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Eindverslag der Comm. v. Rapp. over het ontwerp van wet 

EINDVERSLAG DEK COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot wijziging en verhooging 
van de begrooting van uitgaven van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1916 (369). 

Nadat het Voorloopig Verslag der Commissie aan de 
Regeering was medegedeeld, is van haar ontvangen de na-
volgende 

MEMORIE VAN ANTWOORD. 

Dat de aanvullingsbegrooting kort vóór het uiteengaan 
der Tweede Kamer zou zijn ingediend, kan niet worden toe-
gegeven daar die indiening reeds onder dagteekening van 
1 Mei jl . heeft plaats gehad. Het zal overigens geen betoog 
behoeven dat het voor een regelmatigen gang van zaken in 
Nederlandsch-Indië noodzakelijk is telken jare eene aan-
Tullingsbegrooting aanhangig te maken, zooals ook met een 
enkel woord werd betoogd op bladz. 5 der Memorie van 
Toelichting van het wetsontwerp tot nadere wijziging van 
het Rogeeringsreglement tot instelling van een Kolonialen 
Raad (gedrukte stukken, zitting 1914—1915 — 365 n°. 3). 
Uit den aard der zaak hangt het daarbij van omstandigheden 
af, welke bedragen behooren te worden aangevraagd. 

Artikel 1. 
Onderafdeeling 19. Naar aanleiding van de opmer-

kingen in het Voorloopig Verslag over de raming der kosten 
van het nieuwe gebouw voor de geneeskundige commissie, 
moge de ondergeteekende er de aandacht op vestigen, dat 
de aangevraagde gelden blijkens de Memorie van Toelichting 
uitsluitend bestemd zijn voor aankoop van den grond en 
voor den bouw. Hij vleit zich met de hoop dat het aan-
gevraagd bedrag daarvoor voldoende zal blijken, daar — zoo-
als reeds in de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer 
over dit wetsvoorstel werd medegedeeld — de kostenraming, 
teneinde teleurstelling te voorkomen, ruim is genomen. 
_ Volledigheidshalve zij aaugeteekend, dat voor de inrich-

ting van het gebouw zooveel mogelijk gebruik zal worden 
gemaakt van de reeds aanwezige instrumenten en meubels 
der commissie en dat het meer of nieuw benoodigde geleidelijk 
zal worden aangeschaft uit het jaarlijks op de begrooting 
voorkomend bedrag, bedoeld in artikel 10 van het Koninklijk 
besluit van 29 Augustus 1914 (Staatsblad n°. 436). 

Onderafdeeling 40. Terecht werd opgemerkt, dat de 
ondergeteekende hier geenszins de opleiding van bestuurs-
ambtenaren op het oog had, maar enkel en alleen de 
opleiding van ambtenaren voor de beoefening der Indische 
talen (zie Indisch Staatsblad 18T8 n°. 154). De be-
hoefte aan de bedoelde taaiambtenaren is niet plotseling 
opgekomen. Voor deskundige voorlichting bij allerlei vraag-
stukken op het gebied der taal-, land- en volkenkunde van 
Nederlandsch-Indië beschikt de Indische regeering op het 
oogenblik slechts over vier ambtenaren, die eene weten-
schappelijke voorbereiding in die richting genoten heb-
ben, welk aantal veel te gering is met het oog op het 
omvangrijke gebied, waarop dergelijke personen met vrucht 
werkzaam kunnen zijn. Voor de eigenlijke taaistudie 
is slechts één dier ambtenaren beschikbaar, die met de 
samenstelling van een Atjehsch woordenboek is belast; en 
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dat, terwijl eene stelselmatige opneming en beschrijving van 
de in Indië gesproken talen en taaieigens zich nog steeds laat 
wachten. Het toenemend verkeer, waardoor groote verande-
ringen in den toestand van sommige talen intreden, maakt 
dat elk uitstel eene zekere hoeveelheid materiaal onherroepe-
lijk verloren doet gaan. Een drie- of viertal ambtenaren 
zouden voor eene zelfs betrekkelijk vluchtige verkenning en 
vastlegging, naar eenvoudige beginselen, van de inlandscho 
talen, gedurende zeer geruimen tijd noodig zijn. Bovendien 
moeten, gelijk ook thans reeds het geval is, een aantal van 
de als taaiambtenaren in dienst genomen geleerden worden 
benoemd in betrekkingen waarvoor de voorbereiding, die 
taaiambtenaren hebben genoten, noodig wordt geacht. Tot 
die betrekkingen behooren o.a. die van adviseur voor in-
landsche zaken, leeraar aan de bestuursschool, ambtenaar 
bij den oudheidkundigen dienst e. a. 

Zooals uit het voorafgaande moge blijken, heeft uit-
sluitend de behoefte van den Indischen dienst aan taai-
ambtenaren en geenszins die van de faculteit aan leerlingen 
tot het onderwerpelijk voorstel geleid. 

De bedoeling is gedurende vijf achtereenvolgende jaren 
twee studenten in opleiding te nemen, ten einde in de ge!egen-
heid te zijn nieuwe plaatsen te bezetten en mogelijk open-
vallende betrekkingen door deskundige ambtenaren met de 
noodige ervaring te doen vervullen. 

Onderafdeeling 61. Hoewel in de Memorie van Toe-
lichting het werk over de batikkuust is aangeduid als het 
derde deel van de door J . E. JASPER en MAS PIHXGADIE samen 
te stellen reeks standaardwerken over de inlandsche kunst-
nijverheid in Nederlandsch-Indië, schijnt men te veronder-
stellen, dat het hierbedoelde deel nog niet voltooid is en 
vraagt men in het Voorloopig Verslag naar den prijs ,,van 
het geheele werk over de batikkunst." Deze bedraagt niet 
meer dan de uitgetrokken som van f 7495. Van de reeks dezer 
standaardwerken zijn thans verschenen ,,Het Vlechtwerk", 
,,De Weefkunst" en ,,De Batikkunst." Te verwachten zijn 
nog ,,Goud- en zilversmcedkunst", ,,De bewerking van ijzer 
en koper", ,,De Pottenbakkerskunst", ,,De bewerking van 
hout en bamboe" en ,,De bewerking van hoorn, been, schild-
pad, schelpen en paarlmoer." 

De aanleiding tot het samenstellen van deze werken is ge-
weest de wenscholijkheid om nauwkeuriger dan tot nog toe 
op de hoogte te komen van de door de inlandsche bevolking 
bij haar nijverheid toegepaste werkwijzen, ten einde den 
naar buiten tredenden aanleg der bevolking in verschillende 
streken van den Indischen Archipel beter te leeren kennen. 
Het spreekt vanzelf, dat het voor de bevordering van de 
inlandsche nijverheid in de eerste plaats noodig is nauw-
keurig te weten wat door de bevolking te dezer zake wordt 
verricht en het is dan ook te verwachten, dat de reeks werken 
een ortmisbare wegwijzer zal worden voor de leiders van het 
inlandsch ambachts- en nijverheidsonderwijs. Bovendien 
wordt overwogen om ten behoeve van het gebruik door de 
inlandsche bevolking zelf, van de werken uittreksels te doen 
maken in de landstalen. 

Onderafdeeling 83. Sedert de wederopenstelling van de 
werving, dat is van 26 September 1914 af, vertrokken gehuwd 
naar Nederlandsch-Indië ITO mindere militairen. 

Soldaten (in het algemeen alle mindere militairen), die in 
Indië zelf huwen, bekomen geen toelage voor „inrichting 
enz.", omdat overwogen is, dat de in Indië huwende 
vrouwen in veel gunstiger omstandigheden verkeeren dan 
hare gehuwd uitkomende zusteren. Eerstbedoelden blijven 
in hare gewone omgeving, hare kleeding blijft dezelfde, zij 
zijn aan de voeding en huishouding in Indië volkomen 
gewond en kunnen haar huwelijk meestal zonder bezwaar uit> 
stellen tot het tijdstip, waarop hare aanstaande echtgenooten 
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voldoende hebben overgespaard om zich huisraad — voor 
zoover dit niet van Landswege wordt verstrekt — aan te 
schaffen. 

Ook aan de in Indië in dienst tredende burgerlijke lands-
dienaren wordt uiet de tegemoetkoming voor eerste uitrusting 
toegekend, welke de in Nederland in dienst tredenden ge-
nieten. 

Artikel 2. 
Onderafdecling 62. De voorgestelde versterking van het 

personeel van het bureau voor de bestuurszaken der buiten-
bezittingen heeft uiteraard ten doel om eene snellere af-
doening van zaken, als onder de tegenwoordige, door de uit-
breiding van de werkzaamheden van het kantoor onvoldoende 
geworden, samenstelling van het personeel mogelijk is, te 
verzekeren. Voor de vrees van enkele leden, dat <le maatregel 
eene tegenovergestelde uitwerking zal hebben, bestaat naar 
het oordeel van den ondei'geteekende geen grond. De be-
duchtheid van dezelfde leden, dat de personeelsuitbreiding 
zou duiden op een streven om een afzonderlijk departement 
voor de buitenbezittingen in te stellen, is terecht door 
anderen denkbeeldig genoemd; een zoodanig departement 
zou niet passen in het tegenwoordig bestuursstelsel en 
plannen in die richting zijn dan ook in het geheel niet aan 
de orde. 

Klachten over te groote inmenging van den adviseur voor 
de bestuurszaken der buitenbezittingen in bestuursaange-
legenheden en over een streven van het kantoor tot opdrijving 
van den z.g. restitutie-post, als door enkele leden wel eens 
vernomen werden, zijn den ondergeteekende niet ter oore 
gekomen, zoodat hij den aard en de beteekenis dier klachten 
niet kan beoordeelen. Wat de eerstbedoelde grief betreft, 
meent de ondergeteekende te mogen wijzen op de in dit 
verband door andere leden gemaakte juiste opmerking, dat 
de vroeger niet, doch thans wel aanwezige voeling tusschen 
het departement van binnenlandsch bestuur en de gewesten 
der buitenbezittingen verandering heeft gebracht in de 
stelling, die het bestuur op de buitenbezittingen voorheen 
innam en dat de veranderde omstandigheden wel eens tot 
het uiten van klachten, als hier bedoeld, aanleiding kunnen 
hebben gegeven. 

Ten aanzien van de vaststelling van den z.g. restitutie-post 
is bepaald (Dijblad op het Indisch Staatsblad n°. 6672), dat, 
waar de omstandigheden zulks toelaten, in beginsel terug-
betaling uit de landschapskassen verlangd wordt van de in 
het rechtstreeksek belang van de betrokken zelfbesturende 
landschappen door het Land gedane uitgaven (zooals voor 
Europeesch bestuur, politie, politievaartuigen, genees-
kundige dienst, inlandsch onderwijs), voor zooveel betreft 
de uitgaven voor personeel vermeerderd met 15 % voor over-
tochtskosten, verlofsbezoldiging, pensioenen, enz. Ingeval 
de inkomsten der landschappen eene volledige toepassing 
van dit beginsel niet toelaten met het oog op de voorziening 
in andere behoeften, kan voorloopig met terugbetaling van 
een gedeelte van het uitgavencijfer worden genoegen ge-
nomen en eerst geleidelijk liet geheele bedrag worden ver-
goed. Het bedrag wordt jaarlijks op voorstel van het be-
trokken hoofd van gewestelijk bestuur door de Regeering 
vastgesteld. 

Op den voet van dit in 1907 aanvaard beginsel worden 
telken jare de bedragen, welke door de landschapskassen aan 
's Lands kas moeten worden terugbetaald, bepaald. Van al-
geheele terugbetaling is over het algemeen nog geen sprake, 
doch waar de stand der inkomsten en uitgaven der land-
schappen dit wettigt, wordt uiteraard met dit einddoel 
rekening gehouden. Dat eene al te groote „fiscaliteit" bij 
het kantoor voor de buitenbezittingen hierbij eene rol zou 
spelen, is den ondergeteekende tot dusver niet gebleken. 

Ondcrafdceling 91. Eene zoo ingrijpende en veel om-
vattende hervorming als in de Vorstenlanden plaats heeft, 
waarbij groote belangen van verschillenden aard betrokken 
zijn, kan uiteraard niet dan mett geleidelijkheid worden 
doorgevoerd. De ondergeteekende heeft geen aanleiding tot 
de klacht dat de landhuurders onvoldoende zouden mede-
werken. Hij verwacht dat bij de inwerkingtreding der her-
vorming in Soerakarta en Djokjakarta, voor welker vast-
stelling de Koninklijke machtiging is verleend en die eerlang 
in verschillende voorschriften vervat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, de landhuurders er het hunne toe zullen 
bijdragen om verouderde toestanden zoo spo2dig mogelijk 
voor nieuwe te doen plaats maken. 

Al is in de laatste jaren in de Mangkoe-Negaranscke 
landen veel verbeterd, dit doet niet af aan het feit dat nog 
véél meer moet worden gedaan om den gewonen inlander, 
den kleinen man, een beter bestaan te verschaffen. Hierop 
doelde de resident van Soerakarta in zijn rede bij de aan-
vaarding van het bestuur door het nieuwe hoofd van het 
Mangkoe-Negaransche huis, welke rede naar het gevoelen van 
den ondergeteekende overigens een zeer opwekkend karakter 
draagt. 

Onderaf deeling 351. Zooals op bladz. 7 van de eerste Nota 
van Wijzigingen op de ontwerp-begrooting van Neder-
landsch-Indië voor 1916 — stuk n°. 34 — werd medegedeeld, 
waren de kosten van de uitdieping van den drempel voor de 
monding van de Kapoeasrivier door slibraderen — f 0,32 per 
M3. — belangrijk lager dan volgens de ervaring het uit-
baggeren van dergelijke geulen kost. In dat cijfer waren 
alle uitgaven vcor het werk begrepen, ook de rente en af-
schrijving op de gebruikte vaartuigen. De voortzetting van 
dit werk voor rekening van den Lande geschiedt dan ook met 
instemming van den directeur der burgerlijke openbare 
werken. Ook tot de uitdieping van de Asahanrivier is be-
sloten nadat die directeur was geraadpleegd en geen bezwaar 
gemaakt had. In het algemeen behoort de uitdieping van 
vaarwaters ongetwijfeld meer eigenaardig tot het departe-
ment der burgerlijke openbare werken, doch de Indische 
regeering heeft geineend dat hierop voor het werken met 
slibraderen, waarbij het meer dan bij baggerwerk op zeeman-
schap aankomt, vooralsnog eene uitzondering behoorde te 
worden gemaakt, door het aan het departement der marine 
op te dragen. Behalve bij de uitdieping van de Kapoeas-
monrling is tot dusver alleen nog in het Westervaarwater 
van Soerabaja met slibraderen gewerkt. Hoe het oordeel van 
den tegenwoordigen directeur der burgerlijke openbare 
werken over de daarbij verkregen uitkomsten luidt, is den 
ondergeteekende niet bekend. 

Tweede Nota van Wijzigingen. 
Ondcrafdceling 29a. De ondergeteekende is van oordeel 

dat bij de leden die met betrekking tot de opleiding van de 
Indische bestuursambtenaren klaagden over onvastheid van 
lijn, en gewaagden van ,,de nagenoeg jaarlijksche periodieke 
wijziging" in die opleiding, eenig misverstand heerscht. 
Immers sinds 1907, in welk jaar eene geheel nieuwe regeling 
op dit stuk tot stand kwam (Koninklijk besluit van 17 Maart 
1907 n°. 22, in Indisch Staatsblad n°. 230), is in beginsel in 
de opleiding geenerlei wijziging gebracht. Wel werd ten 
vorigen jare besloten tot toekenning van studietoelagen aan 
de candidaat-Indische ambtenaren, maar die maatregel heeft 
geen ander doel dan om den toeloop van gegadigden voor 
den bestuursdienst te bevorderen. 

Dat die dienst bij de steeds zwaarder wordende bestuurs-
taak gebaat zou wezen door de aanstelling van breeder onder-
legde ambtenaren, behoeft wel geen betoog; op zich zelf b^-
schouwd acht de ondergeteekende dan ook eene breedere yot 
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opleiding voor alle aanstaande bestuursambtenaren wensche-
lijk. Deze als eiscli te stellen zou mfusschen alleen dan 
mogelijk zijn, wanneer de ltegeering van een voldoend aan-
bod van aldus opgeleide jongelui verzekerd kou wezen. Daar 
dit niet het geval is, kan op dit oogenblik niet verder 
worden gegaan dan door den ondergeteekende is voorgesteld, 
d.w.z. dan het facultatief stellen van de voorgestelde rege-
ling. 

De vakken die het Indologisch examen omvat zijn vermeld 
in artikel IV van het Koninklijk besluit in Nederlandsch 
Staatsblad n°. 79 van dit jaar. 

Ondcra.fdceling 250. De onjuiste raming van de bedrij f s-
uitgaven ten behoeve van den post-, telegraaf" en telefoon-
dienst is eensdeels een gevolg van de gebrekkige wijze waarop 
de begrootingsboekhouding bij genoemden dienst werd bij-
gehouden, andersdeels van den tot nog toe gevolgden be-
grootingsvorm. Daar blijkens bericht van den Gouverneur-
Generaal tot het goed bijhouden van de begrootingsboek-
houding bij den dienst de noodige maatregelen bereids zijn 
getroffen en door den gewijzigden begrootingsvorm het zoo 
noodige betrouwbare toezicht op de ramingen is verkregen, 
mag verwacht worden, dat verkeerde ramingen als hiervoren 
bedoeld voortaan niet meer zullen voorkomen. 

Ten aanzien van de geuite wenschen en vragen moge het 
volgende strekken: 

a. Aan de beoogde regeling van den geldelij ken steun 
voor nagelaten betrekkingen van in en door den dienst 
omgekomen landsdienaren ligt de gedachte ten grondslag 
dat de betrekkingen van burgerlijke ambtenaren onder 
dezelfde omstandigheden als de betrekkingen van militaire 
landsdienaren voor pensioen of onderstand in aanmerking 
zullen komen. 

In verband met de gedachtenwisseling, welke in de 
Tweede Kamer over deze en de beide andere beoogde pen-
sioenregelingen heeft plaats gehad, worden die regelingen 
nader nog bij de begrooting voor 1917 aan de orde gesteld 
en hare totstandbrenging voorshands opgeschort. 

6. Het is niet juist dat geen ingenieurs meer worden 
aangesteld tot leeraren aan hoogere burgerscholen in Indië, 
omdat daarvoor aan bezitters van een doctorstitel de voor-
keur zou worden gegeven. 

Bij de oproeping van gegadigden voor de betrekking van 
leeraar bij het middelbaar onderwijs wordt rekening ge-
houden met de door de Indische regeering gestelde eisenen. 
In het algemeen kunnen ingenieurs, indien zij de benoem-
baarheid bezitten en aan de eischen voldoen, op dezelfde 
wijze mededingen als andere gegadigden. 

Uiteraard kan bij zoodanige vrije mededinging het geval 
zich voordoen, dat de keuze uit de gegadigden niet valt op 
een ingenieur, wanneer die minder geschikt is dan andere 
gegadigden of de gestelde leeftijdsgrens heeft overschreden. 
Uitsluiting van ingenieurs voor mededinging naar betrek-
kingen bij het middelbaar onderwijs in Nederlandsch-Indië, 
waartoe zij overigens benoembaar zijn, heeft alleen plaats, 
wanneer de Indische regeering in verband met het karakter 
van het te geven onderwijs bepaaldelijk de uitzending van 
een persoon met eene andere opleiding noodig acht. Van de 
vereischte bevoegdheid wordt dan in de oproeping melding 
gemaakt. 

c. De wet van 8 Mei 1915, houdende wijziging van artikel 
111 van het Regeeringsreglement is afgekondigd in het 
Indisch Staatsblad van dat jaar n°. 542. Zij zal in werking 
treden tegelijk met de algemeen© verordening, bedoeld in 
het tweede lid van het nieuwe artikel 111. Over het bij den 
Raad van State aanhangig gemaakt ontwerp van zoodanige 

verordening, is overeenkomstig den wensch van de be-
handelende afdeeling van het college, het gevoelen van den 
nieuwen Landvoogd gevraagd. 

d. De stukken, welke de ondergeteekende over do be-
weerde samenzwering in Buitenzorg bereikten, hebben nog 
slechts betrekking op de aanleiding tot het ontstaan van de 
daaromtrent in omloop gebrachte geruchten en het daarnaar 
door den substituut-officier van justitie te Batavia inge-
steld voorloopig onderzoek. Ofschoon de uitkomsten van dit 
onderzoek van dien aard waren, dat de procureur-generaal 
bij het hooggerechtshof van eene strafvervolging niets ver-
wachtte — ook in verband met de klaarblijkelijke onbe-
trouwbaarheid van verschillende der afgelegde getuigen-
vcrklaringen, — heeft genoemde hoofdambtenaar het niette-
min wenschelijk geacht de zaak verder in het openbaar te 
doen behandelen met het oog op de door de loopende ge-
ruchten gewekte onrust. Op requisitoir van den officier van 
justitie is daarop door den raad van justitie te Batavia tegen 
de bij de zaak betrokken personen rechtsingang verleend. Op 
een telegraphisch verzoek aan den Gouverneur-Generaal om 
inlichtingen nopens het in het Voorloopig Verslag bedoeld 
bericht, dat personen in het bezit van bezwarende stukken 
door Duitschers zouden zijn bedreigd, mocht de onder-
geteekende nog geen antwoord ontvangen. 

Van de aanhouding van een ambtenaar bij het binnen-
landsch bestuur door de Engelsche overheid te Hongkong is 
den ondergeteekende niets meer bekend dan hetgeen de dag-
bladen daarover hebben medegedeeld. 

e. Bij de mondelinge beraadslaging in de Eerste Kamer 
over het wetsontwerp tot aankoop van de onderneming der 
Babat—Djombang Stoomtram-Maatschappij merkte de 
ondergeteekende o.m. op, dat weliswaar de voorwaarden, 
waaronder aan genoemde maatschappij vergunning was 
verleend tot aansluiting van hare lijn aan die der Kediri 
Stoomtram-Maatschappij, een verbod inhielden om wagens, 
beladen met suiker en afkomstig van de lijnen van laatst-
bedoelde maatschappij, te doen rijden over die aansluitings-
lijn, maar dat dit toch geen bezwaar voor den afvoer van 
Kediri-suiker over Djombang—Babat opleverde, vermits op 
het aansluitingspunt overlading plaats vond, en dat dien-
tengevolge de staatsspoorwegen gedwongen geweest waren 
den suikerfabrikanten in Kediri korting op de vracht toe te 
staan, teneinde hen te bewegen wederom langs Modjokerto 
af te voeren. 

De directie der Babat—Djombang Stoomtram-Maatschappij 
heeft blijkens een onder dagteekening van 7 Augustus 1916 
tot den ondergeteekende gericht schrijven in vorenstaande 
mededeeling eene beschuldiging gezien, waardoor de eer en 
de goede naam van de maatschappij en die harer bestuurders 
en beheerders zouden zijn aangetast. Toen de ondergeteekende 
zich daarop bereid betoonde om deze aangelegenheid met 
voormelde directie te bespreken, ontving hij ten antwoord 
dat deze in eene mondelinge gedachtenwisseling terzake geen 
heil meende te zien. 

Het is den ondergeteekende daarom aangenaam, dat de 
Kamer hem in staat stelt met betrekking tot deze zaak alsnog 
het volgende mede te deelen. 

In het laatst van 1904 wendde een der voornaamste suiker-
fabrikanten uit het Kedirische zich tot de Indische regeering 
met het verzoek voor den afvoer van zijne suikers over Modjo-
kerto een afslag op de bijzondere suikertarieven te verleenen. 

Toen de toenmalige chef van exploitatie van de Ooster-
lijnen der staatsspoorwegen in eene naar aanleiding hiervan 
belegde bespreking met dien fabrikant opmerkte, dat afvoer 
over Babat bezwaarlijk zou gaan, vermits in de concessie-
voorwaarden over de aansluiting van de Babat—Djombang-
aan de Kediri-Stoomtram de overgang van met suiker be-
laden en van de Kediri-tram afkomstige wagens verboden 
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•was, antwoordde de fabrikant — naar luid van een aan den 
directeur der burgerlijke openbare werken gericht schrijven 
van voormelden exploitatie-chef van 28 December 1904 — 
,,dat het overladen van die suiker wel geoorloofd was." 

Nadere overweging van deze aangelegenheid had tot slot-
som, dat beide genoemde hoofdambtenaren ,,geen anderen 
uitweg zagen, dan voor te stellen aan de fabrieken, die via 
13abat konden afvoeren, eene reductie van 10 % op de vracht-
prijzen volgens het speciale tarief te verleenen", zooals de 
hoofdinspecteur, chef van den dienst der staatsspoorwegen 
op Java, schrijft in zijn aan den Gouverneur-Generaal ge-
richt — en door den ondergeteekende bij de mondelinge 
beraadslaging in de Kamer over het wetsontwerp inzake de 
Babat—Djombanglijn gebruikt en ten deele woordelijk aan-
gehaald — schrijven van 28 Mei 1914. Bij besluit van den 
Landvoogd van 7 Februari 1905 n°. 22 werd de voorgestelde 
afslag daarop verleend. Deze maatregel, in den evenaan-
gehaalden brief van den heer DAMME als een beveiligings-
maatregel gekenschetst, kwam den Lande op f42 600 's jaars 
te staan. 

De ondergeteekende moge hieraan te allen overvloede nog 
de uitdrukkelijke verzekering toevoegen, dat de mededeeling 
in de bijeenkomst der Kamer op 28 Juli jl. nopens de over-
lading te Djombang, geenszins bedoeld was als een verwijt 
aan de Babat—Djombang Stoomtram-Maatschappij, zooals 
trouwens zoowel uit den geheelen bouw zijner redevoering 
als nader uit het hierboven medegedeelde kan blijken. 

Ten slotte moge nog onder de aandacht worden gebracht, 
dat de vertraging in de indiening van deze Memorie is ver-
oorzaakt door het uitblijven van de op bladz. 6 onder d 
bedoelde inlichtingen; vermits de ondergeteekende er prijs 
op stelde deze zoo mogelijk nog in de Memorie op te nemen 
heeft hij de indiening daarvan zoo lang mogelijk verschoven. 

De Minister van Koloniën, 
TH. B. PLETTE. 

De Commissie van Rapporteurs heeft gemeend met de 
mededeeling van dit Antwoord aan de Vergadering haar 
Eindverslag te kunnen sluiten. 

Vastgesteld 11 September 1916. 

STAAL. 

D ' A T J M A L E VAN BARDENBROEK. 

KRATTS. 

COLIJN. 

KAPPEYNE VAN DE COPPELL0. 

Aan 
den Heer Voorzitter van de Eerste Kamer 

der Staten-Generaal. 

's Gravenhage, den 15 September 1916. 

Ik heb de eer U Hoogedelgestrenge hierbjj aan to bieden 
eene Nota, houdende de inlichtingen bedoeld aan het slot der 
Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag der Commissie 
van Rapporteurs over het ontwerp van wet tot wijziging en 
verhooging van de begrooting van uitgaven van Nederlandsen» 
Indiö voor het dienstjaar 1916. -) 

De iïlinister van Kolonié'n, 
TH. B. PLEYTE. 

NOTA VAN I N L I C H T I N G E N . 

Door den heer FKEÜNDLICH, een Duitscher, destijds te 
Buitenzorg vertoevende bij den als anti-Duitsch-gezind bekend 
staanden heer KOCH, werd Duitschland's houding in den oorlog 
veroordeeld. Hierdoor ontstond eene gespannen verhouding 
tusschen hem en zijne landgenoten, doch van eene bepaalde 
samenspanning tegen hem was geen sprake. 

Bij eene ontmoeting, welke de heer FREÜNDLICH in een 
winkel te Buitenzorg met zijn landgenoot dr. MATTHatrs had, 
ontstond eene woordentwist, zonder dat het tot een hand-
gemeen kwam. Eene uitdaging van dr. MATTHÉIUS is door don 
heer FKEÜNDLICH afgewezen. 

Later vertrok de heer FKEÜNDLICH naar Bandjermasin, 
alwaar hij eene betrekking had aangenomen. 

Dat Duitschers getracht zouden hebben de woning van den 
heer KOCH binnen te dringen, wordt ontkend. 

De Minister van Koloniën, 

TH. B. PLEYTE. 
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V e r b e t e r i n g . 

In de rede van den heer Franssen: bladz. 519, kol. 1, reg. 
36 v. b. . moet het woord „niet" vervallen. 


