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VOORLOOPIG VERSLAG DEB COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over de ontwerpen van wet tot vaststelling der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1916. (4) 

Het afdeelingsonderzoek van deze ontwerpen van wet heeft 
de navolgende uitkomsten gehad. 

Een lid heeft gebruik gemaakt van de bij artikel 42 van het 
Reglement van Orde toegekende bevoegdheid en eene schriftelijke 
en onderteekende Nota ingeleverd, welke in zijne afdeeling 
is voorgelezen en door de Commissie van Rapporteurs aan het 
Voorloopig Verslag is toegevoegd. 

Algemeene beschouwingen. 
§ 1. Wijze van behandeling der begrooting. Betreurende, dat 

wegens ongesteldheid de Minister verhinderd is deze begrooting 
te verdedigen, hield men, behalve in één afdeeling, geen be-
schouwingen omtrent zijn staatkundig beleid, ook niet waar 
dat betrof de benoeming van den Gouverneur-Generaal, de 
facultatiefstelling bij het onderwijs en de Djambi-concessies, 
met het voorbehoud daartoe over te gaan bij de behandeling 
van hoofdstuk XI der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1916. 

Overigens werd de begrooting op de gebruikelijke wijze 
besproken; maar op vragen of opmerkingen betreffende aan-
gelegenheden, waarbij de verantwoordelijkheid van den Minister 
meer in het bijzonder betrokken was, verwachtte men eerst 
antwoord, wanneer de Minister in staat zoude zyn dat zelf te 
geven, — naar men hoopte bij de behandeling van voornoemd 
hoofdstuk der Staatsbegrooting. 

In één afdeeling waren enkele leden van gevoelen, dat het 
aanbeveling zoude hebben verdiend deze begrooting slechts 
als eene kredietwet te beschouwen en geen algemeene beschou-
wingen daarover te voeren. Nu echter door do Centrale Afdeeling 
besloten was de begrooting op de gewone wijze te behandelen, 
was men daar algemeen van oordeel, dat men zich ook over 
het beleid van den Minister in zijn vollen omvang behoorde uit 
te spreken, zij het dan dat de opmerkingen, ter zake gemaakt, 
eerst zouden beantwoord worden bij de behandeling van de 
begrooting van zijn Departement. 

De Commissie van Rapporteurs heeft intusschen, ter bevor-
dering van eenheid in behandeling, gemeend voor de mede-
deeling van de laatstbedoelde in die afdeeling gehouden 
beschouwingen ook te moeten verwijzen naar de schriftelijke 
behandeling van het Xlde hoofdstuk. 

§ 2. Economische toestand. Op den voorgrond stellende, dat 
het goed recht van koloniaal bezit alleen kan worden verdedigd, 
wanneer het bestuur daarvan tot zegen van do bevolking strekt, 
meende een lid, dat meer moest worden gedaan om in de ver-
schillende behoeften der bewoners te voorzien en krachtiger 
behoorde te worden opgetreden om de belangen der aan onze 
zorg toevertrouwde inboorlingen te bevorderen. Dit lid wees 
er daarbij op, dat ondanks den opbloei van landbouw, handel 
en nijverheid de groote massa der inlanders arm is en blijft 
en in het byzonder de Javaan, die uit gebrek aan middelen 
zich slechts karig kan voeden. 

Hl] betwyfelde het wijders, of het gouvernementsbestuur, 
waar dit is ingesteld, werkelijk noemenswaardig voordeel voor 
de bevolking heeft opgeleverd, en vroeg zich af, of dit met die 
eilanden der Buitenbezittingen, welke eenigo jaren geleden onder 
ons gezag zyn gebracht, het geval is geweest. Is ook op Bali de 
welvaart van het volk zooveel grooter geworden dan zij was 
vóór de vestiging van ons bestuur? Ook de heerschende onrust 
in sommige streken van de Buitenbezittingen getuigde volgens 
hem niet van een doelmatig optreden der bestuurders. 

Om zich echter een juist oordeel omtrent economische 
toestanden te kunnen vormen, zyn behoorlijke statistieke ge-
gevens onmisbaar, en deze worden in Nederlandsch-Indië gemist. 
Daarom drong dit lid aan op de inrichting van een centraal bureau 
van statistiek, en vroeg hij den Minister, thans eenige mededee-
lingen van positieven aard, gegevens met cijfers toegelicht, 
te willen verschaffen omtrent hetgeen in het rechtstreeksch 
belang der inlanders is tot stand gekomen. 

Zonder de hiervoren geuite meening in bijzonderheden te 
willen bestryden, wenschte men er van andere zijde toch op 
te wyzen, dat de bewering als zoude niet genoeg voor de be-
volking gedaan worden, reeds door den inhoud van de begrooting 
zelve wordt weersproken; tallooze posten worden er op aan-
getroffen, uitsluitend ten bate van de inlandsche bevolking. Sedert 
er bij de verschillende staatkundige partyen in hoofdzaak geen 
meeningsverschil meer heerscht omtrent de richting, waarin 
het bestuur der koloniën moet worden gevoerd, worden met 
algemeene instemming op elk gebied der inlandsche samen-
leving maatregelen genomen, welke strekken ter bevordering 
van de zedelijke en stoffelijke belangen der bevolking. Bh' de 
beoordeeling echter van een en ander wordt al te vaak uit 
het oog verloren, dat het hier betreft eene bevolking van vele 
millioenen, verspreid over een uitgestrekt gebied, en dat er 
geruime tyd noodig is, alvorens de heilzame werking van derge-
lijke maatregelen zich kan doen gevoelen en naar buiten kan 
blyken. 

De leden hier aan het woord meenden, dat de in enkele 
streken der Buitenbezittingen nu en dan gebleken onrust een 
natuurlijk gevolg is van het streven om den aldaar bestaan 
hebbenden toestand van anarchie door een toestand van orde te 
vervangen. Als een voorbeeld hoe ons gezag in weinige jaren 
op de Buitenbezittingen rust, orde en welvaart bracht, waar 
de bevolking tevoren leed onder wanorde en willekeur, werd 
gewezen op de Battaklanden. (Zie: Van Medan naar Padang en 
terug door M. JOUSTKA, uitgave van het Battak-Instituut.) 

Met belangstelling hadden onderscheidene leden kennis geno-
men van hetgeen de Minister in zijne Memorie van Antwoord op 
het Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs uit de 
andere Kamer mededeelt omtrent zijne inzichten betreffende 
de verhooging van het economische peil der Inlandsche bevolking 
(zie bladz. 5 en 10). 

Het heeft echter eenige bevreemding opgewekt, dat, nevens 
de aldaar aangegeven middelen om dit doel te bereiken, 
blijkbaar in het geheel niet gedacht is aan de groote oorzaken, 
welke de inlanders beletten landbouw, handel en nijverheid op 
eenigszins groote schaal te dry ven, namelijk het desa-verband 
op het grondbezit op Java en Madoera rustende, en in geheel 
Nederlandsch-Indië het gebrekkig privaatrecht, dat do voor land-
bouw, handel en nijverheid van eenige beteekenis meest nood-
zakelijke transacties niet kent, om niet eens te spreken van het 
verbod den grond anders te verbinden dan voor de kleine 
bedragen, welke het Gouvernementskredietwezen ter beschik-
king van den inlander stelt. Naar aanleiding van een en ander 
werd gevraagd, tegen wanneer de invoering kan worden 
tegemoet gezien van het Koninklijk besluit tot regeling van 
de vrijwillige onderwerping aan het voor Europeanen geldende 
privaatrecht, waardoor de inlander zich een beter recht kan 
bezorgen dan hetgeen thans voor hem geldt, wanneer hy 
daaraan behoefte gevoelt. 

Enkele leden waarschuwden er tegen, dat de zoogenaamde 
politiek van do open deur, die aanbevolen wordt als een der 
middelen tot verheffing der welvaart van Indië, zóó ver 
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zoude worden doorgevoerd, dat zij zoude leiden tot het bevoor-
reebtan van vreemdelingen boven landgenooten. Ook diende er 
volgens hen alsdan streng togen te worden gewaakt, dat vorsten 
van zelfbesturcndo landschappen, ofschoon zij daartoe niet be-
voegd zijn, bijzondere rechten aan buitenlanders zouden vor-
Icenen. 

Andere leden meenden, dat er voor deze waarschuwing geen 
aanleiding bestond. 

§ 3. Ontginning van delfstoffen. Eenige leden waren van 
gevoelen, dat in het algemeen de ontginning van delfstoffen 
behoorde te worden aangewakkerd. De Staat moest die niet 
uitsluitend op zich nemen, maar, wanneer daartoe gelegenheid 
bestond, ook aan particulieren gunnen. 

Andere leden meenden, dat in de eerste plaats Staatsexploitatie 
noodig is met het oog op de uit het bedrijf te maken winst. 
Zij achtten het beslist noodzakelijk, dat de Staat in een land 
als Indië zich aldus nieuwe bronnen van inkomsten schept, 
omdat wegens het lage oeconomische peil van de overgroote 
meerderheid der bevolking aldaar geenszins alle uitgaven door 
belastingen kunnen gedekt worden, en op den duur de opbrengst 
van sommige monopoliën zal verminderen. Op versterking der 
middelen uit bedrijven zij men dus bedacht. 

§ 4. Mijnwetgeving. Eenige leden betreurden dat, ten gevolge van 
de stemming in de Tweede Kamer over de motie betreffende de 
wenschelijkheid om over te gaan tot Staatsexploitatie van 
de petroleumterreinen in Djambi, alvorens beslist was aangaande 
de overeenkomst, als bedoeld in art. ba van de Indische Mijnwet 
van 1910 (Gedrukte Stukken der Tweede Kamer, Zitting 
1014—1915, 331, n°. 2), deze wet feitelijk was ter zijde gesteld 
en dit door één tak der volksvertegenwoordiging. 

Deze toch, zonder hoofdelijke stemming door de beide Kamers 
der Staten-Generaal aangenomen, strekt in hoofdzaak om der 
Regeering de gelegenheid te geven, voor zekere terreinen in 
Nederlandsch-Indië exploratie* en exploitatiecontracten met 
particulieren aan te gaan. 

Van die gelegenheid werd in 1912 gebruik gemaakt door het 
houden, vanwege de Nederlandsen-Indische Regeering, van eene 
aanbesteding voor de opsporing en ontginning van aardolie 
in de Djambi-terreinen op de voorwaarden van inschryving 
en de als grondslag daarvoor geldende ontwerp-overeenkomst, 
door de Itegeering daarbij bekend gemaakt. Daarbij werden, 
tot wering van niet-ernstige aanbiedingen, zekere bedragen 
gevorderd als geldelijke waarborg. 

Ernstige aanbiedingen werden gedaan, zooals blijkt uit de 
Memorie van Toelichting tot het wetsontwerp houdende mach-
tiging tot het sluiten van eene overeenkomst met de Bataafscho 
Petroleummaatschappij (Gedrukte Stukken van de Tweede 
Kamer, Zitting 1914—1915, 331, n°. 3, bladz. 2); aanbie-
dingen, welke den gegadigden, wegens het daaraan vooraf-
gegaan plaatselijk onderzoek, op groote kosten waren te staan 
gekomen, en tevens op veel moeite, zorg en tijdverlies, want 
eerst op 31 Maart 1915 werd het wetsontwerp tot machtiging 
tot het sluiten der overeenkomsten, gebaseerd op de voordeeligste 
aanbiedingen, bij de volksvertegenwoordiging ingediend, niet-
tegenstaande in beide Kamers der Staten-Generaal herhaalde 
malen en dringend op spoed ten deze was aangedrongen, met 
het oog op het belang der Indische financiën. 

Acht maanden na deze indiening valt nu de beslissing, dat de 
Tweede Kamer Staatsexploitatie voor deze terreinen wenschelijk 
acht, en zegt de Minister, even vóór de stemming over de motie 
daartoe, eenvoudig: „ik hoop, dat, wat ook gebeure met de 
beide moties, de Kamer eene beslissing zal nemen over art. 1 
van het wetsontwerp". (Vergadering van 15 November 1915, 
Handelingen bladz. 140, 2de kolom.) Die beslissing kon natuurlijk 
niet anders zijn dan verwerping, want een exploitatie-contract 
met derden is uit den aard der zaak onvereenigbaar met 
Staatsexploitatie. 

Heeft de Staat ditmaal gezorgd voor het verkrijgen van ernstige 
gegadigden, toekomstige gegadigden zullen vermoedelijk uit het 

gebeurde Biet den indruk verkrijgen, dat hun voortaan ernstige 
aanbiedingen zullen worden gedaan, althans niet, dat hunne 
belangen behartiging vinden bij hun mede-contractant. 

Vandaar, dat van voorbereiding tot het aangaan van overeen-
komsten met ernstige personen of vennootschappen, waarbij 
deze zich verbinden tot het ondernemen van ontginningen of 
van opsporingen en ontginningen krachtens 5a (2) der Mijnwet 
van 1910, geen sprake meer kan zijn, en deze wet dus is 
ontwricht en waardeloos gemaakt. 

Bedoelde leden vroegen, wat de Regeering voornemens is 
ten deze te doen. 

Krachtens de Mynwct van 1899 blijft mogelijk, hetzij Staats-
exploitatie, hetz\j exploitatie door particulieren krachtens door 
den Gouverneur Generaal te verleenen concessie als gevolg van 
tevoren aan hen verleende vergunningen. De wettelijke be-
palingen ter zake zijn echter door 's Ministers voorganger 
tijdelijk buiten werking gesteld en deze, door sommigen onwettig 
geachte, handeling is door den Minister gehandhaafd, zooals 
door Zijne Excellentie uiteengezet is. (Zie Handelingen dei-
Tweede Kamer, Zitting 1915—1916, bladz. 214). Zijne bedoeling 
is nu, met een nieuw wetsontwerp te komen, waarbij wordt 
voorgesteld eenige delfstoffen — aardolie en steenkolen — te 
onttrekken aan het opsporingsrecht van particulieren. 

Het wordt nu hoog ty"d, meenden dezen, dat spoed ten deze 
wordt betracht. De Indische voorstellen betreffende deze wijzi-
ging liggen reeds een paar jaren op het Ministerie, en er 
behoort thans een einde te komen aan den tegen woord igen 
on wettigen toestand. Misschien, zoo meenden zij, kan deze 
gelegenheid worden aangegrepen, om recht te zetten den 
scheeven toestand, waarin, zooals werd uiteengezet, de aan-
tasting van het hoofdbeginsel der wet van 1910 ons heeft 
gebracht. 

De Eerste Kamer mag aanspraak maken op haar recht, dat 
deze beide regelingen niet bij motie of ministerieele aanschry-
ving, maar bij de wet geschieden. 

§ 5. Weerplicht. Met belangstelling had men kennis genomen 
van hetgeen op bladz. 13 der Memorie van Antwoord op het 
Voorloopig Verslag der andere Kamer wordt medegedeeld omtrent 
de plannen tot het opleggen van dienstplicht aan Europeanen 
en Inlanders. Men begreep echter niet, waarom ten deze blijk-
baar niet gedacht is ook aan de Vreemde Oosterlingen, voor 
zooverre deze Nederlandsche onderdanen zyn. Men achtte eene 
militie het eenige middel om Indië weerbaar te maken. Het 
tot dusver gevolgde stelsel voor het Indische leger, namelijk 
het te doen bestaan uit huurlingen, is overal ter wereld ge-
bleken niet meer van onzen tijd te zijn, daargelaten nog, dat 
met dit stelsel onmogelyk een Didisch leger kan gevormd 
worden, volkomen opgewassen tegen zy"ne taak. Men hoopte, dat 
de Minister ten deze spoedig iets afdoends zal tot stand brengen, 
want de tyd dringt. Tot dusverre verneemt men telkens van 
plannen en van adviezen, maar men zoude liever van maat-
regelen hooren. De zaak is des te meer voor beslissing rijp, 
nu herhaaldelijk, ook van Inlandsche zijde, op militie-plicht 
werd aangedrongen. (Zie laatstelyk o. a. de verslagen van het 
verhandelde in de Vereeniging Boedi Oetomo in De Indisclxe 
Gids, aflevering van December 1914, bladz. 1727, en aflevering 
van November 1915, bladz. 1631.) In denzelfden gedachtengang 
werd er op aangedrongen, het dienstnemen van onze Aziatische 
onderdanen bij de Marine krachtig te bevorderen. 

§ 6. Telegraphiach verkeer. In do vergadering van de Tweede 
Kamer van 18 November jl. heeft de Minister medegedeeld, 
dat in de tegenwoordige omstandigheden niet in cijfers of in 
code met den Gouverneur-Generaal kan getelegrapheerd worden, 
omdat de Britsche regeering dit slechts toestaat in het verkeer 
tusschen vreemde neutrale mogendheden en de hoofden van 
hare diplomatieke missiën. (Handelingen 1914/15, bladz. 202, 
lc kolom.) Ofschoon de bevoegdheid tot het stellen van eene 
beperking als hier gedaan, krachtens tractaat is vastgesteld, zoo 
wenschte men toch te vragen, of de Regeering eenige poging 
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heeft gedaan om die beperking te doen opheffen en de bestaande 
vrijheid in het telegraphisch verkeer met de gezanten ook tot 
het verkeer met den Gouverneur-Generaal uit te breiden. 

§ 7. Benoeming van Commissies. Enkele leden hadden met 
leedwezen kennis genomen van het antwoord, door den Minister 
aan do andere Kamer gegeven in zake de beweerde eenzijdige 
samenstelling van de verschillende Commissies, onder het 
Departement van Koloniën ressortcerende. (Zin Memorie van 
Antwoord, bladz. 6.) De geschiktheid der personen, in die Com-
missies benoemd, buiten beschouwing latende, meenden do 
leden, hier aan het woord, protest te moeten aanteokenen tegen 
de bewering, dat alleen de door den Minister aangewezen 
leden, grootendccls tot zijne geestverwanten behoorende per-
sonen. „voldoen aan eisenen, welke niets te maken hebben 

met de politieke overtuiging". Zij zagen in deze uitdrukking 
eene aanwijzing, dat de Minister nog steeds verkoert in de 
vroegere, doch, naar men hoopte, thans verlaten opvatting, dat 
slechts bij hooge uitzondering onder de belijdende Christenen 
bekwamo personen worden aangetroffen. 

Andere leden meenden, dat er voor deze klacht geen aan-
leidii.g bestond en herinnerden er aan, dat blijkens 's Ministers 
mededeeling eenige commissies reeds door voorgangers zijn 
benoemd. 

§ 8. Financiccle toestand. Terwh'1 erkend werd, dat uit de 
duidelijke nota van den Gouverneur-Generaal blijkt, dat de 
toestand der Indische financiën bevredigend is, werd er de 
aandacht on gevestigd, dat bij de opmaking der begrooting 
voor 1916 eenig optimisme heeft voorgezeten. Bij het Indisch 
ontwerp ia niet in aanmerking genomen de mogelijkheid, dat 
de oorlog in dat jaar nog zonde voortduren; nu die mogelijkheid 
echter bestaat, valt het te betwijfelen, of de gewone uitgaven 
gedekt sollen worden, terwijl, terecht, als regel wordt gesteld, 
dat er een overschot van beteekenis behoort te zijn, met het 
oog op de wisselvallige inkomsten uit tin, kolen, enz. 

Daarbij mag niet uit het oog worden verloren, dat de gewone 
uitgaven steeds stijgen, vooral die voor onderwijs, en nu ook 
die voor oorlog en marine, terwijl, zooals de Gouverneur-Generaal 
op bladz. 77 z'jner nota aantoont, men er op voorbereid moet 
zijn, dat de opbrengst der monopolies en der producten 
vermindert. 

Met het oog op de waarschijnlijkheid, dat voor buiten-
gewone uitgaven voor de verdediging in de eerstvolgende jaren 
grooto bedragen zullen noodig zijn en dat het aangaan van 
leeningen, nadat de vrede zal zijn gesloten, vermoedelijk 
bezwaarlijk zal worden, was, naar men meende, groote voor-
zichtigheid op financieel gebied geraden. Wel zegt de Gouverneur-
Generaal in zijne nota (bladz. 76), dat voor het algemeen 
oordeel over den financieelen toestand van Nederlandsch-Indië 
dit oorlogsjaar (1914) geen beteekenis heeft, maar daartegenover 
meenden sommige leden, dat eenige van zulke oorlogsjaren eene 
uitputting der strijdenden ten gevolge zullen hebben, welke voor 
geruimen tijd hunne koopkracht zal verminderen en dat 
daardoor onvermijdelijk lage prijzen der producten hun terug-
slag zullen hebben op de welvaart van Indië. 

Een lid meende, dat het mede-dragen der kosten van de 
verdediging der kolonie de draagkracht der inlandsche bevol-
king teboven gaat, aangezien deze thans reeds aan zware 
heffingen onderworpen is en de belastingen — genoemd werden 
daarbij in het bijzonder accijnzen, landrenten, bedrijfsbelasting 
en invoerrechten — zeer hoog zijn. Hiertegen werd aangevoerd, 
dat de Nederlandsche financiën er niet tegen bestand zouden 
zijn, indien alleen het moederland de uitgaven voor de verde-
diging van Indië, welke toch evenzeer gedaan worden in het 
belang van de ingezetenen aldaar, geheel had te dragen. 

Voorts werd door een.der leden gevraagd, of, en met wolk 
recht, Nederland de eenige koloniale mogendheid is, die de 
lasten der defensie te water zoo awaar doet drukken op de 
koloniale schatkist en in die verkeerde richting voornemens 
is nog verder te gaan. Hiertegen werd aangevoerd, dat het 
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toch billijk is, dat ook voor de maritieme verdediging een 
deel der kosten ten laste van de kolonie wordt gebracht, maar 
dat Je grootte daarvan in de naaste toekomst afhankelijk zal 
moeten worden gemaakt van nu nog niet bekende gegevens 
aangaande het totale bedrag, dat daarvoor noodig zal zijn. 

De. vraag werd gedaan, of reeds eenige maatregelen genomen 
z'jn om de oorlogswinsten to treffen. 

§ 8 . Leening 1015. Ofschoon men niet aan den goeden uitslag 
getwijfeld had, wenschte men toch zijne voldoening te kennen 
te geven over het welslagen der eerste leening, door Nederlandsch-
Indië aangegaan. Men achtte het verblijdend, dat thans het 
crediet van Indie als gevestigd kan worden beschouwd. 

§ 9. Consolidatie der vlottende schuld. Nu de vlottende 
schuld gestegen is tot f 108 000000, bevreemdde het eenige 
leden, dat geen gebruik is gemaakt van de gunstige gelegeiv 
heid, die vooral in September, maar ook, zij het iets minder, 
later zich aanbood, om althans voor een gedeelte dezer schuld 
tot uitgifte van eene leening over te gaan. Verschillende 
leeningen zh'n hier te lande tot 41/» pet. rente weinig beneden 
pari uitgegeven. Het is gebleken, dat hier overvloed van 
vlottende middelen is. Komen, als de vrede hersteld is, allerlei 
buitenlandsche leeningen op gunstige voorwaarden aan de markt, 
dan is te voorzien, dat de beleggers daarvan gebruik zullen 
maken. 

Op bladz. 1 van de Memorie van Antwoord op het Voor-
loopig Verslag der Tweede Kamer deelt de Minister mede, dat 
hij op het aangaan eener nieuwe leening sedert eenigen tijd 
bedacht is. Dat dergelijke bedachtzaamheid tot al te lang uitstel 
kan leiden, weet de Kamer bij ondervinding. Maar, voegt de 
Minister er aan toe, „rekening moet worden gehouden met 
de moeilijkheden, welke ten gevolge van de tegenwoordige 
omstandigheden aan de geldbcweging tusschen Nederland en 
Indië in den weg staan". 

In de vorige Indische leening werd voor ongeveer gelijke be-
dragen hier en in Indië ingeschreven. De stortingen geschiedden 
dus hier en ginds, en nu rees de vraag, of de Indische regee-
ring niet beleeningen op producten bij de Javasche Bank heeft 
af te lossen, of voor andere behoeften in Indië geld moet aan-
houden; of het dus wel noodig is het gebeele bedrag, in Indië 
gestort, naar hier over te brengen. En, zoo ja, of de bepa-
lingen, ingevolge art. 16(3) van het octrooi der Javasche Bank 
vast te stellen, omtrent overmakingen tegen den parikoers 
tusschen Nederland en Nederlandsch-Indië ten behoeve van 
den lande, haar niet verplichten deze overmaking te bewerk-
stolligen. Eene overmaking, waartoe de Bank in staat werd 
geacht, want in een aan het verslag der Javasche Bank over 
het boekjaar 1909/1910 als bijlage J toegevoegd bijschrift wordt 
het aanwezig houden van ruime middelen in Europa vooral 
verdedigd met het oog op buitengewone omstandigheden, als 
wanneer de Bank in staat moet zijn gelden voor anderen naar 
het moederland over te maken. 

§ 10. Opbrengst der producten. In de M:morie van Toelichting, 
bladz. 4, leest men, dat ten gevolge vin Je buitengewone tijds-
omstandigheden een deel van den aanwezigen voorraad tin, 
koffie, kinabast en hout onverkocht r.^jst biyven. De waarde 
daarvan wordt geschat op f 9 G50 000. Men wenschte te ver-
nemen, wat er met dien overgebleven voorraad is geschied. 
Is dezo verkocht? In welk jaar wordt deze onder de ontvangsten 
verantwoord? Op welke wijze is daarmede in de raming der 
ontvangsten rekening gehouden? (x) 

(1) Do Commissie van Rapporteurs wijst op de mededeeling in de, 
na het afdeelingsonderzoek verschenen, nota naar aanleiding tan hei 

tg dor Tweede Kamer betreffende bet wetsontwerp tot wjjzigirg 
Ing van uitgaven van Ncderlandsc-li-India 

voor üefc dienstjaar 1914 (Gedrukte Stokken der Tweede Kamer, 
Zitting 1915—1910. 101, n°. 6, bladz. 1). 

Die mededeeling betreft echter alleen nog den verkoop van tin in Indie. 
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§ 11. Muntwezen. De mededeeling onder het hoofd „Munt-
wezen" op bladz. 8 der Memorie van Toelichting werd onduidelijk 
geacht. Men begreep niet, hoe eene „wijzo van boeking" de 
„zuivere uitgaven" met f 800000 kan doen stijgen. Op nadero 
inlichting zoude men prijs stellen. 

§ 12. Inrichting der begrootingsstukken. Ter bevordering van 
het verkrijgen van een beter overzicht werd het door sommige 
leden wenschelijk geacht, dat in de Memorie van Toelichting 
en in de Memorie van Antwoord de behandelde onderwerpen 
aan den rand zouden worden aangegoven. 

HOOFDSTUK II. 

Uitgaven In Nederlandscü-Indll{. 
Iste AFDEELING. 

Regeering en Hooge Colleges. 
Algemeen wensehte men een woord van lof uit te spreken over 

de wijze, waarop de aftredende Gouverneur-Generaal zich, 
vooral in de laatste jaren, onder zeer moeilijke omstandigheden 
van zijne taak heeft gekweten. 

Hde AFDEELING. 

Departement van Justitie. 

Men meende thans geen beschouwingen te moeten voeren 
over de, naar men oordeelde hoe langer zoo meer noodige, 
hervorming van het Indisch privaat- en strafrecht, nu men 
mag hopen, dat spoedig ook in deze Kamer het wetsontwerp tot 
wijziging van de artt. 75 en 109 van het Regeerings-Reglement 
in behandeling zal komen. 

Sommige leden verklaarden zich niet bevredigd door de 
mededeelingen, aangaande de Karangasem-zaak in de Memorie 
van Antwoord aan de Tweede Kamer (bladz. 2-1) gedaan. Zij 
sloten zich te dien opzichte aan bij de beoordeeling, door 
verschillende sprekers bij de mondelinge behandeling in de 
Tweede Kamer geuit (Handelingen, bladz. 283 vlg.). Voorts 
in herinnering brengend, dat vroeger reeds herhaaldelijk op 
verbetering der behandeling in revisie is aangedrongen (verg. 
o. a. de redevoeringen van de heeren VAN STTKUM en VAN 
DEVEXTEE, Handelingen Tweede Kamer 1905/1906, bladz. 180; 
1908/1909, bladz. 3S5 vlg.), wenschten deze leden tot de 
Regeering de volgende vragen te richten: 

1. Welke maatregelen zijn of zullen worden genomen om 
te bevorderen, dat inlandsche beklaagden en getuigen, die voor 
gouvernementsrechters verschijnen, worden gevrijwaard tegen 
grove bejegening en tegen handtastelijkheden, van welken 
aard ook, van de zijde der overheid? 

2. "Welke maatregelen zijn of zullen worden genomen om 
te waarborgen de inachtneming van het voorschrift van art. 24027, 
vierde lid, Inlandsch Reglement (inhoudende dat de akte van 
verwijzing van een inlandsen verdachte ter zake van misdrijf 
of overtreding naar den landraad, zoo mogelijk in de landstaal 
van den verdachte moet worden vertaald) en van het voorschrift 
van art. 245 Inlandsch Reglement (bepalende, dat de vertaalde 
akte van verwijzing ter openbare terechtzitting moet worden 
voorgelezen) ? 

8. Is de Regeering bereid te bevorderen, dat ruimer toe-
passing, dan tot dusver geschiedde, wordt gegeven aan de 
bepaling van art. 301 k Reglement Strafvordering, dat in ge-
vallen, waarin het onderzoek in eersten aanleg onvoldoende 
is geweest, de uitspraak in revisie van landraadvonnissen niet 
plaats hebbe dan na een nieuwe mondelinge behandeling voor 
den Raad van Justitie? 

4. Is de Begeering bereid, een wijziging van het Reglement 
Strafvordering te bevorderen in dien zin, dat de ruimere 

toepassing, onder 3 bedoeld, beter zj) verzekerd, en dat de revisie-
rechter de in eersten aanleg opgelegde straf alleen dan zal 
kunnen verzwaren, indien eene nieuwe mondelinge behandeling 
voor den Raad van Justitie heeft plaats gehad? 

Het trok de aandacht, dat in de nieuwe verordening op de 
coöperatieve vereenigingen (Indisch Staatsblad 1915 n". 431), 
die op allo bevolkingsgroepen en op geheel Indië van toe-
passing zal zn'n, de goedkeuring van den Gouverneur-Generaal 
wordt geétflCht op de statuten dier vereenigingen. Dit is voor-
eerst In strijd met de enge opvatting van art. 75, lid 1, van 
het Regeerings-Reglement, door de Regeering verdedigd in 
de Memorie van Antwoord, Gedrukte stukken der Tweed» 
Kamer, Zitting 1914—1915, n°. 81, 1. Die eisch was boven-
dien niet te verwachten, na den tegenstand, die reeds 
gebleken was, tegen het behoud van zoodanige goedkeuring ten 
opzichte van de gewone vereenigingen in Indië. (Voorloopig Verslag 
der Tweede Kamer omtrent het wetsontwerp tot wijziging van 
art. 111 Regeerings-Reglement, Gedrukte stukken, Zitting 
1911—1912 nc. 205, 4.) Doch bovenal, het schijnt uitgesloten, 
dat eene zoo westersch en zoo centraliseerend gedachte regeling 
leiding zou kunnen geven — op en zelfs buiten Java — aan 
een inlandsche coöperatie in de desa's, gelijk wordt bedoeld 
in de motie-Focs, die door de Regeering is aanvaard. (Handc-
tingen Tweede Kamer, Zitting 1914—1915, bladz. 788, 789.) 

Met waardeering had men opgemerkt, dat deel I van den 
Regecringsalmanak onder „Departement van Justitie" tegen-
woordig ook gegevens bevat omtrent de in de Buitenbezittingen 
zoo omvangrijke inheemscho rechtspraak. Men vroeg, of het 
niet mogelijk zou zijn, voortaan in deel II van dien almanak 
te doen aangeven, waar inheemscho rechtbanken gevestigd zijn, 
welke namen zij dragen, en welke bestuursambtenaar daarbij 
leidt of voorzit; en voortaan jaarlijks ook in het Koloniaal Verslag 
gezette mededeelingen te verstrekken over die rechtspraak. 

Een lid had met leedwezen kennis genomen van 's Ministers 
modedceling in de Memorie van Antwoord op het Voorloopig 
Verslag der Commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer 
(bladz. 21), dat het overleg met den Gouverneur-Generaal nopens 
eene rechtstreeksche bestrijding van den woeker, langs burger-
rechtclijken weg, nog niet is afgeloopen. Reeds in 1906 werd 
in de Tweede Kamer (vergadering van 8 November, Handelingen 
1906—1907, bladz. 225, 1ste kolom) aangedrongen op een 
onderzoek, en bij de schriftelijke behandeling der begrooting 
voor het dienstjaar 1909 verklaarde de Regeering (Memorie 
van Antwoord, bladz. 87), dat onderzocht werd de vraag, in 
hoover voor Indië heil te verwachten is van bedoelde regeling 
en op welke beginselen deze zoude moeten berusten. 

Een lid betoonde zich niet bevredigd met het antwoord van 
den Minister (Memorie van Antwoord, bladz. 11) met betrekking 
tot een algemeen onderzoek naar de arbeidstoestanden op Java en 
in de Buitenbezittingen. Hij achtte de kennis van die toestanden 
noodzakelijk, om een aanvang te kunnen maken met eene 
arbeidswetgeving, waarin Ncderlandsch-Indië zeer ten achter 
is en waartoe thans eindelijk moet worden overgegaan. 

Het denkbeeld werd aanbevolen om een der kleinere eilanden 
van den Archipel tot deportatie-oord in te richten, waartoe 
de regeling, zooals die getroffen is op de Andaman-eilanden, 
ten voorbeeld werd aangewezen. Daar kunnen gedeporteerden, die 
zich goed gedragen, o. a. grond krijgen ter bebouwing, een huwehjk 
aangaan, enz. Andere leden meenden, met het oog o. a. op 
de ervaring, met de inrichting voor Atjehsche gestraften op 
Noesa Kambangan opgedaan, dat er groote bezwaren aan 
dergelijke deportatie op een klein eiland verbonden zijn. 

Toegejuicht werd de voorgenomen oprichting van een Regee-
ringskantoor tot bestrijding van den zoogenaamden handel in 
meisjes en vrouwen. 

Ondcrafd. 25—26. Gevangeniswezen. Men vroeg, of de Minister 
nadere mededeelingen zoude kunnen verstrekken omtrent de 
toestanden in de gevangenis te Soerabaia, waarover ernstige 
klachten zijn vernomen. 
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Onderafd. 27—28. Arbeidsinspectie en koeliewerving. Het werd 
noodig geacht, dat een eind werd gemaakt aan de nog steeds 
voortdurende misbruiken by de koeliewerving. Een lid achtte 
het wenscholijk, dat het gouvernement zelf die werving in 
handen nam, als zijnde dit het eenige middel om de mis-
bruiken te doen ophouden. 

Ook werd een strenger toezicht van de arbeidsinspectie in Deli 
noodzakelijk geaent, omdat misstanden aldaar blyven voor-
komen. Zoo is uit de Bandar-Klipa zaak gebleken, dat eene 
groote maatschappij aan de werklieden hun rechtmatig loon 
onthield. Ter verbetering van de arbeidstoestanden werd kolo-
nisatie wenscheiyk geacht, en daarom aangedrongen op het 
instellen van een onderzoek naar de maatregelen, welke deze 
konden bevorderen. 

Hiertegen werd opgemerkt, dat reeds sedert eenige jaren 
ernstig gestreefd wordt naar bevordering der kolonisatie en 
krachtig wordt gewerkt om haar te doen slagen. De onder-
vinding echter door de Indische regeering opgedaan, bijvoorbeeld 
in de Zuid-Preanger, de Lampongs, enz., leert, dat die pogingen 
slechts uiterst langzaam tot het doel leiden. (Zie Koloniaal 
Verslag 1915, bijlage Gr.) Volksplantingen van millioenen z\jn 
noodig, om de groote eilanden onzer Buitenbezittingen behoorlyk 
te bevolken. 

De vraag werd gedaan, waarom geen koelie-ordonnanties zijn 
uitgevaardigd en geen arbeidsinspectie is ingesteld voor de 
panglongs te Riouw en onderhoorigheden. 

lilde AFDEELING. 

Departement van Financiën. 

Onderafd. 44. Opiumregie. Eenige leden waren van oordeel, 
dat het gouvernement nog te weinig doet om het gebruik 
van opium tegen te gaan en krachtige maatregelen tegen het 
schuiven moet nemen. Het streven der Kegeering moet zyn, 
's lands inkomsten vry te maken van de baten uit het opium-
gebruik. Hiertegen werd opgemerkt, dat de schatkist de inkomsten 
uit de regie niet missen kan en ze niet door nieuwe belastingen 
zoude kunnen vervangen. Dat tot het tegengaan van het 
opiumgebruik te weinig door de Regeering zoude worden gedaan, 
werd door vele leden niet toegegeven. Zy wezen op de uit-
breiding van de verboden kringen tot byna geheel Cheribon, 
op de maatregelen tot verdere beperking in Palembang, op 
Banka, op Sumatra's Westkust en Oostkust, op Bali en Lombok, 
op de vermindering van den verkoop op Java met 1 l/t pet. en op 
de Buitenbezittingen met bijna 10 pet. in 1914 tegenover 1913. 
Deze leden vertrouwden, dat de Regeering krachtig op dezen 
weg zoude voortgaan en zagen daarin meer heil dan in een 
verbod op groote schaal, dat slechts leiden kon tot verlevendi-
ging \̂an den smokkelhandel, voornamelijk van dien in gevaar-
lyke surrogaten. 

Ten slotte werden de volgende vragen gedaan: 
Is het aan inlandsche ambtenaren verboden opium te 

schuiven, en worden zy, die dit doen, om die reden niet-eervol 
ontslagen ? 

Is het schuiven verboden aan andere ambtenaren dan aan 
inlandsche? 

"Welke militairen mogen schuiven? 
Mogen vreemde oosterlingen en militairen, wien schuiven is 

toegestaan, dit in alle verboden kringen doen? 
Hoevele inlanders worden geacht opium te schuiven: 
o. op Java en Madoera? 
b. in de Buitenbezittingen? 
Hocvele Chineczen en verdere vreemde oosterlingen in geheel 

Indië zijn opiumschuivers? 
Nog werd gevraagd, of het waar is, dat de Soesoehoenan 

van Solo aan al zijne ambtenaren het gebruik van opium heeft 
verboden. 

Onderafd. 52. Ver!ofs- en nonactiriteitsbezoldigingen, enz. Een 
lid maakte de opmerking, dat bij het nemen van verlof nog 
vaak misbruiken plaats vinden, door bij voorbeeld het verlof 
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en het daaraan verbonden traktement zoo lang mogelijk to 
genieten, om dan onmiddeliyk, nadat het verlof verstreken en 
niet meer voor verlenging vatbaar is, den dienst te verlaten. 

Onderafd. 59. Uitgaven voor het maken van eene verge-
lijking tusschen de uitkomsten der begrootings-en kasrekeningen. 
Gaarne zoude men een verslag ontvangen omtrent den stand 
der werkzaamheden en de verkregen resultaten betreffende 
genoemde vergelyking. Naar aanleiding van dit verzoek werd 
van andere zyde verwezen naar de Memorie van Antwoord op 
het Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs uit de 
Tweede Kamer over de begrooting voor 1914, waar op bladz. 1 
mededeelingen over deze aangelegenheid zijn gedaan 

IVdo AFDEELING. 

Departement van Binnenlandsch Bestuur. 

Eenige leden vroegen, wanneer de Minister de sedert lang 
beloofde en volgens hen hoog noodige verbetering van de 
traktementen der ambtenaren van het binnenlandsch bestuur 
zal doorvoeren. Zy meenden, dat het plan had bestaan die 
traktementen te verhoogen, maar dat dit door het uitbreken 
van den oorlog niet was uitgevoerd. 

Kunnen de talrijke overplaatsingen van deze ambtenaren, 
zoo werd gevraagd, niet worden beperkt in het belang van den 
dienst ? 

De vraag werd gedaan, of er reeds vaste ranglijsten voor 
de inlandsche ambtenaren bestaan. 

Het werd door een lid noodig geacht, dat voor de oud-
apanagehouders in de Vorstenlanden, wien door de reorga-
nisatie hunne middelen van bestaan werden ontnomen, be-
trekkingen zouden worden opengesteld. 

De vraag werd gedaan, hoever de reorganisatie in do Vorsten, 
landen was gevorderd en of het antwoord van den Gouverneur-
Generaal, waarvan sprake is in de Memorie van Antwoord 
(bladz. 28), reeds ontvangen ia. 

Gevraagd werd, of de Minister nadere gegevens kan ver-
schaffen omtrent de mededeelingen, voorkomende in het 
Koloniaal Tijdschrift 1915, bladz. 801, dat voor de afschaffing 
der heerendiensten meer hoofdgeld van de inlanders wordt 
geëischt dan vroeger was te kennen gegeven. 

Welke gegevens, zoo werd gevraagd, staan het departement 
ter beschikking, om den loop der grondhuur voor de Europeesche 
suikerfabrieken gedurende do laatste jaren op te geven? 
Kan soms medegedeeld worden, of door het sluiten van grens-
contracten geen neiging tot dalen merkbaar is van de reeds 
te lage huurprijzen? 

De mededeelingen omtrent de reorganisatie van het bestuur, 
gedaan op bladz. 28 en vlg. van de Memorie van Antwoord 
op het Voorloopig Verslag der andere Kamer, gaven aan 
eenige leden aanleiding tot de volgende opmerking. Wanneer 
men wil overgaan tot eene zoo ingrijpende reorganisatie, kan 
met grond worden verlangd, dat die zich langs nieuwe banen 
zal bewegen, en niet zal bestaan in handhaving van het oude 
stelsel van dualisme en van uit elkander houden der ver-
schillende bevolkingsgroepen. Een dergelijk verdeeld bestuur 
is noodwendig zwak en vooral niet meer opgewassen tegen de 
behoeften van onzen tijd, nu het uit elkander houden der ver-
schillende categoricön van ingezetenen ook in Oost-Azië allengs 
onmogelijk wordt. Eene andere gebiedsverdeeling van Indië, 
eene eenigszins meer doorgevoerde decentralisatie en dergelijke 
kleine maatregelen meer, al zijn die maatregelen op zich zelve 
misschien verbeteringen, kunnen de principieele gebreken van 
ons verouderd bestuursstclsel niet wegnemen. 

De wcnschelijkheid werd betoogd, wanneer de omvangrijke 
arbeid eener nieuwe administratieve indeeling van Neder-
landsch-Indiö voltooid mag worden geacht, de indeeling in 
gewesten samen te vatten in één Koninklijk besluit, de nadere 
indeeling uitdrukkelijk op te dragen aan gouvernementsbc-
sluiten, en alle hiervan afwijkende voorschriften (met opgave 
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van Staatsblad enz.) in to trekken. Aldus zou er een begin 
van orde komen in dezo verwarde stof. 

De twee verordeningen van 1914 op het inlundsche gemeente-
wezen op Sumatra's Westkust en op Amboina, kennen, evenals 
sedert 1910 de verordening voor Java, aan het hoofd van 
gewestelijk bestuur de bevoegdheid toe, beslissingen van dorps-
besturen te vernietigen wegens strijd met de wet of het alge-
meen belang. In het belang der dorpsautonomic zoude men 
gaarne zien, dat dergelijke vcrnietiginKsbesluiten werden open-
baar gemaakt en jaarlijks in het Koloniaal Verslag vermeld. 

, De vraag werd gedaan, of er bezwaar bestaat tegen de openbaar-
rnaking — hetzij in het Bijblad tot het Indisch Staatsblad of 
op andere wyze— van do belangrijke circulaire van 1918 in 
zake regentsbenoemingen. (Zie Regeeringsalmanak voor 1915, 
deel I, bladz. 94.) 

Qevraagd werd, of inwerkingtreding van de zelfbestuurs-
ordonnantie (Indisch Staatsblad 1914, n°. 24) spoedig is te 
verwachten. 

Onderafd. 68. Personeel voor de Chineesche zaken. De critiek, 
door de heeren KNOBEL en FOCK in de Tweede Kamer geuit, op de 
voorgestelde oprichting van het Kantoor voor Chineesche zaken te 
Batavia, werd door onderscheidene leden gedeeld. Men meende, 
dat wanneer de daaraan verbonden ambtenaren niet leefden op 
de plaatsen, waar vele Chineezen gevestigd zijn, zij niet op de 
hoogte zouden komen of blijven van wat er onder deze lieden 
omgaat. Vooral zal dit het geval z\jn waar het de Buitenbezit-
tingen betreft, omdat de zich daar bevindende Chineezen uit 
verschillende provinciën afkomstig zyn en onderling zeer ver-
schillen. Bij slechts korte bezoeken is het niet mogehjk, dat de 
Europeescho ambtenaar van een en ander op de hoogte komt. 

Men gaf dringend in overweging, den voorgenomen maat-
regel voorshands niet in te voeren, omdat de beraadslagingen 
daarover in de Tweede Kamer, ten gevolge van 's Ministers 
ongesteldheid, niet tot haar recht zijn kunnen komen. 

Daar het denkbeeld in overweging is, ambtenaren voor 
de Japansche taal in opleiding te nemen (Memorie van Ant-
woord, bladz. 32), werd gevraagd, of de Minister zich reeds 
in aanraking had gesteld met zijnen ambtgenoot van Binnen-
landsche Zaken om een leerstoel voor die taal aan de Leidsche 
universiteit te openen. Het groote belang om in den tegen-
woordigen tijd over een voldoend aantal ambtenaren te be-
schikken, die de Japansche taal machtig zijn, behoefde geen 
nader betoog. 

Onderafd. 79. Uitgaven in verband met de inlijving van de land-
Behappen Bangli en Gianjar enz. Sommige leden meenden, dat 
de voorgenomen inlijving van deze gouvernementslandschappen 
op Bali in strijd is met de in latere jaren terecht gevolgde 
gedragslijn in zake zelf besturende landschappen en land-
6chapskassen. Het betoog in de Memorie van Toelichting 
achtten zij niet overtuigend; dat de bestaande toestand „half-
slachtig" is, zegt op zichzelf weinig. 

Onderafd. 82—84. Politie. De opmerking werd gemaakt, 
door velen echter niet gedeeld, dat de veiligheid van personen 
en goederen op Java veel te wenschen overlaat. Vooral vee-
diefstallen komen veelvuldig voor. Waarom wordt daartegen 
niet even krachtig opgetreden als tegen de rietbranden ? 

Onderafd. 96—100. Kredietwezen. De wenschelijkheid werd 
uitgesproken, ook krediet te verleenen aan Indo's en aan 
Europeanen, ten behoeve van kleinbedrijven. 

Vde AFDEELIKOI. 

Departement van Onderwijs en Eeredienst. 

Er werd op gewezen, dat sommige jongelieden, die op kosten 
der Indische schatkist studeeren, zich niet ernstig genoeg aan 
hunne studiën wijden. Aan het verleenen van het subsidie 
zoude men daarom de voorwaarde willen zien verbonden, dat 

geregeld do colleges zouden gevolgd worden. Op de vervulling 
van die voorwaarde behoorde dan toezicht gehouden te worden. 

Door anderen werd gewezen op het antwoord van den Minister 
in de Memorie van Antwoord op bladz. 55. 

Meer uitgebreid lager onderwijs. Onderscheidene leden, van 
meening, dat bet karakter van dezen onderwijstak, zijnde 
die van eindonderwijs, in den laatsten tijd gewijzigd is, ten 
einde meer als voorbereidend onderwijs te dienen voor inlanders, 
die de opleiding der rechtsschool, der artsenschool enz. ver-
langen te volgen, spraken den wensch uit, dat dit onderwijs 
weer tot zijne oorspronkelijke bestemming zoude worden terug-
gebracht. Zy sloten zich aan bij hetgeen to dier zake de afge-
vaardigde van Amsterdam II, de heer GEKIIAKD, In de andere 
Kamer heeft opgemerkt en in eene motie belichaamd (Verga-
dering van 29 November jl., Handelingen bladz. 297—298). 

Enkele leden achtten het verkeerd, dat de voertaal van het 
onderwijs Nederlandsch is, want de leerlingen kunnen dat onder* 
wüs dan niet volgen. Voor het leeren van de Xederlandsche 
taal heeft de inlander jaren noodig. 

Andere leden konden zich met dit gevoelen niet vereenigen. 
Zij vestigden er de aandacht op, dat in Indië een streven 
bestaat om te bevorderen, dat ook bh' onderwijs, dat hooger gaat 
dan de gewone school, eigen inlandsche talen als voertaal ge-
bezigd zouden worden. Zy spraken als hunne meening uit, dat het 
niet op den weg van onze Eegeering ligt, dit streven te steunen. 

Verschillende wenschen werden er op onderwijsgebied geuit. 
Verbetering van het ambachtsonderwijs werd noodig geoor-

deeld. Gaarne wenschte men inzage van het leerplan der ambachts-
school te Soerabaja. 

Op aanstelling van goede onderwijskrachten op de Hollandsch-
Indische scholen werd aangedrongen. Volgens sommigen schijnt 
uit paedagogisch oogpunt dit onderwijs veel te wenschen over 
te laten. 

Ook verbetering in de opleiding van de inlandsche meisjes 
werd als noodzakelijk beschouwd. 

Sommige leden waren nog steeds van meening, dat de 
tegenwoordige richting van het volksonderwijs, dat te veel 
wordt gecentraliseerd wat het leerplan betreft, en zich te weinig 
aanpast aan de plaatselijke volksbehoeften, op eene mislukking 
zal uitloopen. Aangedrongen werd op een grondig onderzoek 
ter zake. 

In zake de veel besproken facultatiefstelling van het gods-
dienstonderwijs zoude men gaarne vernemen, of klachten over 
dat onderwy's van Mohammedaansche ouders ter kennis van 
den Minister zijn gekomen. 

Enkele leden noemden de beweging, die over de facultatief" 
stelling is ontstaan, een storm in een glas water. Zij achtten 
haar veeleer een praktisch denkbeeld. Op billijkheidsgronden 
kan men het subsidie niet onthouden aan de bestaande scholen, 
die het reeds ontvingen en van die facultatiefstelling niet 
willen weten. De bedoeling van den Minister is geweest — en 
dit wenschten de leden hier aan het woord te constateeren — 
dat de bijwoning van godsdienstonderwijs niet verplicht is op 
de uren die daarvoor zijn bestemd. 

Onderafd. 144. Volksbibliotheken. De meerderheid der leden in 
eene afdeeling sloot zich aan by de beschouwingen, door de heeren 
BOGAABDT, SCHECREK en DE VISSER in de andere Kamer gehouden, 
omtrent het opnemen in de volksbibliotheken van zedekwetsende 
boeken, terwijl opneming van christelijke lectuur wel eens door 
haar geweigerd werd. (Zie Handelingen 1915/1916 bladz. 304.) 

Eeredienst. De aandacht van verscheidene leden was bijzonder 
getrokken door twee opstellen in de Nieuwe Eotterdamsche Courant 
van 24 en 25 November 1915, waarin, blijkbaar van bevoegde 
zijde, een spoedig verbod van deelneming aan de bedevaart 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1915—1916. — I . 
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in 1916 werd bepleit. Men vroeg, of het aan de Regeering 
bekend is, hoc haar raadsman prof. SNOÜCK HtnOBOXJl over 
cen dcrgelijken maatregel oordeelt? Is zijn advies wellicht 
ingewonnen? Yclc leden waren van gevoelen, dat de Regeering, 
uitgaande van een wijs politiek standpunt, juist In deze tijden do 
bedevaart niet behoorde te verbieden/ maar vrij te laton; — daar* 
gelaten of de omstandigheden zullen toelaten, dat er gebruik 
van die vrijheid zal kunnen worden gemaakt. 

lor werd op gewezen, dat van Roomsch-Katholieke zijdo 
geklaagd wordt over de geringe toelagen, welko do priesters 
ontvangen, in vergelijking met die der Prote3tantsche geestelijken. 
Het lid, dat dezo zaak ter sprake bracht, stelde de vraag, 
•waarom, als men tot maatstaf van het bedrag der toelagen 
het aantal belijders neemt, aan de voorgangers van den 
Mohammedaanschf godsdienst allo hulp van Staatswege wordt 
onthouden. Dit lid acht deze handelwijze in stryd met de 
neutraliteit der Eegeering in godsdienstzaken. 

Geneeskundige dienst. Met betrekking tot dezen tak van 
dienst werd door enkele leden het volgende opgemerkt. 

Ofschoon In de laatste jaren aanzienlijke verbetering is ge-
komen in de behartiging van de belangen dor volksgezondheid, 
laat zy nog steeds veel te wenschen over. Het bekende werk 
van TILLKMA, „Kromo blanda", geeft daarvan menigmaal be-
wijzen. Het rapport van het Nederlandsch-Indisch Landbouw-
syndi:aat (Javabode 16 April 1915) bevat in dat opzicht nuttige 
wenken. 

Terwijl men thnns wel sterftecijfers heeft ten aanzien van 
do pestlijders, vare zulk eene statistiek, ook aangaande andere 
ziekten, al ware het voorloopig slechts alleen voor de steden 
en hare wijken, van belang, ook om tijdig het ontstaan van 
epidemieën to ontdekken. 

Verschillende stadsverbanden schijnen zelfs aan zeer matige 
eischen niet to voldoen, hetgeen o. a. blijkt uit de redevoeringen 
van mevrouw dr. STOKVIS en anderen. 

Betere betaling der vaccinateurs en het aanstellen van 
helpsters worden noodig geacht, om de pokken, die nu en 
dan weer fel uitbreken, meer afdoende te bestrijden. 

Daar de dure gestichten steeds gebrek hebben aan plaats-
rnimte, werd cen onderzoek naar de mogelijkheid van ver-
pleging der krankzinnigen volgens het kolonie-stelsel (Gheel, 
Lierneux en elders) verstandig geacht. 

Op de onvoldoende verloskundigo hulp en op de wenschelijkheid 
der verplichte opname van behoeftige melaatschen, waarop sedert 
velo jaren de aandacht was gevestigd, werd nogmaals gewezen. 

Het weren van tuberculose in streken, waar deze niet 
inheemsch is, schijnt volgens dr. VAN LOGIIEM (vergadering van 
het Indisch Genootschap, 8 November 1915) mogelijk. Daarvoor 
dienen dan ook tijdig maatregelen te worden voorbereid. 

Hoewel toegevende, dat op het gebied der hygiëne nog 
oneindig veel te doen is, spraken onderscheidene leden het ver-
trouwen uit, dat de Regeering, niettegenstaande veel critiek en 
het bijna onafzienbare van het te bearbeiden veld, zich niet j 
zoude laten afschrikken van krachtig door to gaan op den 
ingeslagen weg tot verbetering, waarop de instelling van den 
burgerlijken geneeskundigen dienst cene zeer belangrijke schrede 
was, waardoor o. a. de bovengenoemde registratie van de sterfte 
in steden en binnenland wordt verkregen. In dit verband 
noemde men ook de KederlandBCh-Indische artsenschool te 
Soerabaja; de particuliere school voor opleiding van inlandsche 
ziekenverpleegsters van mevrouw dr. STOKVIS te Semarang, in 
verband ook met het daar op te richten gouvernements-hospitaal; 
en ook — ofschoon dit afdceling IX. Departement van Oorlog, 
betreft — de oprichting van een militair geneeskundig labora-
torirun, voor de beoefening var. de Iheidsleor in 
haar goheelen omvang, een gevolg van van den 
burgerlijken geneeskundigen dienst. Voorts de bacteriologisch-
hygienische leergang, die nu te Amsterdam geopend wordt 
voor de geneeskundigen, bestemd voor den burgerlijken genees* ' 
kundigen dienst; zoomede de reeks voordrachten over hygiëne 

in de tropen, vanwege het Koloniaal Instituut dit najaar 
wekelijks gehouden in do Ncderlandsch-Indischo Bestuurs-
academie te 's-Gravcnhage, een onderwerp, dat ook op de 
Hoogere Landbouwschool to Wageningon en op de Middelbare 
Koloniale Landbouwschool te Deventer wordt behandeld, en 
voorbereid wordt bij het Zendingsonderwijs. 

Door een en ander zal in verschillende kringen in Indiö 
het besef doordringen, dat verbetering van sanitaire toestanden 
slechts kan worden verkregen door te letten op do eischen 
der hygiëne; dat het voorkomen van ziekten nog staat boven 
het genezen er van. 

Vide AFDEEUNG. 

Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. 

Aangezien de Regeering er zich van bewust is, „dat op'den 
duur toch naast den eigenlijken landbouw cenc uitgebreide 
nijverheid zal moeten ontstaan, om aan do levensbehoeften 
der wassende bevolking te kunnen blijven voldoen", en ook 
erkent, „dat het hare taak is er voor Ie zorgen, dat de nieuwe 
toestand behoorlijk worde voorbereid en ingeleid" (Memorie van 
Antwoord, bladz. 10), wenschte men het volgende op to merken. 

1. Om dat groote belang goed te behartigen, is een afzonder-
lvjke afdeeling „Inlandsche Nijverheid" aan het Departement 
van Landbouw, Nijverheid en Handel noodig: een centraal 
bureau, belast met de geheele leiding van alle studiën, onder-
zoekingen, proefnemingen, enz., ten behoeve van de ontwikkeling 
en uitbreiding der nationale industrie. 

2. Om geen kostelijken rijd te doen verloren gaan, ware 
het noodig, reeds nu te beginnen met het verzamelen, rang-
schikken, enz. van al het materiaal, tot dusver door verschil-
lende Departementen op dit gebied bijeengebracht. 

3. Thans reeds worde aangevangen met een stelselmatig 
onderzoek naar de in Nederlandsch-Indiö beschikbare grond-
stoffen, hulpmaterialen, natuurlijke krachtbronnen, enz., en 
met het bestudeeren van het verbruik van verschillende 
industrieele voortbrengselen: a. door het Gouvernement, 
b. door de bevolking. 

Wanneer tot vervulling van de hier geuite wenschen wordt 
overgegaan, zullen tevens betere resultaten worden verkregen 
van den arbeid der commissie tot onderzoek der mogelijkheid 
van de ontwikkeling der fabrieksnijverheid op Java, onlangs 
(4 September) door den Gouverneur-Generaal met eene belang-
rijke rede geïnstalleerd. 

Van andere zijde werd gewezen op de in de Tweede Kamer 
geuite mcening (bladz. 7 van het Voorloopig Verslag), gedeeld 
door den Minister (Memorie van Antwoord bladz. 10), dat in 
elk geval to dezer zake afgewacht dient te worden het verslag 
van het onderzoek naar de volksn ij verheid in Japan. 

Jaren geleden is eene commissie ingesteld voor een onder-
zoek der bewerking van cocosvczel. Men vroeg, wat er van dit 
onderzoek is bekend geworden. Van andere zijde werd er op 
gewezen, dat slechts de van onrijpe cocosnoten genomen vezels 
met voordeel bewerkt kunnen worden, maar de rijpe noten als 
volksvocdsel en voornamelijk het gedroogde vleesch ervan 
(copra) als handelsartikel veel grooter waarde hebben. De groote 
betcekenis van den uitvoer van dit artikel blijkt eenigermate 
uit het Koloniaal Verslag van 1915, kolom 193. 

Onderafd. 182. Verdere uitgaven voor de koffieteelt. Kan 
de Minister eenigo nadere mededeeiingen doen betreffende het 
bevorderen van coöperatieve koffi e-ondernemingen van inlanders 
ter ontginning van vroegere Gouvernements-koflietuinen? 

rafd. 192—198. Landboutcbelangat. Men hoopte, dat 
nvankelijk minder goedo resultaten van de katoen-cultuur 

in Palembang niet tot volkomen achteruitstelling van dit 
volksbelang zullen leiden en dat ook in andere oorden van den 
Archipel dergelijke proeven zullen worden ter hand genomen. 
Algemeen vond het denkbeeld ondersteuning, dat de kutoen-
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cultuur moet bevorderd worden, daar dit zoowel Is in het 
belang van IndiC als Yan Nederland. (1) 

In hoeverre is gevolg gegeven aan de verschillende voor-
stellen door de Wclvuarleommissio op het gebied van de 
vischtcclt on de veeteelt gedaan? 

Vilde AruiaxufG. 

Departement der Burgerlijke Openbare Werken. 
Zonder in bijzonderheden te willen treden over de gespannen 

verhouding, bestaande tusschen dezen dienst en de aan-
nemers, en zonder bij de beoordeeling der vraag te willen stilstaan, 
of het al dan niet wenschelijk is in IndiC voort te gaan 
met het gebruikmaken van do hulp der grooto aannemers, 
werd de opmerking gemaakt, dat de Regeering niet uit het 
oog moet verliezen het gemak, dat het voor ingenieurs, zonder 
veel ervaring, kan hebben, om het buiten aannemers te stellen. 
Voor do aanbesteding toch van een groot werk is eene om-
vangrijke voorbereiding noodig, welke leidt tot het maken 
van een behoorlijk gedetailleerd bestek, waaraan de aannemer 
houvast heeft. Ingenieurs en bouwmeesters hier te lande zijn 
daaraan gewand, want bijna alle groote werken worden aan-
besteed. In zake deze voorbereiding kan, zoo meende men, 
in IndiC nog veel verbeterd worden. Fouten, nalatigheden, 
onvolledigheid in den opzet worden bij uitvoering in eigen 
beheer gemakkelijk en ongemerkt hersteld. Bij aanbesteding 
leiden zij tot onaangename kwesties. Men meende, dat het 
in 's lands belang zoude zijn, dat de bekwame staf van inge-
nicurs bij Burgerlijke Openbare Werken zich allengs meer 
toelegde op het hooger en meer wetenschappelijk werk van 
grondig onderzoek en degelijke uitwerking van plannen, en 
dat de uitvoering er van, onder hun toezicht, in den regel 
werd overgelaten aan aannemers, die moer praktijk hebben 
van het aanvatten van een werk, van het omgaan met 
werklieden van verschillende rassen, en die zonder omslag 
de noodigc werktuigen zich kunnen verschaffen. Voor beide 
takken van werkers levert onze kolonie een onafzienbaar 
bedrijfsveld. 

(1) De Commissie van Rapporteurs verwijst ten deze naar het 
Koloniaal Verslag 1915, kolom 178 en 192. 

Do vraag werd gedaan, of in Semarang ook voor do water-
voorziening in do kampongs zal worden gezorgd. 

Hoe staat bet met de zaak van het aanboren van artesische 
putten te Batavia? 

Onderafd. 226. Algemeen v:egc»plan van Java. Gaarne zoudon 
enkelen inzage bekomen van het plan, zooals het thans is 
opgemaakt. 

VIITste AFDEELINO. 

Departement van Gouvernemcntsbedrijcen. 

Mijnwezen. Wat is er geschied, zoo werd gevraagd, voor 
de beveiliging van den mijnarbeid? 

Onderafd. 246. ömbilinsteenkolenontginning. Welke zijn de 
oorzaken van het toenemen der ongevallen aan deze mijn? 
Worden er maatregelen overwogen, om de steenkool-producten 
te veredelen in den zin van het Rapport van den heer VAN 
WATERSCHOOT VAN DEK GHACHT? 

Onderafd. 248. Zout. Het schijnt, dat de schadeloosstelling 
aan de inlandsche zoutmakers in de Vorstenlanden, hun too-
gekend wegens de invoering van het monopolie, onvoldoende 
is. Op verhooging van de uitkeering werd door een lid aan-
gedrongen. 

IXde AFDEELING. 

Departement van Oorlog. 

De vraag werd gesteld, of het wel wenschelijk is in het 
Indische leger soldaten van vreemde nationaliteit op te nemen. 
Naar aanleiding van deze vraag werd opgemerkt, dat men 
bij invoering der militie geen vreemdelingen meer zal noodig 
hebben. 

Xde AFDEELING. 

Er werd op aangedrongen, dat de zaak van de volkshuis-
vesting met kracht zoude worden ter hand genomen. Intusschen 

Onderafd. 207. Bevloeiings- en afwateringsicerken, enz. Met 
genoegen had men vernomen, dat de regeling betreffende het 
waterrecht thans wederom in studie is genomen. Het vertrouwen 
werd tevens uitgesproken, dat, wanneer van onbillijkheden bij 
de dag- en nachtregeling mocht blijken, niet jaren lang gewacht 
zoude werden om die op te heffen. Men wees er op, dat zelfs 
in de kringen der regenten over misbruiken in dezen is geklaagd. 

Er werd aangedrongen op een nauwkeurig onderzoek naar 
de hoeveelheid water benoodigd voor de rietterreinen en die 
voor andere velden in het algemeen. 

Volgens het Koloniaal Verslag van 1907 (kolom 193) is bij 
gouvernementsbesluit van 9 October 1906, n°. 11, eene com-
missio ingesteld ter voorbereiding van de oplossing van het 
vraagstuk der waterverdeeling in de riettuinencentra op Java. 
Men vroeg naar den uitslag van hare werkzaamheden. 

Een lid had met leedwezen gezien, dat, terwijl er groote 
behoefte bestaat aan practische mannen op het gebied van 
bevloeiingen, slechts één opzichter van de Heide-maatschappij 
naar Java werd gezonden. 

Onderafd. 222—224. Drinkwaterleidingen. Een van de oor-
zaken van de aanzienlijke sterfte in de groote steden is het gebrek 
aan goed drinkwater. Daarom wenschto men er bij de Regeering 
op aan te dringen, den aanleg van drinkwaterleidingen krachtig 
to bevorderen, door aan de gemeenten bij het maken van 
dergelijke voor de volksgezondheid zoo nuttige werken krachtige 
hulp te verleenen. Sedert do waterleidingen in Soeiabaja, 
Batavia en Cheribon bestaan, is de sterfte in die plaatsen steik 
afgenomen. 

Departement der Marine. 
Men zoude er prijs op stellen te vernemen of, ingeval de 

materialen voor de onderzeebooten gedeeltelijk vooruit moeten 
betaald worden, die materialen op de werven dan ook eigen-
dom der Regeering zijn en dus buiten faillissement, wanneer 
dit onverhoopt mocht voorkomen, worden gehouden. 

Xldo AFDEELING. 

Plaatselijk en gewestelijk zelfbestuur. 
• 

Gaarne zoude men van den Minister vernemen, welke maat-
regelen door hem genomen zijn om tegemoet te komen aan 
de bezwaren, welke thans nog aan eene meerdere ontwikkeling 
van het plaatselijk en gewestelijk zelfbestuur der locale raden 
in den weg staan. Gewezen werd in dit verband op een adres, 
aan deze Kamer d.d. 20 April j.1. gericht door de vereeniging 
voor locale belangen te Semarang. 

Opnieuw werd gevraagd, of de Minister het nu nog niet hoog 
tijd achtte om een einde te maken aan het actieve en passieve 
kiesrecht voor de locale raden van hen die geene Nederlandsche 
onderdanen zijn, en om de verhouding van die raden tot de in 
hun ressort gelegen inlandsche gemeenten te regelen. (Zie 
Handelingen der Eerste Kamer 1913—1914, bladz. 88). De 
Minister is tot dusver het antwoord schuldig gebleven. De 
tijdsomstandigheden en de plannen tot meerdere decentralisatie 
schijnen echter eene oplossing dezer gewichtige rechtsquaestie 
meer en meer urgent te maken. 
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werd erkend, dat de locale raden weinig tot stand kunnen 
brengen, zoolang zij niet over ruimer geldmiddelen beschikken. 
Daarvoor is het noodig, dat zij het recht krygen eenige be-
lasting te heffen, waartoe de vorm van opcenten op Gouver-
nementsbelastingen zich het beste leent. 

Hoe zal de verhouding worden tusschen de Centrale Regeering 
en het plaatselijk zelfbestuur ten opzichte van den genecs-
kundigen dienst in de gemeente? Moet die dienst aan de 
Regeering of aan de gemeente worden overgelaten? 

Onderscheidene leden betuigden hunne instemming met de 
iMMtöHng van afzonderlijke gemeentcraadsvoorzitters in Batavia, 
Semarang en Soerabaja. 

De vraag werd gesteld, of het juist is, gelyk in De Indische 
Gids van Augustus 1915, bladz. 1113, vermeld werd, dat er 
klachten zijn ingekomen van inlanders wegens het verkoopen, 
naast ander vleesch, ook van varkensvleesch op hunne passars. 
Waarom worden, om bezwaren der geloovige Mohammedanen 
te ontzien, niet afzonderlijke marktplaatsen ingericht voor het 
verkoopen van het vleesch van bij de Mohammedanen als 
onrein beschouwde dieren, waarmede zy niet in aanraking 
mogen komen? 

HOOFDSTUK I. 

Uitgaven in Nederland. 

Onderafd. 45. Geneeskundige dienst. Zich aansluitend by" 
het betoog van den heer HEEEES in de Tweede Kamer 
(Handelingen bladz. 829, kol. 2), drongen eenige leden er op 
aan, dat, met betrekking tot de toelage, die aan aanstaande 
geneeskundigen voor het volgen van cursussen wordt toegekend, 
met de Amsterdamsche cursussen zouden worden gelijkgesteld 
die, welke op deugdelijke wijze elders worden gegeven. Gewezen 
werd op den zeer goed ingerichten leergang van de Leidsche 
Vereeniging ter bevordering van de studie der tropische genees-
kunde, die bij de Regeering wèl bekend is. (Zie Memorie van 
Antwoord, hoofdstuk V Staatsbegrooting 1916, bladz. 23.) 

Onderafd. 59. Opleiding van ambtenaren voor de inlandsche 
visscherij. Blijkens de Memorie van Toelichting, bladz. 55, is 
de bedoeling, deskundig onderwijzend personeel, dat thans ten 
eenenmale ontbreekt, te kweeken, door in Nederland een zestal 
personen in opleiding te nemen, — waarschijnlijk leerlingen 
van de kweekschool voor zeevaart te Amsterdam. Dezen zullen 
dan hier te lande en in het buitenland de verschillende 
visscherij bedrijven bestudeeren, en daarna, onder leiding van 
het hoofd der afdeeling „Visscherij", kennis nemen van het 
inlandsch bedrijf. Aldus opgeleid, zullen zij dan later onderwijs 
hebben te geven aan op te richten scholen in Indie. 

Sommige leden begrepen niet, wat do zeevaartkundigo kennis 
van bedoelde personen in deze afdoet. Veel beter zouden zij het 
achten, een of twee personen van meer ontwikkeling en studie, 
bijv. studenten in do natuurlijke historie, aan te stellen, met 
opdracht de visschen en de in Indiö gebruikelijke visscherij-
methoden te bestudeeren en daarna do personen te vormen, 
geschikt om aan het hoofd van scholen te staan. 

Bij dergelijke meer wetenschappelijk gevormde jongelieden 
is do kans veel grooter, dat zij met belangstelling en door 
eigen studie zich do vereischte kennis zullen verwerven, dan 
by leerlingen der zeevaartschool het geval zal zijn. Laatst-
genoemde leerlingen geven weinig waarborg, dat zij zich de 
bekwaamheid en geschiktheid zullen eigen maken, die noodig 
zijn om de nieuwe scholen te leiden. 

Onderafd. 83. Koloniale reserve. Men vroeg, of het niet 
ernstige overweging verdiende, over te gaan tot de opheffing 
der koloniale reserve. Verwezen werd daarbij naar een artikel 
voorkomende in De Indische Gids van April 1915 bladz. 488. 

HOOFDSTUK I. 

Wet op de Middelen. 

Het wetsontwerp houdende aanwijzing der middelen, in 
Nederland te ontvangen, gaf geen aanleiding tot bespreking. 

HOOFDSTUK IL 

Wet op de Middelen. 

Is het juist, dat in de Buitenbezittingen van een inkomen 
van honderd vijftig gulden van een inlander zes gulden 
inkomstenbelasting wordt geheven en van een vreemden Ooster-
ling drie gulden acht en veertig cent? Gaarne zoude men bij 
bevestigende beantwoording dezer vraag de reden van deze 
schijnbare onbillijkheid vernemen. 

Vastgesteld den 27sten December 1915. 

MICHIELS VAN KESSENICH. 
VAN DER LANDE. 
CREMER. 
DRUCKER. 
VAN DEN BERG. 
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NOTA, 
Bij de behandeling van het opiumvraagstuk ben ik voornemens 

te spreken. Om nu niet telkens, tot verveling mijner medeleden, 
aanhalingen te moeten voorlezen, met verwijzing naar de 
bronnen, zoo komt het my raadzaam voor, deze aanhalingen 
met bronnenopgave in eene afzonderlijke Nota te vermelden. 

In vorigo redevoeringen, in dezo Kamer gehouden, en in 
Nota's, by de verslagen gevoegd, zijn tal van aanhalingen uit 
redevoeringen, boeken en brochures medegedeeld. 

Maar thans wil ik, behalve eenige zeer merkwaardige aan-
halingen, vroeger reeds vermeld, mij bepalen tot gewichtige 
aanhalingen uit geschriften en redevoeringen uit den laatsten 
tyd, die hier nu volgen. 

A. 
„"Weg met het opium", door H. VAN KOL. (Masereeuw en 

Bouten, Rotterdam.) 
In de bovenstaande, te weinig gekende en gewaardeerde 

brochure van onzen geachten collega lees ik op pag. 6: Dat 
het medisch gebruik 0,4 tot hoogstens 0,5 gram opium per 
etmaal toelaat; matige opiumschuivers gebruiken tot 0,8 gram; 
andere meer verslaafde gaan tot 4 gram. 

Op pag. 8 haalt hij aan een uittreksel uit De Indische Gids 
(1894, I, pag. 895), waarbij hij, die schuift, genoemd wordt 
„een ellendig, afschuwelijk, beklagenswaardig menschelyk 
wezen". 

En op pag. 13 wordt VAN DEDEM aangehaald, die zegt, dat 
het opium een der voornaamste bronnen is van armoede, ellende 
en misdaad. 

Op pag. 11 zegt de heer VAN KOL, die door zyn reizen en 
verblijf in Indië het weten kan, dat schuivers tusschen 16 tot 
50 ets. daags aan amfioen besteden. En toch is het inkomen 
van een Javaan gemiddeld slechts f 100 'sjaars. 

Pag. 13. De vrees, dat de opium bij afschaffing door sterken 
drank zal worden vervangen, deelt de heer VAN KOL niet; dit 
bewijzen de Preanger Regentschappen, die voor opium gesloten 
zijn en waar weinig of niet wordt gedronken. 

Pag. 13. Verbiedt men de opium, dan moeten ook de sur-
rogaten verboden worden, daar anders het verbod niets uithaalt. 

Pag. 18. Van 1883—1913 heeft Nederland 500 millioen 
gulden uit dat schandelijk en menschonteerend middel getrokken. 

Pag. 21. De regie, die het opiumschuiven moest doen ver-
minderen, heeft het amfioengebruik integendeel ontzettend doen 
toenemen. 

Pag. 21. Het smokkelen van opium is tegenwoordig tot 
geringe afmetingen teruggebracht, want Bali en Celebes, do 
vroeger groote stapelplaatsen voor den smokkelhandel, staan 
thans genoegzaam onder controle. Dè tubes, waarin de opium 
door de regie verkocht wordt, zijn moeilük na te maken en 
ook door scheikundige analyse is de gesmokkelde opium dadelijk 
te herkennen. 

Verder doet het registreeren van de schuivers en van het 

dagelijksch debiet in de kitten eiken smokkelinvoer dadelijk 
ontdekken. 

(Ondergeteekende merkt hierbij op, dat het schuiven zich 
door eene eigenaardige lucht verraadt.) 

Pag. 22. De heer VAN KOL zegt dan ook, dat in de Nieuwe 
Botterdamschc Courant van 23 September 1910 te lezen staat, 
dat op de opiumconferentio van 1909 de gunstige voorsteirmg, 
door de Nederlandscho afgevaardigden van de regie gegeven, 
niet de minste instemming vond. 

Pag. 24. Iedere kit, dat is eene verkoopplaats van regceiïngs-
wege van regie-opium, waarbij zich een lokaal bevindt (divan 
genoemd), waarin men den opiumroes kan uitslapen, vermeerdert 
het kwaad. 

In 1910 waren er op Java 907 kitten (en divans); in 1911 
op de Buitenbezittingen 312. 

Pag. 28. Het opiumverbruik is op de Philippijnen, in Australië 
en in de Transvaal verboden of zeer beperkt. 

Pag. 31. Op Sumatra's Westkust was het door den Islam, 
die het opiumschuiven verbiedt, bijna geheel uitgeroeid. 

(De ondergeteekende merkt hierbij op, dat wij het schuiven 
aldaar weer toelaten.) 

Pag. 87. De Javaansche bevolking heeft door de Sarekat-
Islam den strijd tegen den opium met alle kracht begonnen. 

Pag. 37. In China, waar de strfid tegen den opium op heftige 
wijze wordt gevoerd, werd op eene vergadering, in Februari 1913 
gehouden, in mijne tegenwoordigheid aan de Nederlandsche 
Regeering door de leiders der Kuomintang, dat is de Republi-
keinsche beweging van dr. SUN JAT SEN, verweten, dat, ter 
wille van gewin, de opium door Nederland verkocht wordt. 

Pag. 38. Bij al die protesten van Jong-China was het mij, 
of ik in andere uitdrukkingen de vlammende woorden herlas, 
eenmaal in De Standaard en in Ons Program geschreven tegen: 
„het stelselmatig vergiftigen van een bevolking door eene 
Regeering, die, door zich met zulk een zondigen handel in te 
laten, haar eigen eere bezoedelt en haar zedelijk prestige verbeurt". 

Pag. 38. Dr. KÜYPER noemde het een schandvlek op ons 
Koloniaal bestuur. 

Pag. 30. DJ De Standaard van 30 September 1881 staat te 
lezen: „Geeft desnoods al uwe Koloniën prijs, dan dat ge u, 
als Koloniale Mogendheid, met zondegeld bezoedelt". 

B. 
Volgens dr. SCHAEPJIAN is het schuiven een voortdurend 

jagen naar altyd nieuwe prikkeling, die den man verlaagt tot 
een slaaf, die de lichamelijke en geestelijke kracht mist om 
zich tegen dit genotmiddel te verzetten. („Opiumvloek" van mr. 
ELOUT VAN SOETERWOÜDE, 2de Boek, pag. 2.) 

c. 
J. P. CREMER, oud-Minister van Koloniën, vroeger hoofd-

administrateur der Deli-Maatschappij : Door opium en spel zijn 
bijna alle emigranten van Java ontzenuwd. (Aangehaald by 
mr. W. K. baron VAN DEDEJI : Eene bijdrage tot de opiumstudie, 
pag. 63.) 

Alle emigranten worden door opium en spel gedemoraliseerd. 
(J. P. CREMER : De Toekomst van Deli, pag. 88; aangehaald by 
VAN KOL, pag. 11.) 

D. 
Mr. C. TH. VAN DEVENTER, in leven lid der Tweede Kamer, pag. 

209: Mais la drogue fabriquée au moyen du suc de pavot 
comporte des dangers encore plus sérieux. Cette drogue a sur 
1'organisme de l'homme uns influence nefaste. Elle procuro 
des jouissances passagere*, mais les maux qui en sont la suite, 
tels que la destruction du système nerveus, 1'atonie des 
différents organes et 1'épuisement de 1'énergie qui en sont les 
suites inévitables, sont durable?. L'homme qui s'adonne a 
1'opium en devient presque toujours 1'esclave. Ce sont dono 
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1'énergie et 1'avenir du peuplc qui sont menacés, si 1'usage dc 
1'opium devieut gcneral ou fort répandu. 

Pag. 210. Mallieureusomcnt les persomies peu fortunées 
sont souvent celles, qui resistent Ie plus difficilemcnt aux 
séducttona daagereuse.-s de 1'opium et pour s'y adonner elles 
ï uinaient et leun corps et leurs ftmes et leun families. 

D'autro part, dans les pays oü on a défendu la culture du 
pavot, mais oii on frappe 1'importation de 1'opium de droits 
tres elevés, on voit les nuances coloniales dépendre du revenu 
provenant de cette source immorale. 

On tourne ainsi dans un cerclo vicieux. L'intérêt des indi-
vidua romporto qu'ils s'abstiennont de 1'opium et l'intérêt du 
flsc, donc l'intérêt public exige, que la consommation soit 
aussi grande que possible. 

Pag. 211. Toutcfois, il ne sufflt pas d'introduire et d'organiser 
la régie de 1'opium et de se désintéresser ensuite de la lutte. 

.Si Ie gouvernement n'est pas pénétré de cette conviction, 
que la vente de 1'opium est un mal, pour Ie moment inévi-
table, mais qui peut et qui doit être reduit graduellement a 
des proporttooa toujours plus petites, si Ie gouvernement ne 
se propose pas nettement de réduire 1'usage de 1'opiurn sans 
se préoccuper des suites financières, ni reculer devant elles; 
s'il ne travaille pas avec persévérance ü, la réalisation de cette 
politique, la régie de 1'opium pourrait devenir une institution 
peut-être encore plus rejetable, au point de vue moral, que Ie 
système du fc-rmagc. 

(Dc ondergeteekende vestigt er de aandacht op, dat nu reeds 
deze meening van den heer VAN DEVENTER wordt bevestigd.) 

Pag. 213. A cOté des locaux de vente on a les divans 
(kitten) ou fumeries; des locaux non de vente mais de con-
sommation. Tolércr de pareils établissements c'est, de la part 
du gouvernement, se compromettre. Pourtant, au début de la 
régie, il vaut mleux tolércr ces fumeries que d'édicter contre 
eux une défense qui, on peut en avoir la certitude, ne serait 
pas faiiivie. Mais; une fois maitre du terrain, Ie gouvernement 
a 1'obligation inorale de faire, Ie plus vite possible, disparaïtre 
ces abominatlons. 

Je sais qu'il y a des personnes qui jugent moins sévèrement 
ces divans patentéa du gouvernement. Ils disent que c'est 
oneore un molndre mal quand un consommateur d'opium fume 
sa pipe au divan, que quand il est obligé de la fumer chez 
soi, sous les ycux de ses enfants. 

Je ne suis pas de eet avis, parceque je suis convaincu 
que dans la plupart des cas Ie fumeur d'opium sera honteux 
devant sa femme et les autres membres de sa familie de 
gaspiller son argent en s'adonnant a 1'opium. 

Pag. 292. Aucun (excitant) non plus n'a, sur Ie corps et 
sur 1'esprit, une influence aussi destructive que ce stupéflant. 

(Dit alles te vinden op de aangegeven pagina's in het Compte 
Rendu de la Session tenue k La Haye les 1, 2 et 3 Juin 1909. 
La Haye. Belinfante.) 

E. 
Mr. W. K. baron VAN DEDEM en mr. ELOUT VAN SOETERWOUDE 

vermelden, hoe de opiumschuiven door hun medeburgers be-
titeld en veracht worden. 

In Birma is de schuiver gelijk aan den gauwdief, in China 
aan den boef. (Zie Opiumvloek, III, pag. 36.) 

In de Native States zegt men: het schuiven vernietigt den 
mensch. 

De schuiver wordt beschouwd als het uitvaagsel des mcnsch-
doms, de opiumschuiver en dc schelm belmoren tot het laagste 
gespuis. (Mr. W. K. baron VAN DEDEM: Bijdrage tot de opium-
questie op Java, pag. 37.) 

Het is een van de vruchtbaarste bronnen van armoede, 
ellende en misdaad. Het vult de gevangenissen met verslapte 
gestellen, voorbeschikt voor dysenterie en cholera; het staat 
een goede bebouwing van den grond en nieuwe inkomsten 
daaruit voor de schatkist in den weg; het stuit de vermccr-
dering der bevolking en verzwakt de constitutie van opvol-
gende geslachten. (VAN DEDEM, pag. 69.) 

F. 
De Minister van Koloniën IDENBURG, thans Gouverneur-

Generaal van Kederlandsch-Indlé, zegt in het Eindverslag der 
Indische begrooting voor 1909, Handelingen der Eerste Kamer, 
Zitting 1908—1909, pag. 136, het volgende: 

Met vollo overtuiging deelt hij in do zienswijze eener bij 
het Voorloopig Verslag gevoegdo Nota (pag. 120), dat het opium* 
misbruik moet worden aangemerkt als een euvel, waarvan de 
beteugeling en zoo mogelijk de uitroeiing plicht is. 

Ondubbelzinnig heeft de Minister, geluk in voorzegde Nota 
(pag. 120) in herinnering gebracht wordt, zich over dat kwaad 
uitgelaten on het kloeke woord gesproken, dat het verschaffen 
van opium, het heulsap, dat de ruïne is voor de inboorlingen, 
in strj|d is met den Christelijken plicht. 

Verder zegt deze Minister in voorzegd Eindverslag, pag. 137: 
Ernstige opvatting van de bedoeling der regie cischt de aanvaar-
ding van eene gedragslijn, welke zich *"?n doel stelt de financieele 
uitkomsten ondergeschikt te maken aan het bereiken van het 
wezenlijk doelwit, namelijk de beperking van het opiumgebruik. 

Deze bedoeling blijkt nog duidelijker uit hetgeen de Minister 
in de Tweede Kamer antwoordde op eene vraag van den heer 
BRUMMELKAMP, dat naar de Internationale Opiumconferentie 
twee afgevaardigden zullen worden gezonden met de opdracht, 
dat zij alles zouden doen, om het opiumverbruik te doen ver-
minderen en onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat het gemis 
van inkomsten, te verwachten uit een eventueele vermindering 
van het opiumverbruik, nooit eenigen invloed op haar houding 
zal mogen oefenen. (Welk antwoord is aangehaald in de bij 
genoemd Voorloopig Verslag gevoegde Nota, pag. 121.) 

Gr. 
Resident HASSELMAN. 
In een brief van dezen hoogen staatsambtenaar aan Koning 

WILLEM Hl staat te lezen: Wie, zooals ik, jarenlang geleefd 
heeft te midden van die aan het amfioenschuiven verslaafde 
bevolking en in alle kleuren de ellende heeft voor oogen gehad, 
welke uit het misbruik van dat amfioen voortvloeit, moet genegen 
zn'n om niets te verzuimen, wat tot bestrijding en onderdruk-
king van het nadeel kan strekken. 

(VAN DEDEM, pag. 40.) 
Dat h\j overtuigd is, dat het Gouvernement bij slot van 

rekening in de demoralisatie, ondermijning en slooping der 
kracht van de bevolking, oneindig meer verliest, dan het in de 
baten van het opium wint. (Opiumvloek, van ELOUT VAN SOETER-
WOUDE, pag. 59.) 

H. 
Resident van Soerabaja. 
In een brief aan do Regeering schrijft deze hooge staats-

ambtenaar: Ik wensen u hartelijk geluk met den ontvangen 
last om krachtdadige maatregelen te beramen tot vermindering 
van het opiumgebruik. Zonder twijfel zullen de maatregelen 
ten gevolge hebben eene beduidende vermindering van inkom-
sten, welke thans ter zake van het toenemend bederf der be-
volking in 's Rijks schatkist glijden, maar desniettemin durf 
ik gerust de meening te belijden, dat de duurzame belangen 
van dit gezegend eiland en daarmede die van het Moederland 
voorzeker zullen worden gebaat. 

(VAN DEDEM. Bijdrage tot de opiumquestie op Java, pag. 9 en 10.) 
Ba wat is nu de einduitkomst, na al hetgeen tegen de ï opium 

gezegd en geschreven is en na den tegen dat vergif gevoer-
den strijd? Dit mogen de volgende cijfers leeren: 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

Bruto ontvangst: 
± f 23 000 000, 

"27 000 000, 
30 000 000, 
38 000 000, 
41 000 000, 
40 000 000. 

± f 
Netto: 
19 000 000 
17 000 000 
17 000 000 
24 000 000 
24 000 000 
28 000 000. 
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Raming: Netto: 
1915 . . . . ± f 39000000, + f 25000000 
1916 . . . . " 38 000 000, 20 000 000. 

Dit alles te vinden in Nota van Wijzigingen der Indische 
begrooting voor 1916, n". 31, pag. 16. 

Echter la bij eene gewijzigde raming der middelen van gezegde 
begrooting (zie n°. 38, pag. 2) do bruto ontvangst voor Java, 
Madoera en do Buitenbezittingen minder geraamd en wel op 
f 84 000 000. Deze offers wijzen op eene ontzettende ver-
meordering van opbrengst, en de voorspellingen van de heeren 
VAN DEVENTKB en VAN KOL komen uit, dat de regie nog veel 
slechter werkt dan het vroegere pachtstelsel. 

Maar zijn er dan, de opdrijving der opbrengst een oogenblik 
buiten beschouwing gelaten, in het geheel geene verbeteringen 
aangebracht? 

En hierop moet bevestigend geantwoord worden. 
Wy mogen toch wijzen op: 
1°. de ingevoerde registreering der schuivers, waardoor de 

omvang van het kwaad beter gekend kan worden; 
2°. Jiet verbod van schuiven, gegeven aan civiele ambtenaren 

en aan militairen; 
3°. de beperking van het opiumgebruik op Banka; 
4°. de verordening, die gegeven is en waarbij bepaald is, 

dat het schuiven onder de werklieden bij den aanleg van den 
Zuid-Sumatra-Staatsspoorweg binnen 2 jaren moet geëindigd zijn; 

5°. de voorzieningen ter verdere beperking van het opium-
gebruik in de residenties Bantam en de Preanger Regent-
schappen ; 

terwijl voorts de geheele residentie Cheribon, met uitzondering 
van de gewestelijke hoofdplaats, als verboden kring is aan 
gewezen, met gelijktijdige invoering van een licentiestelsel in 
die gedeelten van dien kring, waar tevoren het bezit van opium 
niet reeds geheel verboden was. Eindelijk zijn nog maatregelen 
getroffen om ook in de residentie Kedoe tot verdere beperking 
van het opiumgebruik te komen. (Memorie van Toelichting, 
pag 20.) 

Maar de bedroevende uitkomsten van de opbrengst doen niet 
de verwachting ontstaan, dat door die beperkingen het getal 
schuivers in het algemeen zal afnemen. 

En waarmede wordt nu steeds en overal geschermd, om de 
vermeerdering der opbrengsten te wettigen? 

Dit is de smokkelhandel in opium. Men zegt: als ik minder 
aan de bevolking verstrek, dan wordt er zooveel te meer binnen-
gesmokkeld en dus moet ik wel meer verkoopen, om dien 
smokkelhandel te stuiten. Maar men vergeet, dat, of de Regeering 
véél of weinig opium verkoopt, de smokkelaar met het smokkelen 
altijd groot voordeel kan blyven behalen, want de prijs, die 
de Regeering voor het opium maakt is zóó groot, dat smokkelen 
altijd goede winsten oplevert. Verder is gesmokkeld opium 
moeilijk te verkrijgen en spoedig kenbaar, gelijk reeds uit de 
aangehaalde plaatsen bij den heer VAN KOL blijkt. 

Maar wat voorgoed den bodem inslaat aan dien zoo breed 
uitgemeten smokkelhandel, is de opgave van hetgeen alssmokkel-
opium aangehaald is en in beslas genomen. 

"Welnu, volgens het laatste volledige Koloniaal Verslag, dat 
is over het jaar 1913, blijkt, dat in 1913 door het Gouvernement 
verkocht is In Java en Madoera 931 307 thails 

en in de Buitenbezittingen 1 305 775 , 

Totaal . . . . 2 737 082 thails 
terwijl de aangehaalde en in beslag genomen opium 

op Java en Madoera bedreeg 013 kati's 14,80 thails, 
op de Buitenbezittingen 62 , 6,76 , 
en als men nu weet, dat een kati gelijk is aan 16 thails, dan 
bedraagt het geheele aantal gesmokkelde en in beslag genomen 
opium 10 821.62 thails. 

(Van de Lampongsche districten is geene opgave aanwezig.) 

Wil men do hoeveelheden herleiden in Nederlandsen gewicht, 
dan weto men, dat oen thail = 88 gram. Wat dus een bespot-
teljjk klein gedeelte is er gesmokkeld en aangehouden. 

Men zwijgo dus verder over den smokkelhandel als een motief, 
om den verkoop van opium te wettigen. Hoogst betreurens-
waardig is het te achten, dat in de Buitenbezittingen, waar 
slecht* 7 000 000 menschen wonen, bijna eens zooveel geschoven 
wordt, als op Java en Madoera met een bevolking van ruim 
80 000 000. Van beperking of tegengaan door do Regeering 
van het amfioengebruik in de Buitenbezittingen kan dus moeilijk, 
sprake zyn. 

Dikwerf beroept men zich ook, om het opiumgebruik te ver-
dedigen, op het rapport der Engelsche Staatscommissie, die 
naar Britsch-Indië was gezonden, om het opiumvraagstuk te 
onderzoeken. Het rapport luidt gunstig, maar als men bedenkt, 
dat het een Staat betreft, die 48 millioen gulden voordeel uit 
het opium trok en die zelf de leden der Commissie benoemde, 
dan moet men bij de beoordeeling van dat rapport voorzichtig 
zijn. Dit blijkt nog duidelijker uit het einde van dat rapport; 
want de waarheid dwong de geheele Commissie te verklaren, 
dat zy er geen bezwaar in zoude zien om het opiumschuiven, 
dat zij noemt „a disreputable habit", te maken tot een straf-
baar feit, als z\j niet vreesde, dat dit inquisitoriale maatregelen 
ten gevolge zoude hebben. (Opiumvloek, III, pag. 22.) 

En de inlandsche leden voegden daarby, dat zij het amfioeu-
schuiven beschouwden als een vergif. (Opiumvloek, III, pag. 10.) 

Men merke hierby nog op, dat gewoonlijk in Britsch-Indie 
opium in pillen of opgelost in water wordt gebruikt. 

Hoezeer rapporten kunnen verschillen, bewijst het rapport 
der High-Commission, die ook door de Engelsche Regecring in 
1880 naar Birma was gezonden ter bestudeering van het opium-
vraagstuk. Daarin staat te lezen: Onder Binna's bevolking 
vernietigt het gebruik van opium de physische en moreele 
werkkracht, verwoest de zenuwen, teert het lichaam uit, maakt 
het vatbaar voor ziekten, brengt luio en walgelijke gewoonten 
mede, neemt alle gevoel van eigenwaarde weg, enz. 

Maar wat aan dat eerste Engelsche rapport den doodsteek 
toebrengt, zijn de met algomeene stemmen aangenomen motiën 
in het Lagerhuis in 1891 en 1908, waarbij het Huis veront-
waardiging uitsprak over het opiummisbruik en zeide, dat het 
onzedeiyk was uit eene dergelijke bron inkomsten te trekken. 

Het rapport der Commissie van de Philippijnsche eilanden, 
benoemd door het Amerikaansche Gouvernement, eindigt aldus: 
Dat in China, Japan, de Philippijnsche eilanden enz. het opium 
als een vloek wordt beschouwd, dat den mensch verarmt, 
verlaagt, zyne gezondheid ondermijnt en verwoest, hem tot 
wellust drijft en tot alle misdaden, vooral diefstal en bedrog, 
zelfs tot verkoop of overlevering van vrouwen en dochters aan 
prostitutie enz. 

Die Amerikaansche Commissie bevestigt ook nog, dat het 
opiumgebruik voor den Maleier schadelijker is dan voor den 
Chinees. 

De over het opiumvraagstuk gehouden congressen zijn weinig 
beduidend, maar de meest onbeduidende zijn die, welke onlangs 
in den Haag gehouden zijn, 

Daar toch werd gezegd, dat de voorgestelde beperkingen in 
het opiumgebruik alleen gelden voor zooverre daartegen reeds 
geene maatregelen waren getroffen. 

Behoort onder die maatregelen soms ook de regie? 
Verder werd bepaald, dat de uitvoer van opium verboden 

moest worden, voor zooverre, nota bene! de financieele toestand 
van het land dat gedoogde. 

GI.NNEKEN, December 1915. 

VAN DEN BIESEN. 




