liet
landschap Deli,
Bij Indisch Besluit van 23 Januari 1883 No. 17 werd de
concessie voor den tijd van 90 jaren verleend. Den 28en Juni
d. a. v. werd zij overgedragen op de „Deli Spoorweg-maatschappg", welke maatschappij reeds zeer spoedig daarna met
den aanleg een aanvang maakte, in verband waarmede den
25en Juli 1886 het eerste baanvak Ldboean-Medan voor het
publiek verkeer werd opengesteld, terwijl den 16eu Februari
1888 de geheele lijn in exploitatie kon worden genomen. Bij
Gouvernements-Besluit dd. 28 April 1889 No. 9 werd der
maatschappij vergunning verleend voor den aanleg en de
exploitatie van een spoorweg van Medan naar Perbaoengan,
welke vergunning gevolgd werd door die bij GouvernementsBesluit dd. 20 Juni 1889 No. 1 verleend voor de lijn Timbang
Langlcat-Selessek (1). Den 19en December 1890 waren deze
lijnen in exploitatie genomen. Het hierdoor verkregen net bleef
geruimen tijd zonder uitbreiding, totdat bij GouvernementsBesluit van 12 Februari 1900 No. 2 aan de maatschappij
vergunning werd verleend voor den aanleg en de exploitatie
van een stoomtram met een spoorbreedte van 1.067 M. van
Perbaoe>igan naar Bamban, welke lijn den llen April 1902
in exploitatie werd genomen.
Zooals uit bijlage 10 blijkt, werd deze concessie nog door
verscheidene andere, alle voor stoomtramwegen, gevolgd, uit
welke concessiën reeds enkele tramwegen zijn ontstaan, terwijl
andere nog in aanleg zijn.
Ook op Aljeh
spoorwijdte van
gelegd en onder
Men vindt er

treft men vele stoomtramwegen aan met een
0.75M., die alle door den Staat zijn aan
militair beheer staan.
nl.

(!) Deze lijn is sedert 5 November 1902 als tramweg geëxploiteerd.
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le. de stoomtramweg van Oeleë-Lheuë naar Seulimeun,
lang 45.293 K.M.
2e. „
„
„
Sigli naar Padang- Tidji,
lang 14.060 „
3e. „
„
„
„
„ Pardoen Laboe,
lang 214.802 „
Totaal 274.155 K.M.
Bovendien zijn de volgende stoomtramwegen nog in aanleg:
le. van Pantoen Laboe naar ldi, lang 50 K.M.
2e. een zijlijn van ldi
„ Blang Secolji, lang 3 K.M.
3e. „
„
„
„
„ Barna Toetomg, lang 436. K.M.
4e. „
„
„ Seulimeun naar Padang- Tidji, waarvan
reeds 22.250 K.M. in aanleg zijn.
De aanleg van de onder le en 2e genoemde zijlijnen is
thans reeds zoo goed als afgeloopen.
Bij het einde van het geschiedkundig overzicht gekomen
rest ons nog niet een enkel woord mede te deelen, dat ook
in Zuid Sumatra eene verkenning voor spoorwegaanleg heeft
plaats gehad, welke verkenning er toe geleid heeft vast te
stellen, dat een hoofdspoorweg van Teloh Betong over
Moeara Enim en Tébing-Tinggi naar Benkoelen niet een zijtak
van Banten naar Palembang, en verschillende secundaire
lijnen zeer gewensclit zoude wezen voor de ontwikkeling van
het land, terwijl de aanleg daarvan tevens dienstbaar zoude
kunnen worden gemaakt aan verbetering van den econoniischen toestand op Java nl. door Javanen in grooten getale
als koelies aan te werven en hen over te halen in de langs
den spoorweg gelegen, weinig bevolkte, terreinen woonplaats
te kiezen door hen een uitgestrektheid grond en andere voordeelen te schenken; dus m. a. w. de Javanen tot immigratie
over te halen. Volgens het verslag van deze verkenning zou
de aanleg moeten geschieden van Staatswege en zou deze
ongeveer f 96.000.000, kosten.
Moge bij de officieele gedachtewisseling over de vvenschelijkheid om tot aanleg van deze lijnen over te gaan, de geschiedenis
van het ontstaan der spoorwegen op Java tot leiddraad strekken!
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Bijlage 1.

Afschrift.
Koninklijk Besluit van den 28en Mei 1842 No. 207,
houdende mededeeling van het daarstellen van
eenen ijzeren spoorweg van S a m a r a n g
naar K a d o e, en de zoogenaamde Vor
stenlanden van Java, ter be
vordering van het transport van
goederen, met wagens, ge
trokken door buffels, enz.

WIJ WILLEM II, BIJ DE GRATIE GODS KONING DER NE
DERLANDEN, PRINS VAN ORAN.IE-NA.SSAU, GROOT-HERTOG VAN
LUXEMBURG, ENZ., ENZ.

Op de rapporten van Onzen Minister van Koloniën, van
den 13den Mei j.1., litt. A, No. 25 eii 28 Mei j.l., litt. A, No. 30;
Hebben besloten en besluiten:
ART. 1.

Ter bevordering van liet transport van producten en goe
deren van Samarang naar Kadoe, en de zoogenaamde Vor
stenlanden van Java en vice versa, zal worden aangelegd een
ijzeren spoorweg, bestemd om te worden bereden met ijzeren
wagens, getrokken door buffels, ossen of paarden.
ART. 2.

Deze spoorweg zal kunnen worden tot stand gebragt, bij
wijze van bijzondere onderneming, onder de bescherming der
Regering en niet zoodanige hulp van harentwege, als nader
zal worden overeengekomen, onder uitdrukkelijke toezegging
voorts, dat de ondernemers, gedurende een tijdvak van vijf
en twintig jaren, zullen worden gehandhaafd in het uitsluitend
bezit der gouvernenients-transporten, tegen bepaalde prijzen,
en gevrijwaard tegen alle mededinging van een gelijksoortigen
aard.
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ART. 3.

Onder de hulp, van gouvernementswege aan de ondernemers
te verleenen, zal behooren:
a. liet bevorderen van den overvoer naar Java tot lage
vrachten, van alle voor onderneming vereischte benoodigdheden.
b. het toelaten dier benoodigdheden aldaar, zonder betaling
van inkomende regten;
c. het kosteloos afstaan, aan de ondernemers, van den ge
vorderden grond;
d. des gouvernements medewerking in het verkrijgen van
materialen en werkvolk, tot dezelfde prijzen, als door
het gouvernement worden betaald;
e. het beschermen van de stationsgebouwen en verdere
eigendommen der onderneming, door alle ter beschikking
van het gouvernement staande middelen van politie, en
f. het tot stand brengen door 's gouvernements ingenieurs
van de gevorderde metingen en opnamen van het terrein,
ter bepaling van de meest voordeelige rigting voor den
aan te leggen weg.
ART. 4.

Vóór of op den len September a. s., zal Onze Minister van
Koloniën alle, tengevolge van ons tegenwoordig besluit, bij
hem ontvangen voorstellen en aanbiedingen, met een bere
deneerd verslag brengen ter Onzer kennis, ten einde daarop,
naar bevind van zaken te beslissen. ( I j
(1) In verband met dit Kon. Besl. vindt men de volgende aankon
diging van Z. E. den Minister van Koloniën, in de Staats-Courant
van 7 Juni 1842:
,, ,
„Het Koninklijk-Besluit van 28 Mei j.1. No. 207, bepaald hebbende,
dat' de voorgenomen ijzeren spoorweg van Samarang naar Kadoe en
de zoogenaamde Vorstenlanden van Java. zal kunnen worden daarge^teld ° bij wijze van bijzondere onderneming, onder de bescherming
van hét gouvernement, zoo verklaart de ondergeteekende zich bereid
tot liet ontvangen van alle voorstellen, welke lot de verwezenlijking
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En is Onze Minister van Koloniën belast niet de uitvoering
dezes.
Gegeven te 's Gravenhage, den 28sten Mei 1842.
(Get.) WILLEM.
De Minister van Koloniën,
(Get.) J. C. BAUD.

van dat ontwerp zouden kunnen leiden, en tot het geven van alle
inlichtingen, welke door de gegadigden, in verband daartoe, mogten
worden verlangd".

's Gravenhage, den 7 den jUni 1842.
De Minister van Koloniën,
(Get.) J. C. BAUD.
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Bijlage 2.

A fsclii'ift.

Concessie tot deti aanleg van spoorwegen
in Nederlandsch-lndië.
Besluit van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-lndië van 26
Januari 1853, No. 5.
(No. 4).
Gelet, enz.
Gelezen de missive van den Minister van Koloniën, van
20 November 1852 la A, No. 21/829, te kennen gevende:
Dat, enz.
Dat hij, Minister, gemachtigd is om den Gouverneur-Gene
raal :
le. Ter uitvoering te doen toekomen, afschrift van het
Koninklijk Besluit van 31 Ochtober 1802 H22, welks dispositief
luidt als volgt:
ART. 1.

„Aan Nederlanders in Nederland of in Nederland'sch-Indië
„gevestigd, en die, ten genoege van Onzen Gouverneur-Generaal
„van Nederlandsch-lndië, bewijzen daartoe de middelen te
„bezitten, kan concessie worden verleend tot den aanleg van
„spoorwegen in Nederlandsch-lndië.
ART. 2.

„Geene concessie tot den aanleg van eenen spoorweg in
„Nederlandsch-lndië zal worden verleend dan nadat uit een

„speciaal onderzoek zal zijn gebleken, dat de aanleg van zoo„danigen weg, op de aangewezen plaats, nuttig en uit„voerlijk is.
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ART. 3.

„De voorwaarden, aan eene concessie verhonden, worden
„in elk voorkomend geval, tusschen Onzen Gouverneur-Ge
neraal voornoemd en de concessionarissen geregeld.
„De overeenkomsten betreffende de te verleenen concessiën
„worden gesloten met Onzen Gouverneur-Generaal voornoemd.
ART. 4.

„Alle onderzoekingen, welke aan zoodanige overeenkomst
„voorafgaan, geschieden geheel door of ten koste van de
„concessionarissen, onder toezigt van het gouvernement.
ART. 5.

„De aanleg van iederen spoorweg in Nederlandsch-lndië
„en de verdere werkzaamheden, daaraan verhonden, geschieden
„geheel door vrije werklieden.
ART. 6.

„De artikelen 6, 7, 8 en 9 van Ons besluit van 24 0ctober
„1850 No. 45, zijn bij het verleenen van concessiën, wegens
„spoorwegen in Nederlandsch-lndië, van toepassing."
2e. enz.
Gelet op Staatsblad 1851 No. 6, bij hetwelk het Koninklijk
Besluit van 24 October 1850 No. 45 is opgenomen.
Is goedgevonden en verstaan:
Van het vorenstaande aanteekening te houden.
Accordeert met het register der besluiten
van den Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch-lndië.
De fungd. Algemeene Secretaris,
(w.g.) DE WAAL.
De artikelen 6, 7, 8, en 9 van het Koninklijk Besluit van
24 October 1850 No. 45 (Staatsblad 1851 No. 6) luiden:

5
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ART. 6.
„Waar plaatselijke oorzaken de concessionarissen beletten,
„om op aannemelijke voorwaarden vrije werklieden voor hunne
„ondernemingen te bekomen, wordt, behoudens de noodige
„voorzorgen voor de openbare rust en veiligheid, aan hen
„vergund vrije werklieden van elders aan te voeren.
ART. 7.
„De onderneming, waartoe concesssie is verleend, moet
„binnen eenen te bepalen en in de acte van concessie vast te stellen
„termijn, in volle werking zijn, bij gebreke waarvan de ge
smakte overeenkomst wordt beschouwd als vernietigd, be
houdens de aansprakelijkheid van den concessionaris voor
„de restitutie van alle gemaakte kosten, ook ter zake van het
„plaatselijk onderzoek van gouvernementswege, in art. 3 bedoeld.
ART. 8.
„Wanneer de concessie wordt verleend aan eene vennootschap,
„moet derzelver bestuur bestaan uit Nederlanders, in Nederland
„of Nederlandsch-Indië gevestigd, en in elk geval moet de
„concessionaris, hetzij vennootschap, hetzij bijzonder persoon,
„in Nederlandsch-Indië behoorlijk zijn vertegenwoordigd.
ART. 9.
„Geene concessie vermag geheel of gedeeltelijk aan anderen
„te worden overgedaan, dan met toestemming van het Indisch
„bestuur. In geen geval vermag dezelve, hetzij bij versterf
„of anderzins, over te gaan dan op Nederlanders."
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Bijlage 3.

CONCESSIE AANVRAGEN
VOOR

SPOORWEGEN
VAN

1851 tot met 1858.

68

Namen der aanvravr
,
JNO. gers en dagteekening
,
der aanvragen.
1,

1851.

_
, .. .
Omschrijving van
, ...
de lijnen.

Concessie aanvraag

„ ,
, .
Verdere aanteekeningen.

Dit spoor was be-

DEELEMANS, ingenieur voor een leuning spoor stenxi voor overvoer
v/d Waterstaat en HAP- van Batavia naar Bui- van producten.
PARI), LE luitenant der tenzorg.
In de aanvraag was

Infanterie.

2.

1853.

vermeld, dat de ont
werper eerst een proef
met zoodanig spoor zou
nemen op een particu
lier landgoed.
Dit schijnt niet te
zijn geschied. De Re
geering hoorde tenmin
ste verder niets meer
van de aanvraag.
Concessie aanvraag
voor den aanleg van
een spoorweg tusschen
Bairean en Semarang,
geschikt tot het vervoer van producten in
met trekbeesten hespannen wagens.

Als voorwaarden werden in de aanvrage
opgenomen:
a. verstrekkingen van
werklieden.
b. geschenken uit 'slands kas.
c. waarborgen van ka
pitaal en interest.
Den concessionnarissen werd te kennen
gegeven, dat concessie
tot den aanleg van
spoorwegen alleen ver
leend kon worden op
de voorwaarden van
het K. B. van 31 October 1851 Lett. II2'2.
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Namen der aanvra,
JNo. gers en dagteekening
,
der aanvragen.

XT

3.

_
, .. .
Omschruving van
....
de Innen.

0. I. Maatschappij
Concessie aanvraag
van Administratie en voor den aanleg van
Lijfrente.
een ijzeren spoorweg
1854.
van Batavia naar Buitemorg, bestemd om te
worden bereden met
wagens, door paarden
getrokken.

,
, .
Verdere aanteekemngen.

TT

Volgens de bepalingen van het K. B.
van 31 October 1852
werd a/d Maatschappij
te kennen gegeven, dat
haar verzoek in overweging zou worden genomen, wanneer zij
overlegde:
a. een tracé en project
v/d spoorweg.
b. eene aantooning van
de beschikbare fond
sen.
c. een opgave van de
gewenschte
voor
waarden.
In November 1855
werd hieraan voldaan,
waarna de stukken in
handen werden gesteld
van den Directeur der
B. O. W.
In 1858 werd op het
verzoek afwijzend be
schikt, omdat een spoor
weg, enkel bestemd tot
goederenvervoer en met
trekdieren als beweeg
kracht, niet aan de
verwachting zou be
antwoorden.
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No.

4.

Namen der aanvragers en dagteekening
der aanvragen.

Omschrijving van
de lijnen.

Concessie-aanvraag
J. O. F. STRUBEN,
oud. offr. der artillerie voor den aanleg van
een houten spoorweg
1855.
tussclien Pasoeroeun en
Malang en andere plaat
sen in de residentie

Pasoeroean.

5.

Verdere aanteekeningen.

Aan deze aanvraag
was de voorwaarde ver
bonden, dat het Gou
vernement met den aan
vrager eene overeen
komst zou sluiten voor
den op- en afvoer van
producten, zout, enz.
Aan adressant werd
medegedeeld, dat zijn
verzoek niet voor in
williging vatbaar was,
doch dat hij daarop kon
terugkomen met inacht
neming der vormen en
voorwaarden, gesteld in
het K. B. van 31 Oct.
1852.
Toen hij op zijn ver
zoek in 1856 terug
kwam
met dezelfde,
reeds bovenvermelde,
voorwaarde, werd liet
afgewezen, omdat bet
te bezwarend voor den
lande werd geoordeeld.

Als voorwaarden wa
Concessie aanvraag
Firma
MACLAINE
WATSON & Circ, namens voor den aanleg van ren aan deze concessie
den lieer HARDY WELI-S een spoorweg van Ba aanvraag verbonden:
tavia over Tjikao naai le. 5£6°/o garantie van
1857.
de vlakte van Ban het op 18 millioen gul
doen a tot Tjitjalengka den geschatte kapitaal.
2e. vervoer der gou
met een zijtak naar
vernement» - producten
Buitenzorg.
gedurende een zeker
getal jaren tegen den
middenprijs der drie
laatste jaren.
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Namen der aanvra
No. gers en dagteekening
der aanvragen.

Omschrijving van
de lijnen.

Verdere aanteekeningen.

In de eerste maanden
van 1858 hebben adres
santen verzocht hun
verzoek buiten beschik
king te laten.

6.

J li r. J. C. Re i.rNHTjOudvice-president van den
Raad v. N.I., J.W. Pool
man, president van de
factorij der N. Handelmaatscli. en A. Fuaser,
koopman.
1858.

Concessie gevraagd
voor den tijd van 99
jaar voor denaanleg van
ijzeren (stoom) spoor
wegen op Java, waar
van de hoofdlijnen uit
liet midden des eilands
zouden uitgaan naar Ba
tavia, Semarang, Soerubaja en Tjilatjap.

• Aan deze aanvraag
was de voorwaarde ver
bonden van rente ga
rantie voor 33 jaar van
5°/0 van het voor den
aanleg en de exploita
tie benoodigd kapitaal,
waarvan het maximum
werd gesteld op 125
millioen gulden.
Aan adressanten werd
in 1861 medegedeeld,
dat hun verzoek, voor
zooveel de ondersteu
ning van Staatswege
betreft, niet voor inwil
liging vatbaar was, om
dat aan een zoo uit
gestrekt spoorwegnet,
waarbij versneld ver
voer van personen op
den voorgrond stond,
geene werkelijke, veel
minder dringende be
hoefte bestond, volgens
de inzichten der Regee
ring. Zij erkende het be
staan daarvan wel ten
opzichte van een verbe
terd vervoer van goede
ren en producten uit de
binnenlanden naar de
havens van afscheep.
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Bjjlage 4.

.Afschrift.
Instructie
voor den heer T. J. STIELTJES.

le.

Het hoofddoel, hetwelk de adviseur T. J. STIELTJES
zich ten aanzien van de verbetering der middelen van
vervoer zal voor oogen stellen, geldt de verbetering van
den afvoer van producten en goederen naar de havens
van afscheep, zoo te lande als langs de waterwegen.
Een versneld vervoer van personen komt daarbij alleen
in aanmerking, d&&r waar de behoefte daartoe werkelijk
bestaat.
e
2.
De verschillende wegen uit het binnenland van Java
naar de havens van afscheep zullen worden ontworpen
met het oog op eene mogelijke latere verbinding onder
ling, ten zuiden van het KERNGEBERGTE, ten dienste van
de verdediging van Java.
Ter bevordering van dit oogmerk zullen aan den heer
STIELTJES worden medegedeeld de stukken, betrekking
hebbende tot het verdedigingsstelsel van Java in het
algemeen, en in het bijzonder al wat betrekking heeft
tot de militaire wegen.
E
3 .
De heer STIELTJES zal met de betrokken hoofden van
gewestelijk bestuur in overleg treden ten aanzien van de
hulp, welke van de bevolking kan worden verkregen tot
uitvoering der te projecteeren werken, zonder dat van
haar, bij wjjze van heeredienst, meer worde gevergd dan
overeenkomt met de bestaande regelingen en gebruiken
eu met de van haar gevorderde diensten bij de gouver
nementscultuur.
4E.
Hij zal in het bijzonder ten aanzien van spoorwegen,
hetzij voor vervoer door stoomkracht, hetzg door trek-
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5e.

6e.

7E.

8C.

dieren, adviseren, of de aanleg en de exploitatie daarvan
van 's Rijks wege zal geschieden, dan wel aan particuliere
ondernemers zal overgelaten worden.
Hij zal zijne werkzaamheden aanvangen met een on
derzoek omtrent den aanleg van een spoorweg tot ver
binding van de haven van Semarang met de Vorstenlanden.
Aan hem wordt gedurende zijne zending toegevoegd
de benoemde hoofdingenienr voor spoorwegen en indus
trie in Nederlandsch-Indië JOHN DIXON, benevens zoodanige
ingenieurs, opzigters, teekenaars en verder of ander per
soneel, als noodig zijn tot het doen van metingen, het
opmaken en uitwerken van voorstellen enz.; zullende de
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië worden ver
zocht, dit personeel ter zijner beschikking te stellen, daartoe
kiezende de meest daartoe geschikte personen.
De heer STIELTJES is, behoudens het bepaalde sub 5E,
vrij in de keuze der hoofdstandplaatsen, van waaruit hij
de opmetingen wil doen uitgaan en waar tijdelijk het
bureau en archief gevestigd worden.
Op elke dier hoofdplaatsen wordt achtervolgelijk ter
zijner beschikking gesteld een voldoend locaal tot bureau
en berging van het archief; wordende de kosten van
Verplaatsing van beide gebragt ten laste van het Gou
vernement.
Alle kosten van teeken-, schrijf- en bureaubehoeften,
instrumenten of andere voorwerpen voor de opmetingen,
als ook wegens de aanschaffing van eenige der beste
tijdschriften en werken, die de uitvoering der zending
gemakkelijk kunnen maken en bespoedigen, worden aan
den heer STIELTJES vergoed tegen overlegging van be
hoorlijke quitantiën; blijvende de aangekochte instrumenten,
werken, enz., het eigendom van het Gouvernement.
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Bijlagre 5.
Overzicht
der door den Staat aan de N..I.S. M. verleende rentelooze
voorschotten en de terugbetaling daarvan (1).
door den

aan den

schoten.

terugbetaald.

78.750.00
116.212.875
178.059.37
261.414.65
387.579.65
625.821.15»
765.000.00
765.000.00
765.000.00
765.000.00

49.045.86
28.226.10
49.219.435
33.580.82»
—
4.364.83
244.534.13
88.634.35
106.164.53»
397.347.495

29.704.14
8'7.986.776
128.839.935
227.833.82»
387.579.65
621.456.32»
520.465.87
676.365.65
658.835.46»
367.652.505

3.706.720.14

1874 165.000.00

jgslsels'

~

"H.617.37»

1875 765.000.00
1876 765.000.00
1877
—
1878
1879
_
1880
—
1881
—
1882
—
1883
—
1884
—
1885
—
1886
—
1887
—
1888
—
1889
—

742.187.72
765.000.00
28.294.22

—
—
—
——
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

3.334.429.665
3.334.429.665
3.306.135.445
3.306.135.445
3.301.145.555
3.226.H46.37»
3.135.543.245
2.769.891.63»
2.358.239.93»
1.891.968.46»
1.438.389.00
1.180.633.00
1.048.364.00
973.864.35
899.364.35

Jaar.

1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873

Staat

4.989.00
74.499.18
91.103.13
365.651.61
411.651.70
466.271.47
453.579.46»
257.756.00
132.269.00
74.499.65
74.500.00

Totaal restant,

(1) Het nog jaarlyks door den Staat verstrekt wordende bedrag
van f 765 000 voor rente-garantie, hetwelk telkenmale ook weder
van de maatschappij wordt terugontvangen, is na het jaar 1877 niet
meer in dezen staat opgenomen.
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do£r den

Jaar.

Staat
vooigeschoten.

1890
1891
1892
1893
1894

—
—
—
— •
—

aan den
.
a,
Staat
.
terugbetaald.

Rest voor. t
scliot.

30.090.22
167.834.47
284.991.27
242.546.79
173.901.60

—
—
—
—

.
, ,
m
Totaal restant,

869.274.31
701.439.66
416.448.39
173.901.60

Overzicht
van het aandeel van den Staat in de winst der N. I. S. M.
Over
het
jaar.

Winstaandeel,

1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903

163.631.635
124.620.00
120.193.00
161.608.00
170.256.00
220.344.00
248.821.00
232.742.00
140.075.00
—

76
Bijlage 6.
Ontwerp van Wet tot den aanleg van
spoorwegen op J a v a .

WIJ WILLEM III, enz.
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te
weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat ter bevor
dering van de belangen van den landbouw, de nijverheid en
van de verdediging van Java verbetering van gemeenschap
door aanleg van spoorwegen noodig is;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ABT. 1.
Voor rekening van den Staat worden op Java aangelegd
spoorwegen, langs de lijnen in het volgend artikel vermeld.
ART. 2.
De lijnen loopen:
van den spoorweg Batavia-Buitenxorg, in de rigting van
Tjibaroessa en Tjipadalaranfj, naar llandong;
van Djolcjokarta, in de rigting van Poerworedjo, Keboemen
en Banjoemaas, naar Tjilatjap;
van Pasoeivean, in de rigting van Gempol, Sidoardjo, Modjokerto, Poenrodadi en Ngawi, en aansluitende aan den spoor
weg Semarang- Vorstenlanden;
van Soerabaya, in de rigting van Sidoardjo en Gempol,
naar Malang.
Met den aanleg der vier lijnen wordt gelijktijdig een aan
vang gemaakt.
De wet bepaalt later in welke rigting de verbinding tusschen
Westelijk- en Midden-Java tot stand gebragt zal worden.
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ART. 3.
De wet bepaalt de wijze van exploitatie.

ART. 4.
Onderafdeeling 87, Spoorwegen, van het Ilde hoofdstuk der
begrooting van Nederlandsch-Indië. voor het dienstjaar 1872,
betreffende de uitgaven in Nederlandsch-Indië, wordt verhoogd
niet twee millioen grilden (f 2.000.000), en alzoo gebragt op

tivee millioen vijf duizend gulden (2.005.000).
Het totaal der VIde afdeeling (Departement der Burgerlijke
Openbare Werken) wordt nader vastgesteld op tien millioen

een honderd acht en tachtig duizend acht honderd acht gulden
(f 10.188.808) en het eindcijfer van het IIde hoofdstuk op twee
en negentig millioen een honderd zes en negentig duizend drie
honderd zestig gulden (f 92.196.360).
ART. 5.
Aan de middelen tot dekking van de uitgaven, begrepen in
hoofdstuk I der begrooting van Nederlandsch-Indië voor 1872,
wordt een nieuwe post toegevoegd:
„Bijdrage uit liet nader hij de wet vast te stellen batig slot
van de algemeene rekening van ontvangsten en uitgaven van
Nederlandsch-Indië over de dienst van 1867
f 2.000.000,00".
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle ministerieele departementen, autoriteiten,
collegiën en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

, den
De Minister van Koloniën,
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Bijlage 7.
Gewijzigd Ontwerp van Wet.

^ 0^~ VÓU Y^sè

é- \ vp ^ 2.
WIJ WILLEM III, enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat in Nederlandsch-Indië verbetering der middelen van gemeenschap door
aanleg van spoorwegen noodig is ter bevordering van de
belangen van landbouw en nijverheid en van de verdediging;
Zoo is het, dat Wij, den Ilaad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten Generaal, bebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ART. 1.

Op Java worden spoorwegen aangelegd, langs de lijnen in
het volgend artikel vernield.
ART. 2.

Deze lijnen loopen:
van den spoorweg Batavia-Buitenzorg naar Bandong;
van Djohjolcarta naar Tjilntjap;
van den spoorweg Semarang-Vorstenlanden naar Pasoeroean,
in verbinding met Soerabaia en Malang.
De wet bepaalt later in welke rigting de verbinding tusschen Westelijk- en Midden Java zal worden tot stand gebragt.
ART. 3.

De aanleg geschiedt bij voorkeur op daartoe te verleenen
concessiën, met of zonder ondersteuning van den Staat; in
het eerste geval behoudens bekrachtiging der voorwaarden
door de wet.
Intusschen worden voor rekening van den Staat de noodige
opnemingen gedaan ter voorbereiding van den aanleg der

^
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spoorwegen, en worden, totdat concessie voor den aanleg is
verleend, de gronden ten name van den Staat onteigend.
Ook met den aanleg wordt voor rekening van den Staat
een aanvang gemaakt, wanneer geen concessie is kunnen
worden verleend op het oogenblik dat, na voltooijing der
opneming van een der in art. 2 genoemde lijnen, de onteige
ning zoover is gevorderd, dat met den aanleg kan begonnen
worden.
ART. 4.
Onderafdeeling 87, Spoorwegen, van het Ilde hoofdstuk der
begrooting van Nederlaiidsch-Indië voor bet dienstjaar 1872,
betreffende de uitgaven in Nederlanilsch-Indië, wordt verhoogd
met twee millioen gulden (f 2.000.000) en alzoo gebragt op
tivee millioen vijf duizend gulden (f 2.005.000).
Het totaal der VIde afdeeling (Departement der Burgerlijke
Openbare Werken) wordt nader vastgesteld op tien millioen
een honderd acht en tachtig duizend acht honderd acht gul
den (f 10.188.808), en het eindcijfer van het IIde hoofdstuk
op twee en negentig millioen een honderd zes en negentig
duizend drie honderd zestig gulden (f 92.197.360).
ART. 5.
Aan de middelen tot dekking van de uitgaven begrepen
in hoofdstuk 1 der begrooting van Nederlandseh-Indië voor
1872 wordt een nieuwe post toegevoegd:
„Bijdrage uit liet nader bij de wet vast te stellen batig
slot van de algemeene rekening van ontvangsten en uitgaven
van Nederlandsch-Indië over de dienst van 1867
. . . . . f 2.000.000,00".
Lasten en bevelen, dat deze in liet Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle ministerieele departementen, autoriteiten,
collegiën en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

,den
De Minister van Koloniën,
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Bijlage 8.
Aanlegkapitaal
en winst over 1902 der thans bestaande spoor- en tramwegen.

Winst in
Ondernemingen.

Aanlegkapitaal.
ë
1

Staatsspoorwegen (over 1901) 159.413.270.486
N. 1. S. M. lijn Sem.-Vorsteiil. 21.344.137
„
„ Bat. Builenz.
3.883.167
ZM<-Spoor\veg Maatschappij.
8.164.741
Sem. Joana Stoomtr. Mij.
11.547.887
Ned. Ind. Tramw. Maatscli.
1.505.154
Oost Java Stoomtr.
„
2.555.394
Stoomtramw. 1)jok ja-Bi ossot.
571.777 f1)
„
„ WillemI.
3.107.337 (')
„
Goedih-Soerab. 10.963.491 (»)
Sem.-Cheribon Stoomtr. Mij.
9.226.722
Serajoedal
„
„
2.829.718
Kediri
„
„
2.630.158
Malctng
„
„
2.654.952
Pasoeroean
„
„
1.860.637
Probolinggo
„
„
1.315.612
Modjókerto
„
„
2.244.386
Babat-Djombang „
„
1.965.603
Madoera
„
„
5.270.599
St. tramwegen v/d. DeliSp. „
2.773 554
Bataviasche Electr. Tram „
1.947.628

.... ^e,to
'/o van het
Winst over 1902. aanlegka
pitaal.
5.742.015.88
1.479.022
518.015
786.400
598.576
159.748
107.306
76.611
98.662
160.285
688.138
206.965
134.230
37.732
23.681
26.333
48
?
— 20.583
20.647
23.949

3.6
6.93
13.34
9.63
5.4
11.1
4.02
13.4
3.1
1.6
7.4
7.3
5.1
1.4
1.2
2.—

0.7
1.2

(!) Ongerekend concessie en dergelijke hosten.
N. B. De cijfers zijn verkregen uit de „Statistiek van het vervoer op spoor
wegen" over 19Ö2, behalve die van de Staatsspoorwegen, die uit het verslag zyn
geput.

EB
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Bijlage 9.

Opgave van de lengte der spoor- en tramwegen, welke
bij het einde van ieder jaar in exploitatie was.

Einde
v/''

Lengte in KM der in exploitatie zijnde
!
Staatsspoor1

Particuliere

wegen.

spoorwegen.

1867
1868
1869

—
—
—

25
36
HO

—

1870
1871
1872

—
—
—

110
H6
180

—
—
—

1873
1874

—
—

260
260

—
—

1875
1876
1877

—
—
—

260
260
260

—
—
—

260
260
260
260
260
260
260
260
302
361-r
367-J
386
432
445
445
445
445
445
420.5

—
—

J

1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
v 1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896

84
112
150
265
342
437
668
673
678
866
866
927
927
1017
1100
1156
1266.5
1300
1407

Paiticulieie
stoomtramwegen. (1)

•

4.5
45
129.5
129.5
129.5
140
161
237
237
244
263.5
282
307.5
342
420.5

(1) De Staatsstoomtramwegen op Atjeh zijn niet opgenomen. Deze
staan onder militair beheer.
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gjn(je

Lengte in KM der exploitatie zijnde

v ''
Jaar

Staatsspoor-

Particuliere

wegen.

spoorwegen.

Particuliere
stoomtram
wegen.

1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903

1616
1689
1788
1863
1867
1938

420
363.5
363.5
363.5
363.5
363.5

667.5
1005
1169
1485
1705
1888
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Bijlage 10.

W otten
voor den
aanleg der Staatsspoorwegen, concessiën voor particuliere
spoor- en tramwegen en datum van opening
voor exploitatie van baanvakken.
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voor particuliere spoor- en tramwegen en datum van opening

Wetten voor den aanleg der Staatsspoorwegen, concessiën
voor exploitatie

>
LIJN.
T

ONDERNEMING.

Staatsspoorwegen

T

T

Spoor^

van baanvakken.

Duurder Besluit—datum
i
i
f 1
fuuriui
en .laartal—
concesjen?
lndlgcll

i>

A A

'

NV A K
*

Soerabaja-Pasoeroean-Malang.

1.067

—

] Wet

6 April 1875. Sb. 141. Soei'il/aja21
10
SZgoti-LauZg.
La wang- Malang.
18

Kertosano-Madioen.

1.067

-

| Wet

6 Juni 1878. Sb. 2°1.

«

Sidhoardjo-Blitar.

1.067

-

Wet

6 Juni 1878. Sb. 201.

32

Oosterlynen.

Madioen-Soerakarta.

1.067

—

Pasoeromn-Probolinggo.
Soerabaja-Oedjoenq.'
Probolinggo-Djember-Panaroekan.

1.067
1.067
1.067

-

Wet 25

,

Wet 11
Wet 20
Wet 23

Semboeng-Kertosono.
Kertosono-Kediri.
Kediri-Tortoengagoeng.
Toeloengagoeng-Blilar.
Mei 1880. Sb. 138. Madioen-Paron.
Puron-Modjosragen.
Modjosrugen-Soeralcarta.
December 1881.
Pasoeroean-Probolinggo.
Juli 1884. Sb. 110. Soerabaja-Kahmas
Jum i:893. Sb.:2!4. P>
Klakah-Djember.

Malang-Blitar.

1.067

-

larik-Soerabaja-Kalimas.

1.067

-

Kalisat-Banjoewangi.

1.067

-

Goebeng-Kalimas Oost.

1.067

-

Buitenxorg-Tjitjalengka.

1.067

-

J

/

J

Staatsspoorwegen

Weerlijnen.

u g• Dütuni, enJfttir
(ler
w> •
J
<*-*»

Wet 30 Sept. 1893. SI). 296.

—

Wet 20 Juli

1895. Sb. 212.

Wet 31 Dec. 1898. SI». 13.
(1899).
I Wet 22 Juli 1899. Sb. 272.
|Wet

>

Djember-Panaroelcan.
Malang-Kepandjen.
Bhtar-Wlrngi.
Kepandjen-Wl.mgi,
Tarik-Sepandjang.
Sepandjanq-Wonolcromo.
Knlisat-Mrawan.
Mrawan-Banjoewcmgt.
Ooebeng-Kalimas.

6 Juni 1878. SI). 201.

SMoemi-Tfrndjoer.
Ijiandjoer-Bandoeng.
Bandoeng- Tjitjalengka.

1 Nov. „
1 Mei'1879.
20 Juli
„
l

iS»!

16 0^1880.

7
29
30
34

25 Juni „
13Aug. „
2 Juni 18»o.
16 „ 188 .
1884'
_ 1 iV'rr
29 24 Mei
„
40
3„
»
| Ju i 1895
36 16 Mei. W
62
89
19

1 Juni 1897.
1 Oct. „
o Jan. 189.

1»

w

36
23

30 „ o .
{^
»

r,

»

<

in c l iqo?

30
5b
4

:lObept y^.
f r r iqoi
Juli i»u .

30
39
59
27

21 Mrt. 1882.
10 Mei 1883.
17 ,, loo4.
10 Sept. „

86
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Wetten voor den aanleg der Staatsspoorwegen concessiën

voor particuliere spoor en tramwegen en datum van opening

voor exploitatie

ONDERNEMING.

Staatsspoorwegen
II ester lijnen.

LIJN.

Siinnr
.w!,!'' ' Besluit — datum en jaartal—
„ETS"
en
jaren.
Indisch Staatsblad.

Djokdja-Tjilatjap.

1.067

—

Batavia-Priók.
Tjitjalenglca-Garoet.
Preanger-Tjilatjap.

1.067
1.067
1.067

—
—
—

Batavia-Anjer met zijtakken:
1.067
Doeri- Tangerang en Tanah Abang- Weltevreden.

—

j
N

Batavia-Kedoeiig Gedeh.
Kedoeng Gedeh-Krawang.

'l 067
|

Padalarang-Krawang.
Rangkasbetoeng-Laboean.

1.067
1.067

—
—

1.067

—

Staatsspoorwegen Emmahavan-Sawah Loento.
ter Sumatra's WestkusL

Fort de Kock-Pajakombo.
Ned.-IndischeSpoor- Semarang- Vorstenlanden- Willem 1.
weg Mij.

van baanvakken.

1.067

—

1.435

99

BAANVAK.

• Datum en Jaar
§£
der
j
Opening.

176- Un T„li 1887
1884. SI». 111. DjokdjonTjilatjap.
Koetoardjo-Poerworedjo.
12. rU J
_
Batavia-Priolc.
9.
2Nov.l885.
Wet 24 Dec. 1886. SU. 254. Tjitjalengka-Garoet.
51. 14Aug.l889.
Wet 31 Dec. 1888. SI». 8. Tjibatoe-Tasikmalaja.
56. 16 Sept. 189.3.
• |,
(1889). Tasikmalaja-Kesoegihan.
118.
1 Nov. 1894.
Wet 15 Juni 1896. SI). 180. Batavia-Doeri-Tangerang. 23.
2 Jan. 1899.
|
Doeri-llangkasbetoeng.
76.
1 Oct.
i?r; ngkasbetoeng-Serang.
34.
1 Juli 1900.
Serang-Anjerkidoel.
42. 20 Dec. „
)Overgenomen van de Batavia Batavia-Bekassie.
'27. 31 Mrt. 1887.
Ooster Sp. Mij. ingevolge de Bekassie-Tjikarang.
17. 14Aug.l890.
1
Wet van 9 Juni 1898 Si». 222. Tjikarang-Kedoeng Gedeh. 13. 21 Juni 1891.
)
Kedoeng Gedeh-Krawang.
6. 20 Mrt. 1898.
Wet 29 Dec. 1900J?b.8(1901). Krawang-Poerwakarta. '
41. 27 Dec. 1902.
Wet 31 Dec" Ï9Ö2. Sb. 17.
' "(1903)!

| Wet 20 Juli

i Wet
\

1887. Sb 163. Poeloeajer-Padang Pandjang
Padanq Pandjang-Fort de
'
Koek.
Padang Pandjang-Sololc.
.
Solok-Moeara Kalaban.
Padang-Emmahaven.
I
Moeara Kalaban-Sawah.
I
Loento.
Wet 13 Juli 1895. Sb. 211. Fort de Kock-Pajakombo.

19.
1 Nov. „
53.
1 Juli 1892.
23. \ j Qct
1.1
"
4.
33.

1 Jan. 1894.
15Sept.l896.

G.B. 28 Maait 1862 No. 1. Semarang-Tanggoeng.
Tanggoeng-Kedongdjati.
I
Semarang-Haven.
I
Kedonqdjati-Solo.
Solo-Djokdja.
Kedongdjati- Willem I.
Djolcdja sjv-Djokdja Toegoe.
3e spoorstaaf Solo-Djokdja.

24.7
9.4
1-7
73.8
58.
36.6
1.1
—

lOAug.1867.
19 Juli 1868.
20 Juli 1868.
10Febr.l870.
10 Juni 1872.
21 Mei 1873.
7 Juli 1887.
15 Juli 1899.

i

6 Juli

71.

1 Juli 1891.

89

88

voor particuliere spoor en tramwegen en datum van opening

Wetten voor den aanleg der Staatsspoorwegen, concessiën

van baanvakken.

voor exploitatie
n

ONDERNEMING.

^
t
«lei \ geslult—datum en jaartal—
Spoor- conceswijdte,
jem
Indisch Staat,blad.

'

Ned.-Indische$\ioor- Batavia-Buitenurrg.
"eg

1-067

99

• (1.11. 27

Maart 1864 No.

BAANVAK.

1.

Mii'

BjoMja-Brcseo,.

1.435

60

W*.Tm~L

1-067

76

B.B. 20

4,,ril

I8.B.14M

6.1

„
c,
, •
Goendih-Soerabnja.

i n«7
1.067

7Fi
75

44.

31 Jan. 1873.

Djokdja-Brossot.

23.4

21 Mei 1895.

^

1\ S

1893 No. 9.

1895No.7. %£££*

Setjang- Willem I.
Setjang-Parakan.

Spoorweg Mg.

Behwan-Deli Toemt.

4067

90

36.3 ln Oct. 1900.
52.3
1 Mrt. 1902.
35.9
1
35.7
1 IV!lit. .
28.3
41.
} M,r:
13.5
1 J»»119(L.
_L5_
llebr.1903.

(Station)-«ma*

G.B. 23

Jan.

ML

27.
25.

pn 94. Sent 1896 No. 1. Goendih-Kradenan.
b.li.
öept. iöso
Kradenan-Tjepoe.
Tjepoe-Bodjonegoro.
<
Bodjonegoro-Babat.
Babat-Lamongan.
Lamongan-Soerabaja.
Soemari-Grissee.
Grissee-Grissee (Station).
)

Ddi

16 Juni 1872.

Boeldl Doeri-Buitenzorg.

\
•

. Datum en Jaar
«_
l'er
tc J
JT

WWH»ll

'

6De,1903.

17

25Juli 1886.

Medan-Veli Toewa.

U-

4 Sept.1887.

1883No. 17

Medan-Timhang Langlmt.

21.

1 Mei 1887.

'
Medan-Timtang Langkal.

1.067

90

Medan-Perbaoeugan.

1.067

90

, G.B. 28

April

1888 No.

9.

^^'^!Smgan.

!s'

7 Fel.r.1890,

Timbang Langhü-SeM.

1.067

90

i

Juni

1889No.

1.

Timbang Langkat-SdessehM\.

19Dee.l890.

7,

1 OR7

QO

I

406?

90

1

1.067

90

7

r>

I,

2£E5S*S££l.
W LangUt-^ndjang
Pangkallan Branaan.

fW

|
G.B. 23 Jan.

G.B. 20

ft R 12 Febr

1900 No. 2. Perbaoengan-Bamban.

30.3

G.a 20 SÏÏL-

190! N, 24.

10.7

G.B. 18

1900 No. 1

Juli

.
1

i

W

11

Mn-.

3 Mrt. !903.

91

90
Wetten voor den aanleg der Staatsspoorwegen, concessiën
voor exploitatie

ONDERNEMING.

LIJN,

voor particuliere spoor en tramwegen en datum van opening
van baanvakken.
=

, ., , ,
• ,.(„i
Duurder! „
Besluit—datum en jaartal—
e n
Sl.}.0,0r" c°nc<?8~
wijdte. sie 111
Indisch Staatsblad.
jaren.

BAANVAK.

. Datum enJaar
&
|bQ
<'er
£
Opening.

Tandjong Poera-Paiigkalan
Brandan.

Deli Spoorweg Mij.

Loeboeg Pakam-Bangoen Poerba.

1.067

90

Selesseh- Kivabi.

1.067

90

Semarang-Joana.

1.067

onbepaald.

Semarang-Joana
Stoomtram Mij.

Poerwodad i-Goendih.
1.067
(behoorde aanvankelijk aan de Poerwodadi-Goendih St. tr. Mij, en ging in
1891 over aan de S. J. S.).

idem.

Koedoes-Ma jong.

1.067

idem.

Demak-Poerwodadi- TMrosari.

1.067

idem.

Wirosari-Blora.

1.067

idem.

Majong-Petjangadn.

1.067

idem.

Wirosari-Koewoe.
Koewoe-Kradenan.

1.067
1.067

idem.
idem.

Joana-Tajoe-Pakis.

1.067

idem.

G.B. 12 Juli

1901 No. 25.

».• Bangoen ^

G.B. 11 Aug. 1901 No. 33. Selesseh-Kwala.
G.B. 18 Maart 1881 No. 5. Semaraug-Djomblang.
Overige Stadslijnen.

G.B.
: .

G.B.

8 Febr. 1883 No.

|OApr l904

10.

oNov.1902.

4.3
7.5

(

2

1883>

Semarang-Genoek.
Genoelc-Demalc.
Demak-Koedoes.
Koedoes-Joa na.

5.6
'9.7
26.4
35.9

2 Juni J883.
27 Sep'l-1883.
15 Mrt. |884.
18 Apr. 188 .

1. Poerwodadi-Goendih.

17.1

28Nov.l884.

f t

' '

8 Oct. 1886 No. 1 /c. Koedoes-Majong.

U.6

6Sept.l887.

20.8
18.
21.3

^^ov.1888.
1 Apr. IMBy.
1 Oct. 1889.

18.2
10.4
15-4

16 Sept.1893.
2- Mit. I.öJ-4.
13 Sept.189 .

G.B. 11 April 1894 No. 8. Majong-Petjangadn.

10.3

5Meil89o.

G.B. 7 Jan. 1895 No. ^ \ Wir0Sari-Kradenan.
G.B. 22 Febr. 1896 No. 25. \

8.3

lNov.1898.

1 8.2

20 Mei 1899.

G.B. 10 Sept. 1887 No. 1/c. Demak-Godong
Godong-Poerivodadi.
Poerwodadi-Wirosari.

G.B.

7 Dec. 1891 No. 20. Wirosari-Koendoeran.
Koendoeran-Ngawen.
Ngaiven-Blora.

G.B. 11 Nov. 1896 No.

8. Joana- Trangkil.

93

92
etten voor den aanleg der Staatsspoorwegen, concessiën
voor exploitatie

ONDERNEMING.

LIJN.

voor particuliere spoor en tramwegen en datum van opening
v<
van
baanvakken.
v;

DuurdeiJBesluit—datum en jaartal—
Spoor- conceswijdte, sie in
Indiscll Staatsblad.

BAANVAK.

®
Datum en Jaar
tb J
«er
3
°l,emn^

jaren.

—
Trangkil- Boeloemanis.
Boeloemanis- Tajoe.

Semarang-Joana
Stoomtram Mij.
Joana-Lasem.

1.067

99

Majotig-Welahan.

1-067

onbe-

G.B.

Rembang-Tjepoe.

1.067

«Lr

G.B. 26 Juli

Semarang-Cheribon Tegal-Balapoelang (oorpronkeljjk een 1.067
Stoomtrani Mg. spoorweg van de Java Spoorweg Mg).

1895.

1-067

4 Juli

99
G.B. 18 ^
van £
bruari

Semarang-Cheribon.

G.B. 10 Nov. 1896 No. 25. Joana-Lasem.

.,
idem.

1898 No. 7. Majong-Welakan.
1896 N°"

18®g

2"

^bang-Blora.

^êgdê sfawiSapoelang.

r TC 7 Dec 1893 No. 1.
•••
•
gevoegde
voorwaarden van vergunning
door de bij de besluiten
vin 28 November 1896 en
14 Februari 1897 gevoegde

Semarang-Kendal.
KenM- Weleri.
Welen-PeMongan.
Pelcalongan-Pemalang.
Pcmalang-Tegal.
^gal-Br^es

voorwaarden vervallen.)

idem.

36.1

1 Mei 1900.

5.6

10Nov.l900.

36.9

15JunVl902.

10.

17 Nov. 1886.

29.7
18.4
49.4
33.8
29.3
1M

^ei
} SeJ"l898
Deo. 898.
lFebr.189 .
23 Juni »y».
15 Nov.1891.

13-

10 Oct. 1897

Tjiledoek-Sindanglaoet.
18.4
Sindanglaoet -Chenbon Sta- 13.7
tion.

8 Juli 1897.
1 Mei 1897.

G.B. U Aug. 1896 No. 14. Havenen „akl„„is,,,,,,,n te. 0.6

1 Mei 1897.

G.B. 11 . Aug. 1896 No. 14. Haventje te Senang

2 Mei 1897.

I
1.067

15Aug.l899.
1 Mei 1900.

zijn door de bij de besluiten
van 28 November 1896 en
14 Februari 1897 gevoegde
voorwaarden vervallen.)

zijn

Havenlgn te Semarang.

7.5
8.8

,4.8

95

94

voor particuliere spoor- en tramwegen en datum van opening

Wetten voor den aanleg der Staatsspoorwegen, concessiën

voor exploitatie van baanvakken.

TTTXT

ONDERNEMING.

L

.

I Pakbnistiinen te M*»*»».

Duurder Besliïit—datum en jaartal—
Spoor- concese n
wijdte, siejn
Indigcll Staatsbiad.

1.067

99

J.B.

11

M,t

^ • Datum en Jaar
tïQ
der
§
Opening.

BAANVAK.

1898 N„.24 P»kh»i8lii„«n,eP,ta^an. 3.8

lFebr.1899.

Stoomtram Mjj.
1895
Weleri-Besoker.

1.067

idem. G.B. 15 Fetir, 1899 No. 9. Weteri-BesoJcer.

Cheribon-Kadipaten.

1.067

idem.

Haven- en pakliuissporen te Tegal.

1.067

idem.

t-, ,
,, ry
7•
Nederl.Ind, Iram- Batavia- Mr. Cornetis.
weg Mij.

1188

).B. 31 Mrt.

1.067

'-061

49.8

29 Dee. 1901.

H„eo- en pakhnissporen te 1.6

16 Se,*1895.

Batavia-Harmonie.
Harmonie-Kramat.
Kramat-Mr. Comelis.
Mr. Cornelis-Rp. Melajoe

4.
3.5
4.5
1.4

1 Juli 1883.
5 Aug.1883.
loSept.1884.
28Febr.l891.

3.

10 Dec. 1889.

2.4
5.
2.4

17 Dec. 1889.
15 Apr. 1890.
14 Mei 1890.

1895No. 6.

»

f4gS

1887 No-8/c-

11:1

iSÜM

?

tot 1 Juli S.B. 30 Mrt. 1881 No. 38.
(De bij dit besluit gevoegde
foorwaarden van vergunning
sijn vervallen door de bij liet
jesluit van 31 Maart 1890
iO. 19 gevoegde voorwaaren, bij welk besluit verunning werd verleend om
e lijn door te trekken tot
lampoeng Melajoe).

iqA8

Sepa^-Krian.

1 Apr. 1901.

1900 No. 1. OheribmrKadipalen.

I

r B 24 Oct
'

U11J-

3.6

idem.

50-

l.B. 19 Oei

U»

m

1886 No. 2/c. Oedjoeng-Fort Prins Hen1
d4k.
Fort Prins Hendrik-Staats
spoorstation.
Staatsspoorstation-GVoedo.
Groedo-Wonokromo.

97

96

Wetten voor den aanleg der Staatsspoorwegen concessièVoor particuliere spoor- en tramwegen en datum van opening
voor exploitati an baanvakken.

ONDERNEMING.

LIJN.

Duurd jtesluit—datum en jaartal—
conce j
en
wijdte, sie 11
Indisch staatsblad.

Sl.)00r

BAANVAK.

jaren

. Datum en Jaar
ÜJder
%^
Opening.
1
°

J :: -

Oost JavaStoomtram Gemekau-Vinojo.
Mij.

1.067

als d('-^- 21 Mei
lioofd
lijn.

1.067

idem

Tramweg Solo (Station l)jebres)-hn\te Poerwosari.

1.067

10

halte Poerwosari-Kartosoera.
Kartosoera-S. F. Kartosoera.
Kartosoera-Bangalc.

idem
idem
idem

10 IB. 11" Juni 1893 No. 17.
10
H •'un> 1893 No. 17.
10
H Juni 1893 No. 17.

lijn Kartosoera-Bangak—Passar Kebon
Dalem.

idem

10

Passar Kebon Dalem-Bojolali.

idem

Stadstuin-Hotel des Indes. (1)
Solosche
Mij. (2)

Pasoeroean Stoom- Pasoeroean- Waroengdoivo.
tram Mij.

(1)
(2)

23

1890 No. 7. Gemekan-Semongko.
Semongko-Dinoyo.

5.8
3.

23Sept,1891.
4 Mrt. 1892,

Sept 1893 No. 1. Stadstuin-IIotel des lndes.

1.6

1 Juni 1897.

25 Apr. 1890 No. 16. Solo (station Djebres)- halte 5.7
Poerwodadie N. I. S. M.
(thans Poerwosari).

8 Jan. 1895 No. 8.

halte Poerwosari-Karlosoera 7.6
—
?
—
?
—

1.067

?
?
?
?

14 6

j

10 G.B.

1892.

6 Apr. 1895 No. 26.

—

50 G.B. 26 Mrt. 1891 No. 1. Pasoeroean-Waroengdowo.
.

Waroengdoivo-Békassi Oost.

1.067

idem

29 Aug. 1895 No. 37.

Waroengdowo-Sengon.

1.067

idem

22 Sept. 1896 No. 18. Waroengdoivo-Wonoredjo.
Wonoredjo-Bakallan.
Bakallan-Sengon.
Sengon- Alkmaar.

?

6.

Waroengdowo-Belcassi Oost. 10.5

Deze concessie is bij G. B. van 5 Mei 1904 No. 13 ingetrokken.
By G. B. van 18 Nov. 1899 No. 8 werd toegestaan deze paardentram t< veranderen in een stoomtram, hetgeen nog niet is geschied.

10.5
5.
7.5
2.5

21 Mei 1896.
26 Mrt. 1898.
17 Mrt. 1899.
Apr. 1899.
8 Mei 1901.
Sept 1901.

7

98

99

Wetten voor den aanleg der Staatsspoorwegen, concessie!
Ivoor particuliere spoor- en tramwegen en datum van opening
voor exploitatil
Ivan
van baanvakken.
ONDERNEMING

LIJN

Sataviasche Elec- Harmonie-Batavia.
trlsche Tram Mij.

Serajoedal Stoom- Maos-Bandiarncqara.
tram Mij.
'

Tinndjanan-Poet-lohnggo.
mirng Stoomtram Malang-Dampit.

Probolinggo Stoom- Probolinggo- Kralcsaan-Phaëtan.
tram Mij.
Kraksacin-KaU Boentoe.
Kediri Stoomtram \Kediri-ï)jombanq.
Mij.
{Paree-Blimbinq.'

Duurd
Spoor- conces Jesluit—datum en jaartal—
wijdte, sie ir
en
jaien,
Indisch Staatsblad.
1.188

99
'

1.067

99

1.067

idem

1.067

1.067

ü.I>. 17 Juli

1B. 23 Dec.

s.ij.

22

idem
uem

1 067
1067

QQ
idem
idem

J

•'il
5

lOApr. 1899.

0-9
2.5
5.1

12Nov. 1899.
29 Apr. 1900.
1 Juli 1900.

1893 No. 6. Maos-Poericohertp.
29.
Poerivokerto-Soekaradja.
8.6
Soekaradja-Poerworedjo.
16.1
Poerworedjo-Bandjarnegara. 30.4

16 Juli 1896.
5 Dec. 1896.
2 Juli 1897.
18 Mei 1898.

Se|it. 1898 No. 19. Bmdjarsati-PoerboUnggo.

DecNov>

Datum en Jaar
der
Opening.

5.2

6.5

1 Juli 1900.

.
Boeloelaivang-Gondauglegi.
Gondanglegi-Talok.
Talok-Dampit.
Goudanglegi-Kepandjcn.
Toem/pang-Singosari.

10*
J_2.5
7.
7.
18.
23.2

14N„v.l897.
4Febr.l898.
9 Sept.1898.
14 Jan. 1899.
10 Juni 1900.
27 Apr. 1901.

„ . ,.
,
Probolniggo-Djaboeiig.
Djaboeng-Phaëton.

00
o2.
4.

\t0; 1807
Mei 1897.
22 Juni 1898.

U>>, 16 Sept. 1897 No. 4. Kralesaan-Kati Boentoe.
i-!5-

"

IÏAANVAK.

1893 No. 17- Harmonie-Pierentuin.
Hoofdlijn-halte TanahAbang.
Dierentuin-Cipaijersweg.
Cipaijersweg- Batavia.

99 1B. 28 IM
1894 No. *
(De hij dit besluit gevoegde
roorwaarden van vergunning
;ijn vervangen door die, geroegd bij liet besluit van 13
'uli 1901 No. 28, waarin
lepaald wordt, dat de lijn
•egint hij Singosari.)
99 , „
..
„
100. ,,
j.B. 15 Dec. 1894 No. 6.

1067

e

"

"

2.8

1894No.42\ Djoinbang Kota-Djomb.S/S. J2.8
^
S/S.-Paree.
"25.7
Paree-Kediri.
23.9
Kediri-Wates.
18.7
Paree-Papar.
15.6
Paree-Kepoeng.
12.4
Paree-Kentjong.
4.4
Kentjong-Kandangan.
5.8
Poeloredjo-Ngoro.
5.7
Ngoro-Kandangan.
7.3

1895No l9|

Mei 1900.
„
1 Jan. 1898.
7 „ 1897.
7 „ 1897.
8 Mei 1897.
8 Mei 1897.
30 Aug.1898.
1 Juni 1898.
12 Mei 1899.
7 Dec. 1898'
19 Dec. 1899*

101

100

Wetten voor den aanleg der Staatsspoorwegen concessiëil voor particuliere spoor en tramwegen en datum van opening
voor exploitatiil van baanvakken.
—

—

ONDERNEMING.

..
LIJN.

Spoor
J

Kediri

jyjjj

Stoomtram Goerah-Djmglcol.

Modjolcerto- Stoom- Kalianjer-Modjokerto
Mn

j
Duurdt Be8iuit—datum en jaartal—
conces
en
sie J
jaren.
Indisch Staatsblad.

1.067

99

G. B. 14 Juli

1.067

99

G.B. 31 Dec.

(rnil,

Patjing-Pohdjèdjer.

1.067

Babat-Djomhang.

1.067

99

Madoera- Stoomtram Kamal-Kalianget.

1.067

99

Babat-Djomhang
mnnn.tr...,, Mii
Stoomtram Mij.

Miï

. . XT \T a 1/
BAANVAK.

z

—""~
• Datum en Jaar

—^
£

1898 No. 2. Goerah-Knrarasan.
Brenggolo-Klatten.
1895 No. 1. Porrong-Modjolcerto.
Djapanncm-1 aiuiaan.
Pandaan-Bangil.
Bangil-Kalianjer.

idem. G.B. 26 Febr. 1898 No. 31.

i
I

"

Bangsal-Pohdjèdjer.

G.B. 14 Mei

1896 No. 14. Djombang-Dohk.
Dolok-Plosso.
pi0SSÜ-Kaboeh.
Kaboeh-Ngimbang.
Ngimbang-Bloeboek.
Bloeboek-Dradah.
Dradah-Babat.

G.B. 10 Nov.

1896 No. 26.

Karna!- Bangkalnn.
Bangkalan- loen djoeng.
Toendjoeng-Kwanjar.
Tandjoeng-Kapedi.
Kapedi-Tambangan.
Tambangan-Kalianget.

rW

<ier
Opening.

9.8
0.9

10Jan. i.iuu.

1 Juli. 1899.

37.7
11.3
14.2
—

1 Nov. 1898.
1 Nov. l»y».
18 Sept.1899.
—

U>.5

18 Sept.1899.

^ 8.5
0.9
6.4
16.5
10.7
9.
16.5

16Aug. 1899.
24 Dec. 1899.
1 Jan. 1900.
17 Mei 1900.
18 Juni 1901.
Jan. 1902.
Aug.1902.

18.'
5.
22.
45.
24.
20.

8 Dec. 1898.
15Mit. 1899.
261ebr.1900.
20Sept. 1900.
21 Jan. 1900.
17Febr.l899.

*

