
KOLONIAAL VERSLAG VAN 1915. I. NEDERLANDSCH (OOST)-INDIË. 

A . 
GRONDGEBIED EN BEVOLKING. 

De jongste opgaven omtrenl den omvang van liet grond
gebied rnii Nederlandsch-Indië en IM*1 zielental aldaar komen 

■ voor in bijlage A. respectievelijk van liet verslag van 1894 
en van dat van 1907 (zie ook kol. 301/303 van K. V. 1908). 

OPPERBEHEER. 
De Gouverneur-Generaal Maakte van 29 Juni tot G Juli 

1914 eene dienstreis naar de residcntiën Lampongsche 
districten en Benkoelen en van 10 tot 21. November d.a.v. 
eene rondreis over Java. Voor den duur zijner afweiigbeid 
van den zetel des bes tuurs weid, ingevolge a r t . 13 van het 
Begeer ingsreglement , liet dageljjkscn beleid der zaken opge
dragen aan den viee-president van den B a a d van Neder
landse l i -Indië (zie I n d . St . 1914 nos. 452, 484, 699 en 725) . 

In de open p laa t s van viee-president van den R a a d van 
Neder landsch- Ind ië , onts taan door het aan den heer D . F , W . 
VAN Ricrcs, o]) zijn verzoek, met ingang van 3 September 1914 
verleend eervol onts lag u i t ' ' s lands dienst (K. B . 23 J u n i 1914 
n°. 4S), werd voorzien door de benoeming tot da t ambt van 
den lieer J . B . VAN DKH HOUVKH VAN OORDT, tot dusver lid 
van den Baad ( K . B . 15 J u l i 1914 n°. 44 ) . terwijl bij dezelfde 
Koninkli jke beschikking tot lid van den R a a d werd benoemd 

de beer j h r . m r . A. t ' . 1). Dl GHAF.FF . algemeen secretaris 
van liet Gouvernement van Neder l andsch- Ind ië . 

Mij de wet van 5 Maar t 1915 (Nedi St . n". 128, I n d . St . 
n". 310) is a r t . 3 van het Begeer ingsreg lement van Neder
l andsch - Ind ië in dien zin gewijzigd, dat de Gouverneur-
Generaal van Neder la i idsch- Indië , behalve openbare schuld
brieven, geene schuldvorder ingen ten laste van Neder landsch-
Ind i ë m a g bez i t t en ; bij de wet van 8 Mei 191") (Ned. St . 
n°. 215) is a r t . 111 van voormeld Reg lemen t in dien sin 
gewijzigd, dat het recht der ingezetenen tot vereenig ing 
en ve rgade r ing wordt erkend en is, in verband daa rmede , 
het l aa t s te lid van a r t . 68c van d i t Reg lemen t inget rokken, 
terwijl bij de wet van denzelhlen d a t u m (Ned . St. n". 210) , 
niet- lie* oog op de geleideli jke opheff ing van de Op hoog 
gezag ingevoerde koff iecul tuur . a r t . 50 van dat Reglement is 
inge t rokken . 

€. 
MEDEDEELINGEN VAN STAATKUNDIGEN EN ALGEMEENEN AARD. 

De zel tbes tuurs-oidoni iant ie ( I n d . St . 1914 n°. 24) , hou
dende regelen a a n g a a n d e de rechten, bevoegdheden en ver
pl icht ingen van het Gouvernement van Neder l andsch- Ind ië 
«•enerzijds en van de zelfbesturende landschappen onder de 

z .g . korte ve rk l a r i ng anderzi jds (zie Tv. V. 1911, kol. 1/2). 
is bij c i rcu la i re van den directeur van binnenla ndsch bes tuur 
dd. 10 Oct. 1914 (Bijbl. Ind. St. n". 8122) uitvoerig toe
gelicht. 

ij 1. BETREKKINGEN IET HET BUITENLAND. 
Ten einde het overzicht te vergemakkelijken van hetgeen, 

niet liet OÓg.op den oorlogstoestand in Europa en daa rbu i t en , 
in Indie is verricht om zooveel mogelijk een geregelden gang 
van zaken te verzekeren, volgt hieronder eene opsomming van 
dé op verschillend gebied getroffen maatregelen. 

Achtereenvolgens werden een O-tal neut ra l i te i t sprocla ina-
t iën u i tgevaard igd (zie J a v . ( '1. 1914 nos. 01 , 02, 03, 09 en 
90a en 1915 n°. 44 ) , waarin de bepal ingen betreffende de 
inach tneming en h a n d h a v i n g van eene volstrekte onzijdig
heid ter a,lgeineene kennis werden gebrach t . 

De uitvoer van rijst , maïs . arai liides en cassave-producten 
werd in den a a n v a n g van Augustus 1!)14 tijdelijk verboden 
( I n d . St . 1914 nos. ó'.tfj en 542) . welk verbod weder werd 
opgeheven: voor zoovee] betreft de maïs bij On l . van 10 (let. 
1914 ( I n d . St . n*. 049) en wat aangaa t de beide laats t
genoemde ar t ikelen bij Ord. van 1 Sept . 1914 ( I n d . St. 
n". 598). De uitvoer van padï uit Bali en Lombok naa r andere 
gewesten in Nedei landsi -h-Indië i> tijdelijk verboden bij Ord. 
van 10 Aug . 1914 ( I n d . St . n". 550) . 

Bij Gouv. Bt . 8 A u g . 1914 n°. Uf is den hoofdintendant 

opgedragen het noodige te vei 
betaling en verzending van 
dienst en de bevo lk ing ; de leve 
hem vast te stellen prijzen 
(Gouv. Bt. 15 Aug. 1914 n". 
ningen zijn twee voorschotten, 
verstrekt (Gouv. B tn . 8 Aug . 
n°. L r ) . 

Ten aanzien van den ui tvoer 
verbodsbepalingen vastgesteld 
( I n d . St . n". 287) . Voorts zijn 
digd op den ui tvoer van trom 
ongemun t , van uit het tol ge 
naa r bui ten dat gebied gelegen 
junc to 1915 n°. 371) en op den 
( I n d . "St. 1915 n°. 357) . 

Maat rege len tot bepe rk ing v 
en verduurzaamde levensmidde 
13 Aug. 1914 (Ind. St. n". 553, 
1915. Ind. St. n". 163). 

r ichten voor de aanschaf f ing , 
levensbehoeften voor ' s l a n d s 
asmiddelen worden tegen dooi' 
aan de on tvangers afgestaan 

3.r). Voor bedoelde voorzie
nd f 1 5 0 0 000 en f 3 200 000, 
1914 nn. lx en 25 Aug . 1914 

van paa rden werden t i jdeli jke 
bij Ord. van 31 Maar t 1915 
verbodsbepalingen uitgevaar-

1 en zilver, hetzij gemunt of 
bied van Neder l andsch- Ind ië 
streken ( I n d . St . 1!)14 n". 643, 
uitvoer van automobielhandel! 

an den ui tvoer van steenkolen 
en zijn genomen bij Ord . van 
gewijzigd bij Ord. van 0 F c b r . 

Handelingen der Staten-Generual. Bijlagen. 1915. 1910. 5. Ned.-Indië. 
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Mij Ord. van 5 Aug, 1914 (Ind. Si. n". 53-7) — bekrachtigd 
l.i.i K. 15. 6 Febr. 1916 n". 10!) (Ind. St. n". 386) — zijn de 
biljetten van de Javasche Mank tol wettig betaalmiddel ver-
klaard. De verplichte metaaldekkirfg van de Bank is l>ij Gouv. 
Bt. 5 Aug. 1914 n". 2.r (Ind. St. n". 5;58) tot een vijliló terug
gebracht, terwijl de werkkring der Bank werd uitgebreid tot 
liet verleeneu van kredieten of voorschotten in rekening-
courant tegen onderpand van hypothecaire vorderingen en 
andere voor overdracht of beleening vatbare en hij geschrifte 
aangegane inechulden (Ind. St. 1916 n°. 5:59). 

De uitgifte van Nederlandsch-Indische schatkistbiljetten 
is geregeld hij Ord. van 8 Aug. 1914 (Ind. St. n°. 548.). be-
krachtigd l>ij K.B. 14 Oct. 1Ü14 n°. :j:{ (Ind. St. n". 749). 

De voorgenomen muntsuivering in Menado, Celebes en 
onderhoorigheden en Ternate en onderhoorigheden (Iiul. St. 
1914 n". 509) werd uitgesteld (Ind. St. 1914 n°. 547). 

Aan den commandant van het leger is machtiging verleend 
tol u i tvoer ing van de in a r t t . -\ en G der , .Regel ing van den 
overgang ingeva l 'van oorlog met een bui tenlandschen vijand 
van dé organisa t ie van hel leger in Neder landsch- Ind ië op 
vuet van vrede tot die op voet van Oorlog" ' ) bedoelde voor
bereidingen en maatregelen , zonder de in die ar t ikelen be
paalde t i jdst ippen a i te wachten ( I n d . St. 1914 n°. 540) . 

Bij de wet van 4 Sept. 1914 (Ned. St . n°. 44-3, I n d . St . 
n°. (JiSS) is amnest ie verleend aan personen behoorende tot 
liet Neder landsch-Indische leger of' tot de landmacht in de 
koloniën Su r iname en Curacao, die zich vóór 1 Augus tus 1914 
hebben schuld ig gemaakt aan desert ie . 

Hij Gouv. B t . 10 Sept. 1914 n°. lx ( J a v . Cf. n°. 72a) is 
verboden om mededeelingen openbaar te maken omtrent de 
bewegingen in den Nederla 'ndsch-Indisehen Archipel van tot 
de oorlogvoerende par t i jen behoorende oorlogsschepen, welk 
verbod op 28 Mei 1915 weder is ingetrokken. Een gelijksoortig 
verbod is bij Gouv. Bt . 5 Aug . 1914 n°. bx ( J a v . Ct . n°. 62/;) 
u i tgevaard igd met betrekking tot de bewegingen van troepen 
of schepen, behoorende tot de land- en zeemacht in Neder
landsch- Ind ië . 

Maatregelen nopens het telegraafverkeer niet en in Neder
landsch- Indië zijn getroffen bij Gouv. Bt . 6 Aug . 1914 n". 
éx ( I n d . St . n°. '541) (gewijzigd bij Gouv. Bt . 2(1 Aug . 1914 
ii°. 2.r; Ind . St . n°. 572) . Het oprichten en gebruiken v i n 
radiosta t ions werd nadrukkel i jk verl>odeii (Gouv. Bt 13 
M a a r t 1915 n°. la;). 

Ten einde de Noderlandsche oorlogsschepen en de door de 
Koninkli jke Mar ine gechar terde vaar tu igen zoo min mogelijk 
te belemmeren in hunne vrijheid van beweging, is de quaran
ta ine-ordonnant ie ( I n d . St. 1911 n°. 277) op die schepen 
voorshands niet van toepassing verklaard ( I n d . St . 1914 
n°. 584) . 

Bij K.B. 8 Aug. 1914 n*. 39 (Ind. St. a'. 65G) is eene 
regel ing getroffen ten aanzien van de verloven van Oost-
Indische ambtenaren die door den oorlogstoestand verhinderd 
worden naa r Ind ië te rug te keeren. 

Ingevolge de tusschen Nederland en Por tuga l gesloten over
eenkomst nopens het onderwerpen aan scheidsrechterl i jke 
beslissing van het geschil , onts taan ter zake van de uit-

•) Deze regeling onderging wijziging bij Ord. van 8 Aug. 1914 (Ind. St. 
n°. MS), terwijl de bij Ind. St. 1007 n°. 2fil vastgestelde regeling van de ver
houding en de samenwerking tusschcn de burgerlijke en militaire autori
teiten is gewijzigd bij Gouv. Bt. 14 Sept. 1914 n°. 24 (Ind. St. n°. 612). 

legging van a r t . 3, 10c, van liet op 1 Dctober 1904 namens 
genoemde landen geteekend verdrag tot regeling der grenzen 
van het wederzijds! h gebied op het ei land Tiinor (vgl . K. V. 
1914. kol. 1) werd door tusse.heiikoinst van het bureau van 
het Pe rmanen te Hof van Arb i t r age door de betrokken 
Begeer ingen de I r L ABDIJ, gezant van Zwitserland ie 
Pari js , aangezocht als a rb i te r in deze aangelegenheid te willen 
optreden, die zich bereid verklaarde deze taak te aanvaa rden . 
Hlijkens de ter zake genezen ui t spraak, vereenigde de scheids
rechter zich volkomen met het door Nederland in deze aan
gelegenheid ingenomen s t andpun t . In de tweede helft van 
December 191 1 begaf ï ich de resident van Tinior en onder
hoorigheden naar Timor-Dil ly ten einde zich met de 1'ortu-
geesche autor i te i ten iu verb ind ing te stellen om tot de uit
voering van de ui tspraak te geraken . Bij de daarop gevolgde 
besprekingen werd door beide par t i jen overeenstemming ver
kregen nopens de in verband daa rmede Ie Verrichten werk
zaamheden, voor welk «hiel door den resident benoemd weiden 
de kapi te in der infanter ie , civiel en mil i ta i r gezaghebber 
van Midden-Timor , H . GrSAHBEBG en de l s t e - lu i t enan t der 
infanter ie , gezaghebber van Noord-Middci i -Timor, E . A. 
STKINMKTZ, terwijl van Por tugeesche zijde weiden aange
wezen de lu i t enan t der genie H . DB MASCAKBKHAS IMÜ.K.S en 
de lu i tenant der infanter ie I • I 'KKKIHA' I U C I ' N I I A . De grens-
regelingswerkiaamheden, welke 20 Januari 1915 een aan
vang namen, werden den Ssten Februari d.a.v. beëindigd. 
Omtren t onze aanrak ingen niet Por tugeesch-Timor zie men 
voorts § 2 0 en omtrent die niet Sera wak § 14 v a n ' dit 
hoofdstuk. 

De grensregel ingswerkzaamheden op het ei land Sebit ik 
(vgl . K. Y. 1914, kol. 1 en 2) werden begin Mei 1914 
beëindigd. 

He t K . B . 28 Oct. 1912 (Ned. St . n°. 323), houdende de 
bekendmaking in het Staa tsblad van de op 13 November 1908 
te Berl i jn gesloten herziene Beroer Conventie ter bescher
ming van le t te rkundige en kunstwerken, is in Neder landsch-
Indië afgekondigd bij Ind . St . 1914. n°. 378. Van de toet reding 
van Neder land , met i ngang van 1 Apr i l 1913, op denzelfdeii 
voet als voor het Rijk in E u r o p a , voor Neder landsch- Ind ië 
tot die conventie werd bij Gouv. B t . 31 Dec. 1914 n°. 6 ( I n d . 
St. n°. 797) aanteekening gehouden. 

Het op 31 December 1913 tusschen Neder land voor Neder
landsch- Ind ië , Dui t sch land , België , Bolivia, Chi l i , Columbia , 
Cuba. Denemarken , de Dominieaanseho Republ iek, Spanje , 
F rankr i jk , ( i root-Mri tannië , Gua t ema la , H a ï t i . H o n d u r a s , 
I ta l ië , J a p a n , Mexico, N ica ragua . Noorwegen, P a r a g u a y , 
P e r u , Perz ië , P o r t u g a l , Rus l and , S iam, Zweden, Zwitser
land en U r u g u a y gesloten en bij de wet van 20 .runi 1914 
(Ned. St . n°. 258) goedgekeurd ve rd rag betreffende de instel
l ing van eene in te rna t iona le handelss ta t is t iek is bekend ge
maakt bij I n d . St . 1914 n°. 720. 

Het op 17 Augus tus 1914 te ' s -Gravenl iage tusschen Neder
land en ( i root -Br i tannië gesloten u i t lever ingsverdrag , strek
kende tot u i tb re id ing der toepassing van het Noderiandsc.h-
Hritsehe u i t lever ingsverdrag van 26 Sept. 1898 (Ned . St . 
1899 n". 16) tot eenige Britsche protectoraten in Afrika, is 
bekend gemaakt bij I nd . St . 1915 n". 2$9. 

Evena ls in vorige ja ren werd ook in 1914 de Indische 
archipel door een aanta l oorlogsschepen van vreemde mogend
heden bezocht. 

§ 2. JAVA EN ■ADOERA. 

Van botsingen tusschen Chineezeii en in landers als die 
waarvan in K. V. 1913 en 1914. kol. •'{, werd me ld ing ge
maakt werd nagenoeg niets meer vernomen. Al leen .va l t hier 
te gewagen van ongeregeldheden in de desa Gehang Hil i r 
(res. Cheribon) op 23 September 1914. waar de Chineezen 
door inlanders werden aangeval len , met het gevolg dat een 
aanta l van de eersten werden Verwond en schade werd toe
gebracht aan hunne e igendommen. De deelnemers aan dit 
opstootje werden opgevat en, bij gebleken schuld, veroor
deeld. Het optreden van leden van Sarekat Islain-vereeni-
gingen gaf overigens, hoewel in mindere m a t e dan iu 19P5, 

hier en daar nog aan le id ing tot rustverstoi ing, MO o. a. in de 
afdeelingen Meester-Cornelis en Bui tenzoig der residentie 
Batavia en in de afileel ingen Hondowoso en Djember der 
resident ie Besoeki. waar men een enkele maal nog vermeende 
zich te moeten mengen in poli t iezaken, terwijl het ook nog 
wel eens voorkwam, dat men bij verondersteld onrecht te 
hoop l iep. Dergel i jke bewegingen werden steeds onmiddell i jk 
tegengegaan en de schuldigen zooveel mogelijk gestraf t . 

Van een groot aanta l plaatsel i jke Sarekat Islain-vereen i-
gingen werden de s ta tuten goedgekeurd en de vereeiügingen 
derhalve als rechtspersoon erkend. De belangste l l ing van de 
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inlandsche bevolking in deze beweging begint echter bier en 
daar te verminderen. 

(>]> d(> Pamanoekan- en Tjiasèmlanden (afd. Krawang, ree. 
Batavia) werden l>ij de heffingen van de bevolking geen 
moeielijkheden meer ondervonden (vgl. K. V. 1914, kol. •{). 
Wc! bleven eenige firijvera in <!<• desa Marioek van bel dis-
trict Pamanoekan !>i,j herhaling pogingen aanwenden om de 
goed gesinden er toe te brengen geen Imoger hoofdgeld dan 
f 1 en geen hoogere t.joeké dan t' 2 per DOUW te betalen, doch 
het gelukte ten slotte de bevolking datgene te doen opbrengen 
waartoe zij verplicht was. 

De ten aanzien van den inlander Tj'ipto Miiigoeiikoesoemo, 
gewezen ondervoorzitter van de voormalige veréeniging ,,De 
In<lis(die Pa r t i j " , getroffen politieke maatregel (zie K. V. 
11)14. kol. 4) werd op een daartoe door den betrokkene wegens 
gezondheidsredenen gedaan verzoek bij Gouv. Ut. 27 Juli 
1914 n". 1 a opgeheven en hem werd mitsdien vergund naar 
zijn geboorteland terug te keeren. 

In het laatst van 1914 werden op eenige plaatsen in het 
geheim Ghineesche circulaires verspreid, waarin d« Chinee-
zcn werden aangespoord tot eene boycotbeweging tegen goede
ren van Japansche herkomst; de uitwerking was tot dusver 
evenwel van betrekkelijk geringe beteekenis. 

Ook in 1914 viel in een aantal gewesten als gevolg van het 
optreden van de Sarekat Islam een opgewekter godsdienstig 
leven te bespeuren, echter niet in die mate als het jaar te 
voren (vgl. K. V. 1914, kol. 4). Uitingen van verhoogden 
godsdienstzin werden ook waargenomen in de residentie 
('heribon, in verband met het rondgaan van santri 's met 
zoogenaamde ,,soerat nasijat nabi", welke uit Mekka heetten 
te komen en lastgevingén bevatten van den profeet Moham
med aan de Mohammedanen om hunne godsdienstplichten 
getrouwer na te komen; voornamelijk werd daarin aange
drongen op het deelnemen aan de bedevaart. 

De aanhangers van de leer van Soerontiko alias Samin 
(vgl. K. V. 1907, kol. 5 en 6 en K. V. 1908, kol. 3) deden 
in 1914 weer veel van zich hooren. Hun aantal nam in de 
afdeelingen Bodjonegoro (Rembang) en Pati (Semarang) 
belangrijk toe, terwijl hunne houding tegenover het bestuur 
veel te wenschen overliet. Zij weigerden l>elasting te betalen 
en heeiendiensten te verrichten en traden zeer aanmatigend 
Op. In eerstgemelde afdeeling gingen geruchten rond dat de 
„Samins" in de maand Soero (November—December 1914) 
•samen zouden komen om een nieuw rijk te stichten, doch uit 
hunne handelingen bleek daarvan niets. 'Nadat in een desa 
in de afdeeling Pati eenige leden van het desabestuur bij 
bet invorderen van belasting werden gewond, nam de politie 
krachtige maatregelen, aanvankelijk niet goed gevolg. Op 
aanstoken van den inlander Pak Karsijah alias Kojo uit de 
desa Earangwono trad hier evenwel de oude toestand weder 
in. De vanuit Rembang voor deze leer gevoerde propaganda 
had ten gevolge, dat ook in de afdeeling Ngawi der residentie 
Madioen eenige tientallen belijders zich aan de verplichte 
heeren- en desadiensten trachtten te onttrekken en zich hout 
uit de gouvernements-djatibosschen als rechtmatig bezit toe
eigenden ; de beweging was hier evenwel nog van dien aard, 
dat de politie haar voldoende in bedwang kon houden. Anders 
was het gesteld in de afdeeling Madioen, waar in Augustus 
1914 in het onderdistrict Baleredjo en in het district Tjaroe-
ban een vijftigtal volgelingen ontdekt werden, wier leider, 
de inlander Projodikromo, zich beijverde ook anderen voor 
de leer te winnen. De aanhangers bezigden afzonderlijke 
taalvormen, behandelden de bestuursambtenaren op onbe
schofte wijze en verkondigden voor de gemeenschap gevaar
lijke en onzedelijke leerstellingen. Een aantal leiders van 
dêse beweging werden, in afwachting van nadere maat
regelen, gevangen gehouden. 

In de afdeeling Tasikmalaja der residentie Preangcr-
I Regentschappen trachtte een ijveraar uit Koeningan, zeken» 

Madrais, eene nieuwe leer te verspreiden; de man bleek 
•■ihter krankzinnig en werd naar het gesticht te Buitenzorg 
overgebracht. 

Het aantal bedevaartgangers was voor alle gewesten weder
om belangrijk honger dan in 1913, met uitzondering van de 
residentie Madioen, waar eenige vermindering viel te be
speuren; de totaal-eijfers waren voor de jaren 1912, 19B5 en 

1911 achtereenvolgens 10 896, 17665 en 20271. ') Deze ver-
tneerdering moet worden toegeschreven, aan deselfde oor
zaken die in ,1913 tot de toeneming van het aantal Mekka-
gangers aanleiding gaven (vgl. K. V. 1911, kol. .">). 

Met de invoering van de hervormingen op agrarisch en 
economisch gebied in de zoogenaamde Eebonongan-streek 
(res, Djokjakarta) — zie 1. a. p . — is> gewacht totdat eene 
soortgelijke hervorming heeft plaats gehad in het regentschap 
Kalasan, waar thans de voorbereidingen in vollen gang zijn en 
alle beschikbare klachten zijn bijeengebracht. 

In de open plaats ontstaan door het overlijden van den hij 
(iouv. Pt . 19 Oct. 1 <S95 n". 1 aangewezen eventueelen opvol
ger vanden sultan van Djokjakarta (zie K. V. 1913, kol. 4) 
is voorzien door de aanwijzing tot die waardigheid, bij Qouv. 
P t . Pi Jul i 1914 n". 41 van Pangeran Ario Poeroelxijo, 
vierden wettigen zoon van den tegenwoordigen sultan, en 
ziilks onder den titel van Pangeran Adipati Aiiom llameng-
koenegoro Soedibio Rodjopoétro Nareudhro Mntaram. 

Ter afdeelingshoofdplaats Wonosari van genoemd gewest 
is eene school op Mohammedaans) h godsdienstigen grond
slag gesticht, welke den naam „Mohammadiah" ontving. 
Behalve in den godsdienst, wordt er onderwijs gegeven in 
het Arabisch letterschrift, en zeer eenvoudig rekenen en 
lezen en schrijven in Javaanse he karakters. Uit. 1914 be
droeg het aantal onderwijzers dat der leerlingen 54. 

De tijdelijk waarnemende regent van Pandeglang (Ban
tam) kwam in Mei 1914 te overlijden ; in de open plaats is 
in Augustus d. a. v. voorzien dooi1 de benoeming tot die 
waardigheid van den zoon van den in 1910 op verzoek eervol 
uit ' s lands dienst ontslagen regent (vgl. K. V. 1911, kol. .'}), 
die tijdelijk belast was met de waarneming der betrekking van 
wedana van Tjiroeas in genoemd gewest. In de plaats van 
den in October 1913 op veraoek eervol uit ' s lands dienst 
ontslagen regent van Eed ir i (vgl. K. V. 1914, kol. 5) is in 
Augustus 1914 benoemd de wedana van Xgantang (1'asoc-
ïoean). De regent van Pasoeroean overleed einde Juli 1914 
en die van Demak (Semarang) begin April 1915. In de eerste 
open plaats is voorzien door de benoeming in Mei 1915 tot 
die waardigheid van den schoonzoon van den overledene, te 
voren wedana in de residentie Kediri; voor Demak is nog 
geen nieuwe regent benoemd. Aan de regenten van Bodjone
goro (Rembang). Bangil (Pasoeroean) en (xaloeh (Cheribon) 
is achtereenvolgens in Mei, Augustus en October 1914 op 
verzoek eervol ontslag uit 's lands dienst verleend. Tot nog 
toe is slechts de in de tweede plaats genoemde vervangen en 
wel in Mei 1915 dooi' den patih van de afdeeling Djembcr 
(Besooki). 

De veiligheid van personen en goederen, hoewel in enkele 
gewesten verbeterd tengevolge van de versterking van het 
politiepersoneel, kon toch nog niet in alle opzichten naar 
wensch genoemd worden. In de residentiën Madoera. Pasoe
roean, Besoeki, Soerabaja, Rembang, Semarang en Batavia 
werden onderscheidenlijk 136, 84, 78, 75, 05. 50 en 41 ire-
vallen van moord en doodslag gemeld, tegen 208, 92, 79. 
84, 59, 43'én 37 in 1913. De voor het gewest Madoera uit
gevaardigde keur tegen het zich gewapend in het openbaar 
vertoonen (vgl. K. V. 1914, kol. G) bleef niet zonder uit
werking. 

■) Kesidentiesgewijs waren de cijfers : 
in 1911. 

Hautain 1777 
Batav ia 1!)62 
Preaiifjer-Reijcntschappcn 4873 
Cheribon 1392 
Pekalongan UMfi 
Semarang 1125 
Rembang 751 
Soerabaja 1525 
Madoera , 1583 
Pasoeroean - 92<i 
Besoeki 589 
Banjoema.s 446 
Kedoe 781 
Djokjakar ta 123 
Soe raka r t a 99 
Madioen 225 
Kediri 549 

Totaal 20 271 

in 1913. 
1717 
1430 
1713 
1037 
1502 
952 
717 

1113 
910 
707 
sss 
387 
722 
58 
65 

28fi 
444 

17 655 
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liet aantal ketjoe- (rainpok- en kampak-) partijen bedroeg 
IGO (in Jl gewesten), tegen I KJ (in 12 gewesten) in 1913; 
deze misdrijven kwamen vooral voor in Boerakarta, Rem-
bang, Kcdiri, Batavia, Senfarang en Djokjoknrta 
18, 16, L3 en 10 gevallen in 1914, tegen 25; •'10, 0. 
20 in liet voorafgegane jaar). 

Van rooi op den openbaren weg werden op Java en 
Madoera 70 gevallen beleend (waarvan 33 in Soerakarta, 21 
in Rembana en ld in Djokjakarta), dus evenveel als in 1913 

(51, 32, 
1<J, 7 en 

(waarvan 24 in Soerakarta] II in Rembana <'n 22 Djok-
Jakarta). Het aantal veediefstallen verminderde wederom 
aanmerkelijk, doch bleef nog aanzienlijk in de residentiën 
Pasoeroean, Madoera, Batavia en Soerakarta (onderschei
denlijk 778, 563, 494 en 247, tegen 1106, 686 — verbeterde 
opgaaf —, 7(i.'i en 261 in 1913), In de residentie Rembang 
komt liet verwonden van vee nog steeds herhaaldelijk voor. 
In Soerabaja deden zich 3 gevallen van zee- en strandroof 
voor en in Banjoemas 2 (10 in 191•'!). Voor den omvang der 
riet branden wordt verwezen naai- bijlage J J, sub III . 

De gezondheidstoestand, hoewel in vele gewesten gunstiger 
dun in 1913, was nog steeds niet bevredigend. In de meeste 
residentiën bleet' cholera verspreid voorkomen. Ter hoofd
plaa ts Batavia nam de ziekte een hevig epidemisch karakter< 
a a n ; het aantal gevallen bedroeg 900, waarvan 786 met 
duodel ijk gevolg. Tegen de ziekte werd onmiddell i jk k rach t ig 
opgetreden (o. a. werden ru im 70 000 personen ingeën t ) , 
zoodat zij betrekkelijk spoedig tot staan kon worden gebracht . 
Tn R e m b a n g moesten de dis tr icten Baoerena en 1'elem der 
afdeel ing Bodjonegoro worden besmet ve rk laa rd ; ui t . 
December 1914 was evenwel ile ziekte bijna geheel verdwenen. 
Buikziekte met doodelijk ,gevolg — vermoedelijk cholera — 
kwam in liet laatst van 1914 voor in het distriet Rengel der 
afdeel ing Toeban van laats tgenoemd gewest, zoomede in de 
afdeel ing Keboemon der residentie Kedoe. In de residentie 
Soerabaja werden 820 gevallen van cholera gemeld, waarvan 
002 mot doodelijken af loop; voor de afdeclingen Bangkalan 
en Soemenep der residentie Madoera waren deze cijfers 06 
en 4 1 , waarvan de meeste voor rekening kwamen van het 
distr ict Bangka lan . Voorts deden zich vele cholera-gevallen, 
meest met doodelijk verloop, voor de afdeel ing Serang 
( B a n t a m ) . 

De pest bleef in de res ident ie Soerabaja voorkomen, vooral 
ter • hoofdplaats en in de dis tr icten Goenoengkendeng en 
Djabakota ; in 'i geheel werden 95] personen aangetas t , van 
wie er 883 overleden, De besmetverklar ing der hoofdplaats 
(vgl . K. V. 1914, kol. 7) kon daardoor ook in 1914 nog niet 
worden opgeheven. Voorts werden in de afdeelingen Lamou-
gan , Modjokerto en Sidoardjo een aanta l pestgevallen ge-
ineld (72. waarvan 06 met doodelijk gevolg) , terwijl zich 
verder nog voordeden: 1 geval in de afdeeling Djombang en 
2 gevallen (van elders overgebracht) in de afdeel ing Grisee, 
welke alle den dood ten gevolge hadden. In de residentie 
Madoera — vgl. K. V. 1914, kol. 8 — vertoonde de pest zich 
weder in de tweede helft van 1914 en wel in de s t randdesa ' s 
Soekolilobarat (afd. B a n g k a l a n ) . Brantapasis i r eu Bran ta -
l inggi (afd. P a m e k a s a n ) . De ziekte breidde zich daarop ui t 
over een acht tal andere desa 's in die afdeelingen. terwijl zich 
ook ter afdeel ingshoofdplaats Bangkalan een geval met 
doodelijk verloop voordeed. Sedert November/December 
deden zich echter geen pestgevallen meer 'voor, zoodat de 
besmetverk la r ing der aangetas te streken kon worden opge
heven. In totaal werden 80 gevallen gemeld, waarvan G6 met 
doodelijk gevolg. Het aanta l pestgevallen in de afdeel ing 
Ma l a n g (res. Pasoeroean) was weer aanzienlijk hooger dan 
in 1913, namelijk 9120 met 0008 sterfgevallen (0918 in 19B5). 
Hierbij valt echter in hel oog te houden, dat door den in 
191 I ingevoerden in l ich t ingendiens t , de toestand ju is ter 
wordt weergegeven dan vroeger het geval was. In de afdee
lingen Pasoeroean en Bangil kon de ziekte tot staan Worden 
gebracht : het aanta l aangetas ten bedroeg in deze gebieds-
deelen in 't geheid 82, met 75 dooden. In de residentie 
Madiocn bleef de pest zich het geheele jaar dooi- verspreid 
vertóonen, voornamelijk in de afdeelingen MadiÓen en 
Magetan : zeel enkele gevallen deden zich ook voor in de 
afdeelingen Ngawi en Ponorogo. In de residentie Kedi r i 
overleden 2990 personen aan de ziekte (tegen -"{079 in 191-''), 
van wie de meeste in de controle-afdeelintr Pa re . Ook in de 
afdeelingen Berbek en Toeloengngoeng werden een aanta l 

perse n aangetas t , terwijl de afdeeling Bli tar , btdioudens 
enkele van elders aangebrachte gevallen, van de ziekte vrij 
bleef. In het begin van 1910 werden ter hoofdplaats van 
Soerakar ta , welk gewest tot nog toe van de n e k t e verschoond 
was gebleven, een aantal gevallen waargenoiiieii. Verder deed 
zich ter hoofdplaats Batavia in een der ( 'hinoesche wijken 
een geval van pest voor bij een uit Hongkong aangekomen 
persoon en in de afdeeling Bodjonegoro ( R e m b a n g ) een 
eveneens van bui ten overgebracht geval. / 

Ten einde de pes thes t r i jd ing kracht iger ter hand te kunnen 
nemen,- is in 1910 een zelfstandige pesthestr i jdingsdienst 
onder een eigen leider, onafhankelijk van den burgerl i jken 
geneeskundigen dienst , in het leven geroepen ( I n d . S t . 1910 
n". 136)! De woningverbeter ing wordt in de door de ziekte 
bezochte streken met k rach t voortgezet. 

Evenals in vorige ja ren had ook in 1914 de bevolking 
van J ava en Madoera, voornamelijk in de kusts t reken, in 
meerdere of mindere mate te lijden van mala r ia en andere 
koortsen. I n eenige desa 's van het onderdis t r ic t Pe t j angakan 
der afdeel ing . lapara (Semarang) dreigde eene malar ia -
epidemie uit te breken, doch door het spoedig als voorbehoed
middel toedienen van kinine en het dempen van vele poelen 
werd de u i tb re id ing der ziekte t egengegaan . Gedurende een 
groot deel van het j a a r 1914 werd nagenoeg de gebeele afdee
l ing Sidoardjo (Soerabaja) door eene vrij hevige nialarirf-
epidemie geteis terd. In Mei van dat j aa r onts taan in de 
onderdis t r ic ten Wononjoe en Ponokawan, breidde de ziekie 
zich vrijwel over alle distr icten van deze afdeel ing ui t en 
was eerst einde November geheel bedwongen. H e t ziekte-
cijfer bedroeg, op eene bevolking van 465 000 zielen, G6 010 
met 3900 sterfgevallen. In de afdeel ing Soerabaja t rad de 
ziekte ook in vrij hevige mate o p ; het aanta l gevallen bedroeg 
hier 10 407. waarvan 3151 met doodelijken afloop. Bïoewel 
niet epidemisch, kwam malar ia toch veel voor in de s t rand
desa's langs de noord- en zuidkust van de residentie Pasoe
roean. De vern ie t ig ing van muskietenlarven door in ' t b i j 
zonder daarvoor aangewezen anophelesjag-ers gaf bevredi
gende u i tkomsten . I n Besoeki werd, vooral in de maanden 
J u n i , J u l i en Augus tus 1914, een groot aan ta l koortsgevallen 
(mala r ia ) gemeld , met eene vrij hooge sterfte, echter niet in 
il ie mate dat bui tengewone maatregelen moesten worden 
getroffen. Ook in de afdeel ing Tj i la t jap (Banjoemas) bleven 
koortsen veel Voorkomen, waaraan vele l i jders bezweken; 
overigens kwam de ziekte in dit gewest slechts verspreid voor. 
He t aanta l koortsgevallen bedroeg in ' t geheel 41 133, waar
van 6820 met doodelijken afloop. In Kedoe dre igde de malar ia 
in het' onderdis t r ic t Ajah ( regentschap K a r a n g a n j a r ) een 
epidemisch karakter aan te nemen, doch door t i jd ige kinine-
verstrekking kon het gevaar ' worden bezworen. Verder 
kwamen vele koortsgevallen voor in de afdee l ing P a n d e g l a n g 
en de controle-afdeeling Serang ( B a n t a m ) , een groot deel 
niet doodelijken afloop, aan de zuidkust van Tasikmalaja 
(P reanger -Regen t schappen) en in de. afdeel ing Mata ram 
(Djok jakar ta ) . De ziekte werd waar noodig op de gewone 
wijze Ivestreden door van bestuurswege kinine kosteloos dan 
wel tegen ger inge vergoeding verkr i jgbaar te stellen en voorts 
door verbeter ing van de afwater ing en het in zuidelijken 
staat doen houden der erven. 

Ook de pokken deden zich in alle gewesten van J a v a en 
Madoera in meerdere of mindere mate voor. Vrij hevig 
heerschte de ziekte in de afdeelingen Meester-C'ornelis, Bui-
tenzorg, E r a w a n g en T a n g e r a n g der residentie Ba tav ia . Ter 
hoofdplaats Batavia kwam de ziekte eveneens veelvuldig 
voor, inzonderheid onder de ( 'hineezen. I n de afdeel ing 
Pekalongan heerst hten de pokken gedurende het geheele j aa r 
1914; vooral in de eerste maanden maakte de ziekte veel 
slachtoffers. Ook in de afdeeling Brebes nam het aanta l 
pokkengevallen (vooral waterpokken) belangri jk toe. Tegen 
het eind van het j a a r t rad echter eene groote verbetering' in. 
In een aanta l desa's in de afdeeling Poerworedjo der resi
dent ie Kedoe was het optreden van de ziekte van dien aard 
dat besmetverklar ing moest volgen, welke toestand duurde 
van begin November 1914 tot begin J a n u a r i 1910. Verder 
kwamen de pokken veelvuldig voor in de afdeel ing Pande 
g lang en de contiole-afdeelino' Serang ( B a n t a m ) , in de 
afdeelingen Bandoeng (Preanger-Regentschappen), Toeban 
( R e m b a n g ) , Soerabaja. Sidoardjo, Modjokerto en Djombang 
(Soerabaja) en Ma ta ram (Djok jakar ta ) . 
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Ken ■eer eigenaardige liékte, gepaard gaande met opzwel-
liug il<"i" lies- en okseiklieren", werd in den aanvang van 1914 
waargenomen in de desa Tjileuntja (afd. Erawang, res. 
Batavia), tengevolge waarvan vers. heidene lijders besweken. 
Het aanvankelijk vermoeden, dat men hier te doen liad niet 
builenpest, weid door liet bacteriologisch onderzoek niet 
bevestigd. Een aantal gevallen van typbus werd gemeld in 
de afdéelingen Bandoeng en Garoel (Preanger-Regentsohap-
pen), ter hoofdplaats Semarang, te Bembang en Lasem 
(Rembang), te Bialang (Pasoeroean), te Bondowoso en 
Djember (Besoeki) en in de afdéelingen Poerworedjp (Kedoe) 
en Mataram (Djokjakarta). in de residentie Banjoemas deden 
zich vele gevallen van huik/ziekte voor, met op malaria 
wijzende verschijnselen. Dysenterie werd waargenomen in 
de afdeeling Bandjarnegara van dat gewest en in de afdee
ling Mataram (Djokjakarta). In Bnnjoewongi (Besoeki) 
kwamen beri-lieri-gevallen nog- al eens voor. 

De veestapel had, evenals in vorige jaren, te lijden van 
mond- en klauwzeer, kwaden droes en surrah. Mond- en 
klauwzeer, welke ziekte in 't algemeen een goedaardig karak
ter droeg, deed'zich voor in de afdeeling Pemalang (res. IV-
kalohgan), vooral onder het contractvee der suikeronderne
mingen, zoomede in de afdeeling Djember (res. Besoeki) en 
in de residentiën Banioemas, Kedoe on Djokjakarta. Vrij 
hevig heerschte de ziekte, zoomede surrah. in de districten 
Afajong en Japara (Semarang). welke streken voor den in-, 
uit- en-doorvoer van vee tijdelijk moeeten worden gesloten. 
Ook in het onderdistrict Wedoeng moest, tengevolge van het 
lieerschen van surrah, een dergelijke maatregel worden toege
past. Het aantal gevallen van mond- en klauwzeer in de 
afdéelingen Modjokerto, Djombang, Lamong-an en Grisee 
(res. Soerabaja) beliep 1836. waarvan 455 met doodelijk 
gevolg. Gevallen van tuberculose werden waargenomen onder 
de runderen ter hoofdplaats Semarang. voornamelijk onder 
het vee afkomstig van Australië, zoomede te Soerabaja. Te ; 

Soerakarta kwam deze ziekte eveneens verspreid voor. In de ! 
afdeeling Koedoes (Semarang) maakte de zoogenaamde 
draaiziekte (Texas-koorts) een zestal slachtoffers onder de 
buffels. Gevallen van bontvuur kwamen voor onder de 
runderen in de districten Djeuoe en Kengel der afdeeling ' 
Toehan (Rembang) (alle met doodelijk gevolg), zoomede in 
de afdeeling Koeion Progo (Djokjakarta). Van de in die 
afdeeling aangetaste 101 dieren stierven er 88, terwijl in 65 
gevallen de zieke dieren werden afgemaakt. Door inenting | 
werden goede uitkomsten verkregen. Verder deden zich in 
enkele gewesten eenige gevallen van septichaemia epizoötica, 
miltvuur, saccharomycose en mulleus voor. Hondsdolheid 
werd waargenomen ter hoofdplaats. Semarang, in de afdee
ling Koedoes (Semarang), op verschillende plaatsen in de 
residentie Besoeki en in de residentie Djokjakarta. 

De uitkomsten van den rijstoogst konden over het alge
meen bevredigend genoemd worden, hoewel het gewas, vooral 
de oostmoeson-aanplant. veelal erg te lijden had van de 
buitengewoon langdurige en felle droogte, waardoor ook vele 
velden onbeplant moesten blijven. In de afdeeling Meester-
Cornelis (Batavia) was het beschot in verschillende streken 
1 /3 minder dan gewoonlijk. Tn het district Soreang der afdee
ling Bandoeng (Preanger-Eegentschappen) gingen door 
gebrek aan water 1063 bouws aanplant verloren. Groote uit-
gestrektheden padi-aanplant moesten in de districten Mang-
gar en Samboeng der afdeeling Demak (Semarang) door mis-
gewas worden afgeschreven, terwijl overigens in die afdee
ling door ziekten groote verwoestingen werden aangericht; 
in ' t geheel mislukten 20 244 bouws, tegen 15 714 in 1913. 
De aanplant in de afdeeling Koedoes leed door watergebrek 
sn muizenplaag. Onder de streken die nogal van misgewas te 
lijden hadden verdienen nog- afzonderlijk vermelding het 
noordelijk deel der afdeeling Brebes (Pekalongan), de af
déelingen Grisee (Soerabaja), Banjoemas, Tjilatjap, Ban
djarnegara en Poerbalingga (Banjoemas) en Xga'wi (Ma-
dioen). In laatstgenoemde afdeeling konden door de droogte 
2TT bouws niet beplant worden en mislukten 2010 bouws 
geheel of gedeeltelijk. Tn de afdéelingen ('heribon en Tndra-
niajoe (Cheribon) waren de uitkomsten van den rijstoogst 
gunstiger dan in 1913; het misgewas bleef hier echter nog 
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steeds aanzienlijk (18 101 bouws, tegen 18 09!) in 1913). 
Overigens had het gewas hier en da;u als gewoonlijk nog te 
lijden van overslrooiningen, aardstortingen, ziekten en 
ratten- en muizenplaag. 

De uitkomsten van andere voedingsgewassen dan rijst, 
hoewel niet ongunstig te noemen, vielen hier en daar dooi
de droogte tegen ; vooral in de afdéelingen Demak en Koedoes 
(Semarang) was de opbrengst zeer onbevredigend, Ook de 
Uitkomsten Van den koffie- en tabaksoogst ondervonden de 
nadeelige gevolgen van de buitengewone weersgesteldheid; 
op de Pamanoekan- en Tjiasemlanden (Batavia) verminderde 
de tabaksoogst van 42 492 K.O. in 1913 tot 8000 K.G. in 
1914. De suikeraanplant gaf over het algemeen geen reden 
tot klagen. 

De bij Gouv. Bt. 15 Oct. 1902 n". 31 ingestelde hoofd
commissie voor liet welvaart-onderzoek — vgl. K. V. 1903, 
kol. 0/T — is bij Gouv. Bt. 10 Juli 191 I n". 44 ontbonden. 
Ken door den gewezen Oostindisclien ambtenaar, den heer ('. 
.1. HASSEI.MAX, samengesteld algemeen overzicht van de uit
komsten van (bit onderzoek op lava eu Madoera, is in October 
1914 in druk verschenen. 

Behalve de emigratie uit verschillende gewesten naar de 
buitenbezittingen (zie hoofdst. J, afd. I, $ 5) en 'net ver
trek van eenige transporten inlanders naar streken buiten 
Nederlandsch-Indié' (zie hoofdst. F, $ 10). vallen geen 
buitengewone verhuizingen onder de bevolking te vernielden. 
Immigratie, van lieden in de residentie Kediri, die op de vele 
cultuuronderneiningen aldaar werk kwamen zoeken, bleef 
ook in 1914 voortduren, terwijl voorts de emigratie van lieden 
uit Madoera en verscheidene gewesten van Oost- en Midden-
Java naar de residentie Besoeki voornamelijk de afdéelin
gen Banjoewangi en Djember — evenals in vorige jaren 
belangrijk was te noemen. O]) de eilanden behooiende tot 
den Kangean- en Sapoedi-arcnipel (Madoera) vestigen zich 
steeds meer en meer Boegineezen en Makassaren, veelal om 
zich te wijden aan den klapper aanplant. Nog steeds had 
emigratie plaats naar het gebied tusschen Maos en Bandjar, 
zoomede naar de overige vlakke streken der afdeeling Tjila
tjap (Banjoemas), Meerendeels tracht men hier een bestaan 
te vinden door ontginning van woeste gronden, terwijl bij 
druk handelsverkeer te Tjilatjap vele koelies daarheen gelokt 
worden. 

Door de jaarlijks terugkoerende overstroomingen en zand-
bandjirs werd als gewoonlijk meer of minder schade toe-, 
gebracht aan wegen, bruggen, gebouwen en aanplantingen 
en gingen in de residentie Djokjakarta wel eens menschen-
levens verloren. In de maand Januari 1914 had een groote 
bandjir in de Kali Opak plaats waardoor het oostelijk land-
hoofd van de ijzeren brug in den grooten weg van Djokja
karta naar Soerakarta en de middenpijler van de beneden
strooms daarvan gelegen brug in den spoorweg Semarang-— 
Vorstenlanden weiden weggeslagen. In Februari d. a. v. 
werden in de desa Goenoengherang (afd. Madjalengka, res. 
Cheribon) twee vrouwen en een kind door eene aardstorting 
gedood. In December 1914 brak de dijk van de in de afdee
ling Krawang (Batavia") gelegen verga arkom Sitoekamodjing 
door, tengevolge waarvan eene overstrooming ontstond die 
aanzienlijke schade toebracht aan de woningen en goederen 
der opgezetenen van de desa .Dawoehan en aan de spoorbaan 
Krawang—Tjikanipek. Mensc henlevens vielen hierbij niet te 
betreuren; de 'schade werd geraamd -op ruim f 30 000. In 
Kediri kwamen nogal veel overstroomingen voor. vooral in 
het Brantas-gebied als gevolg valide ophooging van de bed-
ding dezer rïvier door het Kloet-zind. dat sedert de laatste 
uitbarsting geregeld met het water naar beneden stroomt. In 
den avond van 18 Maart 1915 trad de rivier Woro of Telas 
in het district Kragen (afd. en res. Rembang) tengevolge 
van een buitengewonen regenval buiten hare oevers, waar
door in de desa's Soemoertawang en Woro'28 menschen 
verdronken of door instortende woningen werden gedood. 
Voort* verdronken 84 stuks vee, waaronder 39 runderen en 
4 karbouwen, en stortten een honderdtal woningen in. terwijl 
35 bouws padi-aanplant werden verwoest. De schade bedroeg 
± f 10 000. 

'}. Ned.-Iudië. 2 
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In de afdeeling Öroot-Atjeh, vaar <lc politieke toestand 
overigens niets te wenschen overliet, werd op 13 Juli 1914 
de te Lhong (onderafd. Lho Nga) werksaam Beitelde oplich
ter der burgerlijke openbare werken ('. H. R. HKJXS door 
een 7-tal A t j ehe rs v e r m o o r d , d ie — niet nog een 20»ta] l ieden 
— na den moord liel gebergte invluchtten. Bind Juli waren 
eenige uitgewekenen teruggekeerd) terwijl een 3-tal door 
onze patrouilles waren neergelegd, waarna orde en rust vol
komen hersteld waren. 

In de afdeeling Noordkusi van Atjeh weid met de weinige 
nog overgebleven veraetalieden slechts aanraking verkregen 
in de onderafdeeling Bigli (December 1Ü14), waar twee leden 
der loogenaamde Tjoebo-bende gedood en drie gevangen ge-
noineii werden, en in Zuid-Seiileunia (onderafd. IJio Soekon) 
(Maart 1915), waar 2 volgelingen van het bendehoofd Pang 
Leubo werden opgevat. De moordaanslagen aan de tram
halte Gloempang Ifinjeu en aan liet station te Samalanga 
op een Europeeschen onderopzichter en een controleur van 
de Atjeh-tram en op een Europeeschen onderofficier te Sigli 
hadden geen politieke beteekenis. Op 10 Januari 1915 had 
te Loeeng 1'oetoe (onderafd. Sigli) een aanslag in den trein 
plaats, waarbij een Chinees het leven liet en een politie-
dienaar en een Landschapeoppasser zwaar gewond werden; 
de aanrander, afkomstig uit Oenoi, weid gedood. In Maart 
il. a. v. vormde zich in deze onderafdeeling eené kleine 
rooverhende bestaande uit 1 weggeloopen gestraften uit Meu-
reudoe, bij wie zich 5 bekende dieven aansloten. Een 4-tal 
der bendeleden werd door de landsi hapspolitie gevangen 
genomen, terwijl op de overigen door de bevolking jacht werd 
gemaakt. 

De korte verklaring werd afgelegd door de bestuurders van 
het landschap Xisani (onderafd. Lbo Seumawe), Teukoe 
Boedjang, van het landschap Pante Radja (onderafd. Meu-
reudoe), Teukoe Oebet, en van het landschap Triëng Qadeng 
(onderafd. Meureudoe). Teukoe Ma E, welke eerste twee ver
klaringen werden goedgekeurd en bekrachtigd bij Qouv. Btn. 
8 Dec. 1914 n°. 14 en 8 Mei 1915 n". 86. 

De landschappen Keumala Dalem en II Moekims Keumala 
werden vereenigd tot één landschap Keumala (Gouv. Bt. 
30 Jan. 1915 n°. 22) en het landschap Beungga werd aan 
Tani.se toegevoegd (Qouv. Bt. 21 April 1915 n°. 19), alle 
gelegen* in de onderaf deel ing Sigli. 

De bestuurder van het landschap Iboili (onderafd. Pidië), 
' Teungkoe Bentam Blang Ba na Wangsa Brahim, weid bij 

Gouv. Bt. 19 Sept. 1914 n". 34 op verzoek eervol van zijne 
waardigheid ontheven. 

In de afdeeling Oostkust van Atjeb werden van eene bende 
van T kwaadwillige (iajo's in Januari 1914 in de bovenstre-
ken van Kaloeë het hoofd en 4 volgelingen door eene niare-
chausseepatrouille gedood, waarna de beide anderen zich bij 
het bestuur te Blang Kedjeren meldden. In Maart 1914 deden 
in de onderafdeeling Serhöd.jadi 2 (iajo's een aanval op een 
op jacht lijnden Amboineeschen fuselier. die gewond en van 
zijn karabijn beroofd werd; reeds de volgende maand meld
den die lieden zich weder te Lokop aan. Op 1 Februari 1915 
werden twee Maleische handelaren, die per sampan de Sim-
pang Kanan afzakten, beroofd door 3 lieden van Tamiang. 
waarbij een der handelaren vermoord en de ander zwaar 
gewond werd: twee der aanvallers werden later gevangen 
genomen en de derde werd bij verzet gedood. 

In de afdeeling Westkust van Atjeb werd de gunstige 
politieke toestand in de twee.de helft van 1914 eenigszins 
verstoord in Kamlang (onderafd. Taps Toean), waar op 
8 October een klewangaaaval plaats had van eene bende 
jeugdige kamponglieden <>p eene van Manggeng naar Blang 
I'idië terugkeerende patrouille, waarbij 2 fuseliers sneuvel
den en 5 licht gewond werden. De aanvallers hadden drie 
dunden en twee gewonden, terwijl de overigen spoedig daarop 
door de bevolking werden gevangen genomen en aan het 
bestuur uitgeleverd. Li Hovcn-Meureubo meldde ziel' het 
bendehoofd Moedau \ j a Hen en welden de bendehoofden 
W'aki Tam en Si Ma Noe niet twee volgelingen neergelegd. 
Op 20 Mei 1914 werd de gezaghebber, de lste-luitenaiit del' 
infanterie W. VAN K r a m » niet 2 militairen te Lam Xo (in 
Daja) door eene bende van 12 met rentjong en klewang ge-

Wapende mannen vermoord. Hij de vervolging dier bende 
sneuvelden aan onze zijde 2 militairen en werden .7 gewond. 
Op uit. 191 1 walen alle bendeleden onschadelijk gemaakt en 
was de rust weder geheel teruggekeerd. 

De korte verklaring werd afgelegd door de bestuurster van 
het landschap Toengkob (vergroot niet een deel van Ara der 
Kawaj X I I ) , 1'otjoet Haiien, en door de hiKifden van bet 
landschap l'ameue (vergroot met Anoe), Teukoe Radja Ha. 
en van het landschap W'ojla (vergroot met een deel van Ara), 
Teukoe Hen Mohaniad Iloesin Sjah, allen in de onderafdee
ling Meulaboh, welke verklaringen achtereenvolgens werden 
Koedtrekeurd en bekrachtigd bij Gouv. Btn. 20 Jan. 1915 
n 45. 17 Febr. 1915 n 27 en 30 Jan . 1915 n°. 2 1 ; de 
landschappen Babah Awe en I)jinamprong en No werden aan 
liho Kroeet toegevoegd en de iu verband daarmede afgelegde 
nieuwe korte verklaring van Teukoe Machmoet goedgekeurd 
en bekrachtigd bij Gouv. Bt. 20 Jan. 1915 n°. 40. 

De bestuurder van het landschap Lxuroeën (onderafd. 
Simeuloe), Sato Radja Tjoet, werd wegens een door den . 
moesapat te Sinabang tegen hem gewezen vonnis, bij Gouv. 
Bt. 25 Juli 1914 n". 34 uit zijne waardigheid ontzet. De 
waarnemende bestuurder van het landschap Kloeang (onder
afd. Tjalang), Teukoe Mohanied Adzib, werd bij Gouv. Bt. 
7 Xov. 1914 n°. 3T op verzoek eervol van zijne waardigheid 
ontheven. 

In de afdeeling Alaslanden werd een Amboineesch fuselier 
tijdens een militair transport door een 3-tal uit wraak bande
lende Alassers gedood. De bevolking leverde na korten tijd 
de daders aan het bestuur uit. De kedjoeron van Bambel, 
Sahidoen, en diens pleegvader, die bij de zaak betrokken 
waren, werden veroordeeld. Den Sisten December wisten twee 
jeugdige Alassers uit het landschap Bambel de moesapat-
zaal te Koeta Tjane binnen te dringen, waar zij een aanval 
deden op den •controleur G. G. J . CHMSÏAN, die, evenals de 
tevens aanwezige politiedienaren, verwondingen opliepen. 
De aanvallers weiden neergelegd. In Maart d.a.v. werd, door 
eon aanval op de bivakwacbt te Koeta Tjane, getracht om den 
vennoedelijken aanlegger van den aanslag op genoemden con
troleur te bevrijden, bij welke gelegenheid aan onze zijde 2 
inlandsche fuseliers sneuvelden en 2 inlandsche korporaals 
en een fuselier licht gewond werden, terwijl 8 Alassers het 
leven lieten. 

Zoowel de aanslag en inning van de belasting op de be
drij fs- en andere inkomsten van de inbeemsche bevolking, 
als het vorderen van heerendiensten hadden zonder moeielijk-
lieden plaats. 

De proef met de opleiding van Atjehscbe hoofdenzonen 
(zie K. V. 1914, kol. 11) werd ook in liet verslagjaar voort
gezet. 

Het volksonderwijs onderging wederom eene niet onbe
langrijke uitbreiding; op uit. 1914 bedroeg bet aantal volks-
scholen 166, met ruim 8200 leerlingen — waaronder be
grepen 5 scholen voor meisjes, met ruim 280 leerlingen —, 
welke cijfers in 1913 151, ruim 0800, 0 en ruim 240 beliepen. 

De gezondheidstoestand was vrij gunstig. Te Koeta Radja 
werden enkele gevallen van diphtene met doodelijkeu afloop 
waargenomen ; dysenterie en pokken kwamen hier en daar 
voor, typhus in de onderafdeeling We en vele koortsgevallen 
in de afdeeling Westkust van Atjeb. De beri-beri vertoonde 
zich hoofdzakelijk in de onderafdeeling Simeuloe. 

Onder bet vee kwamen slechts enkele gevallen van kwaden 
droes en surrab voor. 

De toestand van den handel liet zich, evenals in vorige 
jaren, oorspronkelijk zeer gunstig aanzien, doch bet uit
breken van den Europeeschen oorlog veroorzaakte voor 
korten tijd eene algemeene gedruktheid, zinnvel op den in-
als den uitvoer. Onbestemde berichten leidden in de eerste 
dagen van Augustus tot eene paniek, tengevolge waarvan 
eerste levenslielioeften, als rijst, tot ongewoon booge prijzen 
werden opgekocht. Door krachtige l>estuursmaafregelen, o.a. 
invoer van groote hoeveelheden rijst, en eene allerwegen 
getroffen regeling van de prijzen der overige levensmiddelen 
werd de toestand spoedig heheerscht. De landbouwonder-
neiningen bleven ook niet vrij van den terugslag van den 
oorlog; het bedrijf moest hier en daar worden ingekrompen, 
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wamden duizendtallen arbeiden zonder werk kwamen, op plantenziekten, bevredigende opbrengsten, <lixt}i de uitvoer 
uit, 11)14 !>egon de markt zich wreder te herstellen. was geringer dan in de voorafgegane jaren. 

De tabak, aanplant, die over het algemeen goede uitkomsten De pinangaanplantingen leverden een seer ruim beschol 
gaf, breidde sich voornamelijk uit In de onderafdeeling en bel artikel werd flink verhandeld. 
Sitrli. Noemenswaardige uitvoer van gedroogde viach had slechts 

(tok de klapp. -aanplant onderging uitbreiding. 
J)e peperoogst gaf, ondanks uier ra daar voorkomend* 

.....,,,<-,,M\aaidi<>e uitvoer van gedroogde viach had slechts 
plaat** uit de onderafdeelingen Singke] en Tapa Toean (afd. 
Westkust van Atjeh) en uit. de afdeeling Oostkust van At.jeli. 

8 4. NIJMATKA'K WESTKUST. s 
De politieke toestand Meet' over het algemeen gunstig. Op 

de Mentawei-eilanden, waar de militaire bezetting sinds 
eenigen tijd door gewapende politie was vervangen, werd de 
commandant van die politie op 10 April 1915 door Menta-
ueiers zwaar gewond; bij aankomst van den derwaarts ge-
sondeo gouvernementsstoomer Ceram bleek bij reeds te zijn 
overleden. De zaak is in onderzoek. 

■ Bij liet uitbreken van den Europeeschen oorlog gaf zoowel 
de inlandsehe als de Chineesehe bevolking op verschillende 
wijzen uiting aan hare aanhankelijkheid jegens de Begeering. 

De veiligheid van personen en goederen bleet' bevredigend. 
Het Christendom maakte slechts weinig vorderingen. Het 

godsdienstig leven onder de Mohammedanen bleef opgewekt. 
Eet aantal bedevaartgangers nam af van 1436 in 1913 .tot 
1180 in 1014. 

De gezondheidstoestand was over het algemeen bevre
digend. Echter kwam, vooral in de maanden October en 
November 1914,' in de afdeeling Painan zeer veel malaria 
voor, welke ziekte in Kambang zelfs een epidemisch karakter 
aannam en een aifntal slachtoffers maakte, onder wie veel 
kinderen. Door de uitdeeling van kinine kon de ziekte spoedig 
bedwongen worden. Onder de dwangarbeiders te Sawahloento 
kwamen enkele gevallen van pokken voor, welke allen gunstig 
verliepen. 

In het begin van Juli 1914 brak onder den veestapel in 
de nagari Loenang der afdeeling Painan miltvuur uit, welke 
ziekte zich ondanks de daartegen genomen strenge maat
regelen sterk uitbreidde over Ta pan, Indrapoera, Airhadji, 
Pangasan, Lakitan en Kambang; tot uit. 1914 stierven 1479 

karbouwen en 1U0 runderen. Verwacht wordt dat de ziekte, 
welke thans sterk aan het afnemen is, spoedig geheel ver
dwijnen zal. Enkele gevallen van surrali en van goedaardigen ali en van y< 
droes welden hier en daar waargenomen. 

De uitkomsten van den rijstoogst waren over het algemeen 
zeer bevredigend. Misgewas kwam zoo goed als niet voor. 

De uitvoer van koffie was belangrijk booger dan in 1913. 
Aan de koffiecultuur werd hier en daar uitbreiding gegeven ; 
in de onderafdeeling Fort van der ('apellen i's, onder leiding 
van een inlaiulschen l.nidbouwleeraar, begonnen met den 
aanleg van nagari-tuinen voor den aanplant van robusta-
koffie. 

De uitvoer van tabak nam af. Tn de afdeeling Tanahdatar 
neemt de tabakscultuur in belangrijkheid toe. 

De klapperaanplant blijft zirh gestadig uitbreiden. De 
uitvoer van copra bedroeg in 1914 wederom meer dan in 
het voorafgegane jaar ; de prijs van het product daalde in 
het begin van den Europeeschen oorlog aanmerkelijk om 
echter spoedig weder te stijgen tot zelfs booger dan de notee
ring van vóór den oorlog. 

Mede als gevolg van den Europeeschen oorlog is het jaar 
1914 voor den handel een minder gunstig jaar geweest. 

Overstroomingen kwamen, door hevige regens, voor in de 
afdeelingen Batipoeh en Priaman, Solok en Padang en 
richtten, vooral in Priaman, vrij belangrijke schade'aan. De 
Merapi bleef doorloopend werkzaam ; knallen werden ver
nomen, gevolgd door groote rookpluimen, terwijl gedurende 
het grootste gedeelte van 1914 aardschokken werden gevoeld. 

§ 5. TAPANOELI. 

De politieke toestand was in 1914 zeer gunstig, behalve op 
Nias waar nu en dan door marechaussee of gewapende politie 
nog moest worden gepatrouilleerd om ons gezag te doen 
gelden. In Februari 191Ó werd in de onderafdeeling West-
Nias eene samenzwering van eenige oiihoofden ontdekt; ten 
dóel hebbende den gezaghebber van die onderafdeeling te 
vermoorden. De bevolking was door bet orihoofd van 
Hoeroena opgeruid door vahche berichten dat elke belasting
plichtige f 00 zou móeten betalen, dat ook de vrouwen aan 
den nieuwen transportweg bij Lahagoe zouden moeten werken 
en dat allen die daaraan werkten, gedoemd waren te sterven, 
omdat de begoe's (duivels) dat wilden. De plannen zouden 
worden ten uitvoer gelegd indien de marecbaussee bet eiland 
zouden hebben verlaten en de, gewapende politie alleen zou 
zijn achtergebleven. De voornaamste verdachte streken 
werden door den assistent-resident en den gezaghebber met 
marechaussee en gewapende politie bezocht, waarbij eenige 
hoofden zich vrijwillig meldden, terwijl het hoofd van 
Hoeroena met 12 volgelingen werd opgebracht om verhoord 
te worden. De belastingaanslag bad daarop plaats, waarbij 
van de 37 kampongs van Hoeroena er slechts 7 opkwamen. 
In Maart 1915 werd door spionnen bericht dat de bevolking 
van de ori Idanodooe oproerig was geworden en eene benting 
mbouwd had nabij Hiligao. Den loden van genoemde maand 
werd de benting stormenderhand genomen, terwijl de uit ± 
KM) man bestaande bezetting vluchtte met achterlating van 
7 dooden, schilden, blanke wapenen. 1 donderbus en 1 lila; 
aan onze zijde werd een Europeesche sergeant licht gewond. 

Naar de oorzaak van dit verzet, hetwelk een geheel plaatselijk 
karakter droeg, wordt een onderzoek ingesteld. 

De Islam bleef zich zeer langzaam doch gestadig uit
breiden in de afdeelingen Sibolga en Batang Toroe-districteii 
en Bataklanden. Het aantal bedevaartgangers bedroeg 170, 
tegen 177 in 1913. In de uitbreiding van het Christendom 
kwam geen verandering. 

De veiligheid van personen en goedelen liet weinig te 
wenschen over. 

Over het a lgem^n leggen de inlandsehe hoofden en amb
tenaren vrij veel ten koste aan de opvoeding van hunne 
kinderen; eené groote neiging bestaat voor het leeren van de 
Nederlandsche taal, zoodat de Europeesche school te Sibolga 
en de Hollandsch-inlandsi he school te Padang Kidimpoean 
door velen worden bezocht. 

Hoewel de droogleggiiigsinaat regelen en de verbetering 
van de woningtoestanden ter hoofdplaats Sibolga een merk
baar gunstigen invloed badden, liet de gezondheidstoestand 
hier en daar nog te wenst hen over. Malaria en dysenterie 
kwamen overal veel voor; vooral de afdeeling Xatal en.Batang 
Natal werd door dysenterie geteisterd, waar vele kinderen 
aan de ziekte bezweken ; de cholera eischte wed,eiom een groot 
aantal slachtoffers, voornamelijk in de ondel afdeelingen 
Silindoeng, Samosir en Hoogvlakte van Toba. Van Januari 
tot Mei 1914 heerschten de pokken in de afdeeling Sibolga 
en Batang Toroe-districten ; 07 personen werden aangetast, 
van wie er 16 overleden. Ook deed de ziekte zich hier en daar 
voor in enkele streken van de afdeeling Padang Sidiinpoean ; 
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in de koeria Batoe na Doea droeg de riekte era epidemisch 
karakter, doch op kei einde van 1JJ11 kon de besmetverklaring 
van deze landstreek worden opgeheven. 

In de onderaf deeling Angkola en Bipirok hesweken 27 
paarden aan surrah en 2 aan kwaden droes. Gevallen van 
varkenspest komen nog steeds voor in de afdeeling Batak-
landen. 

Tengevolge van den Buropeeschen oorlog daalden de 
prijzen van rubber, bosehproducten, copra en Koffie, doch de 
koffieprijzen herstelden zich spoodig; de uitvoer \;m slacht
vee van Padanglawas naar de Oostkust van Sumatra ia 
sedert liet uitbreken van den oorlog verminderd. De binnen* 
Landsche handel onderging nagenoeg geen verandering, 

De uitkomsten van den rijstoogst waren bevredigend. 
J)e koffieoogst gaf een ruim beschot, behalve in Klein-

Mandailiim-, waar het gewas van b ln lz iek le te lijden had. 
In de afdeeling Sibolga en Batang Tóroe-districten belooft 

de hevea-aanplant veel voor de toekomst. Een drietal onder
nemingen aldaar had reeds Benige opbrengst. 

De klapperaanplani komt overal langs de kusten en óp de 
eilanden voor, doch slechts voor Nias is de eopra-uitvoer van 
eenige beteekenis. 

Op de inzameling van bosehproducten had de prijsdaling 
een ongunstigen invloed; slechts de uitvoer van benaoë bleef 
belangrijk. 

De aeevischvangsl gaf bevredigende uitkomsten. 
Overstroomingen kwamen, sooals gewoonlijk, in den regen

tijd'voor in de Bataklanden en brachten veel schade toe aan 
bruggen en.wegen. 

S <>. BENKOELEN. 

In 't laatst van 1914 en de eerste maanden van 1915 werd 
in enkele streken onrust verwekt doordat personen, die zich 
hij de te BeUkoelen opgerichte vereeniging Sarekal Islam 
hadden aangesloten, het praatje rondstrooiden, dat door het 
lidmaatschap dier vereeniging de leden zouden worden vrij
gesteld van het betalen van belasting en het uitvoeren van 
neerendiensten. De bevolking van enkele marga's die,, 
ondanks de haar gegeven terechtwijzing, onwillig' bleet' in 
het verrichten van heerendiensten werd gestraft, waarna 
rust en orde weder terugkeerden. 

De veiligheid van personen en goederen was bevredigend. 
De Islam breidde zich alleen uit onder de heidenen in de 

afdeeling Manna, terwijl in 't algemeen de godsdienst-
plichten stipter werden nagekomen, als gevolg van de oprich
ting van eene godsdienstschool in de groote moskee ter hoofd
plaats. Het aantal bedevaartgangers bedroeg 1T8, tegen 277 
in 1913. Op het eiland Enggano breidde zich het Christendom 
een weinig u i t : daarentegen nam het aantal bekeerlingen 
van de katholieke zending te Tand joengsaketi zeer sterk af' 
(van 003 in 1913 tot 166). 

Omtrent de proef met de immigratie van Soendaneezen in 
dit gewest zie men hoofdst. i , afd. 1, § 5. 

De gezondheidstoestand was over het algemeen minder 
gunstig. De cholera maakte in de laatste 4 maanden van 1914 
in de onderafdeelingen Bedjang en Lebong onderscheidenlijk 
163 en 49 slachtoffers: inenting tegen deze ziekte had op 
groote schaal plaats. In de afdeelingen Seloema, Manna en 
Kroë en in de ondel afdeelingen Luis en Mokko Mokko kwamen 
vele gevallen van huikziekten met doodelijkon afloop en van 
koorts voor, terwijl te Benkoelen Kil personen aan laatst
genoemde ziekte overleden. 

Mond- en klauwzeer, waarvan in de onderafdeeling Lais 
in het begin van het jaar nog gevallen werden waargenomen, 
kwam sedert niet meer voor. In de onderafdeeling Mokko 
Mokko brak miltvuur uit. waaraan (J12 karbouwen en 7 koeien 
bezweken: ter bestrijding van deze ziekte werden de noodige 
maatregelen getroffen o.a. door verbodsbepalingen op in-, 
uit- en doorvoer van vee. Aan surrah stierven 9 paarden. 

De uitkomsten van den rijstoogst waren bevredigend: niet
temin heeft tengevolge van de abnormale droogte en door den 
terugslag van den Buropeeschen oorlog op den handel in de 
groote bevolkingscentra tijdelijk schaarschte aan rijst 
geheerscht. 

De koffieoogst in de onderafdeeling Bedjang en in de 
afdeelingen Kauer, Kroë en Seloema was overvloedig; de 
nieuwe plantsoenen in de afdeelingen Kroë en Seloema 
hadden dooi' de weersgesteldheid zeer veel te lijden. 

Ook de tabaks-, peper- en klapperaanpl.'intingen onder
vonden de nadeelige gevolgen van de groote droogte. 

De uitvoer van kruidnagelen, notemuskaat en pinangnoten 
nam toe. • 

Aan de inzameling van bosehproducten. 
sedert het uitbreken van den oorlog niet 
baai waren, werd in de tweede helft van 

welke artikelen 
meer verhandel-
1914 niets meer 

gedaan. 
Het aantal goudvischvijvers weid Wederom eenigszins uit

gebreid. De zeevischvangst gaf buitengewoon goede uit
komsten, zoodat op groote schaal tot het drogen en inzouten 
van visch werd overgegaan. 

De handel bleef kwijnen; de in- en uitvoer bedroeg veel 
minder dan in 1913, hetgeen, behalve aan den invloed van de 
buitengewone tijdsomstandigheden, aan de door verschillende 
oorsaken verminderde koopkracht van de bevolking moet 
woiden toegeschreven. 

Door eene in den nacht van 25 op 20,Juni 1914 plaats 
gehad hebbende aardbeving werden ter hoofdplaats Beukoelen 
alle Európeesche woningen en vele gouvernenientsgehouweii 
vernield of'zwaar beschadigd. De helft van het ('hineesche 
kamp stortte in, waarbij 23 personen werden gedood en een 
aantal anderen gewond. Ook de bruggen over de verschillende 
rivieren hadden te lijden, terwijl ook in het binnenland hiel
en daar schade aangericht werd. 

Overigens werden gedurende het gebeele jaar op een aantal 
plaatsen in het gewest meer of minder sterke aardschokken 
waargenomen. 

8 LA1PONGSGHE DISTRICTEN. 

De veiligheid van personen en goederen liet buiten de 
hoofdplaats Telokbetoug en hare omstreken niet veel te 
wensciien over: ter hoofdplaats was het aantal ernstige mis
drijven vooral in de eerste helft van het jaar nog vrij aan
zienlijk. 

In het geheele gewest viel bij de bevolking eenige opleving 
op godsdienstig gebied waar te nemen, zich uitende in het 
trouwer nakomen van de godsdienstige voorschriften. De 
invloed van den Islam nam gestadig toe. Het aantal bede
vaartgangers daalde van 507 in 191:5 tot 261 in 1914. hoofd
zakelijk wegens tegenslag in de opbrengst van den peperoogst. 

De gezondheidstoestand liet, behalve in de onderaf deel in-
gen Ealianda en Telokbetoug, nogal veel te wenschen over. 

Koortsen, dysenterie en mi.jnwoiinziekte kwamen veelvuldig 
VOOr, terwijl cholera in de tweede helft van hel jaar op vrij 
groote schaal optrad in de afdeeling Sepnctih-Tnclaughuwang 
en de onderafdeeling Telokbetong, zoodat de bavenplaatsen 
Telokbetong en Menggala moesten winden besmet verklaard. 
In totaal overleden 752 personen aan cholera. Pokken werden 
waargenomen in de onderafdeelingen Ealianda en Telok
betong. welke ziekte 31 slachtoffers maakte. 

Behalve in de onderafdeeling Telokbetong, waar nogal 
gevallen van kwallen droes en sachai omycose onder de paarden 
voorkwamen, was de gezondheidstoestand van het vee be
vredigend. 

De uitkomsten van den rijstoogst waren over het algemeen 
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zeer Kunstig; de aanplant is evenwel niet voldoende om in 
de benoef te te voorzien, zoodat invoer op groote schaal moet 
plaats hebben. Met eenig gevolg werd van bestuurswege 
wederom aangedrongen op het aanleggen van sawahs in 
plaats van la/langs. 

Naast peper, wordt ook copra uitgevoerd; uitbreiding van 
de klappertuinen heeft geregeld plaats. 

De aanplant van ficus elastica bleef zich uitbreiden, doch 
de groote droogte heeft aan de jonge plantjes veel schade 
toegebracht. 

Ter aanmoediging van de zeevischvangst werd ter hoofd
plaats Telokbetong met bevredigende uitkomsten eene 
mlandsche visscherijvereeniging opgericht, welke door het 

i 
houden van vischveilingen en het verstrekken van voor
schotten tegen eene billijke rente, de visschers uit de handen 
van de opkoopers tracht te houden. 

De handel had in het eerste halfjaar een vrij levendig ver
loop, doch na het uitbreken van den Europeeschen oorlog 
kwam hierin eene zeer ongunstige wending; de prijzen der 
uitvoerartikelen daalden sterk en het hoofdproduct, de peper, 
was gedurende korten tijd zelfs onverkoopbaar, terwijl daar
entegen de invoerartikelen door hoogere vracht, enz. en 
mindea- aanvoer zeer in prijs stegen. Van gouvernementswege 
moesten groote hoeveelheden rijst worden aangevoerd om den 
handel in dit artikel weder een normaal aanzien te geven. 

S 8. PALEMBANG. 

De veiligheid van personen en goederen was over het 
algemeen gunstiger dan in 1913. 

Door de inlandsche hoofden en ambtenaren wordt, dank 
zij de herhaalde bemoeienis van het Europeesch bestuur, 
steeds meer het nut van eene goede opvoeding van hunne zonen 
ingezien, behalve in de Koeboe-streken, waar het met de 
belangstelling voor het onderwijs nog treurig gesteld is. 

Onder de heidensche bevolking'in de Koeboe-streken en in 
Lematang Oeloe bleef de Islam zich gestadig uitbreiden. Het 
aantal bedevaartgangers bedroeg 1319, tegen 1534 in 1913. 

Het ledental der in November 1913 ter gewestelijke hoofd
plaats opgerichte Sarekat Islam-vereeniging (zie K. V. 191-1. 
kol. 13 en 14) bedroeg op het einde van 1914 ± 10 000 per
sonen, onder wie ook lieden uit de bovenstreken. Aangezien 
de leiders niet bij machte bleken om eene dergelijke ver-
eeniging te beheerschen, werd van bestuurswege gelast geen 
nieuwe leden aan te nemen, voordat de inrichting der ver-
eeniging en het beheer der geldmiddelen op grondige wijze 
herzien en bevestigd waren, en werden geen vergunningen 
gegeven om in de bovenstreken plaatselijke Sarekat Islam-
vereenigingen op te richten. Deze maatregelen hadden ten 
gevolge dat in November en December 1914 eenige duizenden 
personen met hunne hoofden naar Benkoelen en de Lam-
pongsche districten trokken om tot de aldaar opgerichte j 
Sarekat Islam-vereenigingen toe te treden, waardoor in de ' 
bovenlanden van het gewest eene gisting ontstond, welke hier j 
en daar zelfs ontaardde in meer dan lijdelijk verzet tegen het 
bestuur. Na opvatting van eenige belhamels en eene oordeel-
kundige patrouilleering door 2 brigades gewapende politie 
keerden-rust en orde spoedig terug. Nadat in Maart 1915 ver

gunning werd gegeven tot het oprichten van Sarekat Islam-
vereenigingen in de bovenlanden, hield de trek naar Ben-
koelen en de Lampongsche districten geheel op. 

De cholera maakte in de onderafdeelingen Lematang Hilir 
en Pasemah-landen (afd. Palembangsche Bovenlanden) en in 
de afdeeliug Ogan en Komering Oeloe 736 slachtoffers. Ter 
hoofdplaats Palembang en in de onderafdeeling Ogan Hilir 
was het optreden van de ziekte van dien aard dat besmet
verklaring voor eenigen tijd moest volgen; het aantal slacht
offers bedroeg hier 78. Overigens kwamen in de afdeeling 
Palembangsche Benedenlanden vele gevallen met doodelijken 
afloop voor van eene met cholera veel overeenkomst ver-
toonende buikziekte. 

Onder het vee kwamen slechts een paar gevallen van milt
vuur voor in de onderafdeeling Iiawas; voorts 60 gevallen 
van mond- en klauwzeer en van oogziekte in Ogan Hilir en 
enkele gevallen van surrah in Ogan Oeloe. 

De uitvoerhandel»— vooral die van djeloetoeng, gomdamar 
en rotan — had van den invloed van den Europeeschen oorlog 
te lijden. 

De rijstoogst was door de langdurige droogte veel minder 
gunstig dan in 1913. In Lematang Hilir ging door ziekten in 
het gewas + 15 255 pikol padi verloren. 

De aanplant van koffie bleef zich gestadig uitbreiden, doch 
leed — evenals de katoen — veel van de droogte. De uitvoer 
daalde tot minder dan de helft van dien van 1914, als een 
gevolg van de ongunstige tijdsomstandigheden. 

De groote aardbeving in Benkoelen was ook in de Pasemah-
landen merkbaar, waar eenige schade weid aangericht en het 
verkeer door aardstortingen eenige dagen gestremd was. 

§ 9. DJAMBL 

De politieke toestand was over het algemeen gunstig. Een 
complot in het district Loeboek Gaoeng (afd. Bangko), ten 
doel hebbende den controleur der afdeeling en zijn inlnnd-> 
schen schrijver om het leven te brengen, werd bijtijds ontdekt 
en verijdeld. Van den roover Bakir (zie K. V. 1914, kol. 15), 
die in den aanvang van het verslagjaar gesignaleerd w-erd in 
de afdeeling Moearoteinbesi en thans waarschijnlijk rond
doolt in de nosschen van het grensgebied tusschen Djambi en 
Palembang. werd verder niets meer vernomen. Op 23 Januari 
1915 werd de controleur van Koerintji B. W. VAX GOHKOM 
door het districtshoofd aldaar, Hadji Bakir, vermoord. Be
weegreden tot den moord was vermoedelijk vrees voor ontdek
king van verduistering van belastingelden. De moordenaar 
werd, na hevig verzet, door pradjoerits doodelijk gewond. 

De veiligheid van personen en goederen liet weinig te 
wenschen over. 

Behoudens een levendiger niissigitbezoek, werden geen 
teekenen van bijzondere opleving van den Islam waarge
nomen ; het 'aantal bedevaartgangers bedroeg 210, tegen 597 
in 1913. 

De verbetering van de verbindingswegen te land werd 
voortgezet; de opruiming van de rivierhindernissen moest 
worden opgeschort wegens gebrek aan personeel der genie in 
verband met de pestbestrijding in Oost-Java. 

De uitkomsten van den rijstaanplant waren over het alge
meen bevredigend, in Koerintji zelfs overvloedig; uitbreiding 
van den sawahbouw had plaats in de afdeeling Bangko. 

Met de uitbreiding van den koffieaanplant in de afdee-
lingen Koerintji, Bangko en Moearoboengo werd voort
gegaan. 

De hevea-aanplant vindt nog steeds veel belangstelling bij 
! de bevolking, ondanks de gedrukte prijzen van plantage-
! rubber. In de lager gelegen afdeelingen leverde de klapper-

aanplant goede uitkomsten op. De kapascultuur vond door 
| vele teleurstellingen bij de bevolking weinig bevrediging 
! meer. De teelt van arachides leverde in de afdeeling Moearo

boengo goede uitkomst, zoodat een deel voor den uitvoer kon 
worden bestemd. 

De stoornis, door den oorlogstoestand in Europa in de 
handelsbeweging' gebracht, trof onmiddellijk den voor
naamsten uitvoerfactor voor dit gewest, n.1. den handel in 
'boschproducten. welke hoofdzakelijk is aangewezen op 
Singapore; bij het einde van het jaar was de toestand van 
den nanddl, dankzij de stijgende prijzen van rotan en rubber, 
weder gunstiger. 

De aanvoer van rijst uit Singapore ondervond aanvankelijk 
eenige belemmering, zoodat — ook met het oog op de lang
durige droogte, waardoor van de ladangaanplantingen weinig 

Handelingen der Staten-Genei\ial. Bijlagen. 1915-1916. •>• Ned.-Indië. 
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te verwachten viel en de ve rb ind ing met de bovenstreken 
wegens den lagen wate rs tand geheel Gestremd was — van 
hestutirswege maatregelen getroffen moesten worden ter voor
koming van wilde s t i jg ingen van de r i js tpri jzen en tot, rege
l ing van den afzet van de in liet gewest nog aanwezige voor
r a d e n ; tevens werd de teelt van tweede gewassen, hoofd
zakelijk maïs en cassave, k rach t ig aangemoedigd . Niet l ang 
daarna ; bleken r i js tbestel l ingen ui t S ingapore weder ui tvoer
baar , zoodat l angzamerhand de normale toestand weder 
in t rad . 

De gezondheidstoestand was over het a lgemeen bevredi-

§ 10. O O S T K U S T 

De verhouding tot de in landsche zelfbesturen l iet n ie t te 
wenschen over. 

I n Siak Sri Ind rapoe ra hadden be langr i jke ve rande r ingen 
in he t bes tuur p laa t s . De ter hoofdplaats Siak gevest igde vier 
soekoehoofden (de datoeks van T a n a h d a t a r , L i m a Poeloeh, 
Pas is i r en K a m p a r , welke laa ts te be t rekk ing onvervuld was) 
die met den laksamana van Boeki t Batoe te zamen den r aad 
van landsgrooten vormden , namen wel eene hooge plaa ts in , 
maak ten formeel zelfs deel van het zelfbestuur u i t , doch 
hadden geen eigen bes tuursgebied , evenmin een aandeel in 
het bes tuur en hun gezag was ten slot te , ook door het ver
spreid gaan wonen van de soekoe-leden, n ie t meer dan sch i jn ; 
bovendien stonden zi j , alleen nog m a a r op voordeel voor zich 
zelven en h u n n e famil ieleden bedacht zijnde en voor tdurend : 

kuipende , aan de u i toefening van een behoorlijk bes tuur in 
den weg. J) W a a r deze waard ighe id dus zich zelf had veroor
deeld, werd de opheff ing daa rvan in overweging genomen, j 
waa r in ook de l aksamana , hoewel wel een eigen gebied bestu- j 
rende en daa rb innen verblijf houdende , zou moeten deelen, ' 
omdat he t tegenover de andere landsgrooten n ie t zou aangaan 
hem al leen in die be t rekk ing te h a n d h a v e n ; de su l tan zou dus j 
voor taan ai leen het zelfbestuur u i toefenen. Voorts werd be
oogd de invoer ing van een behoorli jk d is t r ie tsbes tuur , gegrond 
op eene indeel ing van het u i tges t rek te landschap in vijf dis
t r i c ten , elk onder een der vroegere landsgrooten , wanneer zij 
daarvoor geschiktheid betoonden. Bij de t e r zake door den 
res ident met de betrokkenen gevoerde besprekingen werd h u n 
duide l i jk voor oogen gehouden he t verschi l tusschen h u n n e 
hoogere waard ighe id als ada tgrooten en de meer afhankel i jke 
be t r ekk ing van distr ictshoofd als zuiver amb tenaa r van he t 
zelfbestuur , doch ook werden zij er op gewezen dat zij in 
laats tbedoelde be t rekk ing levende organen van het zelfbestuur 
zouden worden, ieder met een eigen bes tuursgebied. De 
datoek L i m a Poeloeh als r egen t van het l andschap en de 
andere landsgrooten vereenigden zich me t de p lannen , waarop 
me t het zelfbestuur, met i n s t e m m i n g van den aangewezen 
toekomstigen sul tan Toengkoe Said Sjarif Kas im, op 15 
December eene aanvu l lende overeenkomst werd gesloten tot 
a fschaff ing van de waard igheden der vier soekoehoofden en 
van den laksamana , welke overeenkomst bij Gouv. Bt . 28 J a n . 
1915 n°. 1 is goedgekeurd en bekrach t igd . 

De verheff ing van Sjar i f Kas im tot su l t an , onder den ; 
n a a m en t i te l van .Tang di Pe r toean Besar Sjarif Kas im 
Abdu l ü j a l i l Saifoeddin, had op 3 M a a r t ' 1 9 1 5 p l a a t s ; hij • 
be tu igde reeds i n s t emming met eene in ve rhoud ing tot de 
l andschapsmidde len redeli jker r ege l ing van zijne inkomsten 
en met het voornemen om een n ieuw poli t iek contract te 
s lu i ten , waar in o.a. , evenals in de jongste contracten te r 
Wes te ra fdee l ing van Borneo (zie K. V. 1912. kol. 2 7 ) , he t | 
beginsel van te ruggaaf der in bet rechts treeksch be lang van 
het l andschap gedane gouvernements -u i tgaven tot u i t d r u k - ! 
k ing zal komen. 

Adja Alang , de aangewezen opvolger in he t bes tuur over 
het landschajp Tand joengkasan , die gedurende twee j a ren als 
toehoorder de lessen aan de cul tuurschool te Soekaboemi 
volgde, is in September 1914 op het kantoor van den contro-

' ) De gewezen landsgrooten Datoek Kampar en Datoek Tanah Datar 
werden wegens verduisteringen in zake belastingen door de kerapatan van 
Siak in Juli 1914 ieder tot twee jaar dwangarbeid veroordeeld. 
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gend, in de meeste afdoe] in gen zelfs guns t i g . Alleen in de 
af dee l ing Moearoboengo kwamen in de eerste helft van 1914 
veel sterfgevallen voor aan m a l a r i a met buikloop. 

De veestapel bleef van besmettel i jke ziekten verschoond; 
maat rege len werden getroffen om het ras door selectie en 
cas t ra t ie te verbeteren . ' 

Iu den nacht van 25 op 2G J u n i 1914 werden vrij sterke 
aardschokken waargenomen welke enkele minu ten aanh ie lden 
en vermoedelijk verband hie lden met de groote aa rdbev ing 
in Ben koelen. 

VAN S L M A T R A . 

leur van Batoebara werkzaam gesteld, teneinde zich a ldaa r 
practisch in bestuurszaken te bekwamen ; de w a a r n e m e n d 
bes tuurder M o h a m a t J a s i m ga l a r Datoe B i n t a r a overleed in 
Maar t 1915. 

Bij Gouv. Bt . 3 Üct. 1914 n". 27 is de waa rnemend be
s tuurder van Pagoe rawan , Moliamad Sand ing gelar Datoe 
Setia Poe t ra wegens bedriegel i jke hande l ingen van zijne 
«vaardigheid ontheven. 

Ten einde de afgelegen federaties R a d j a na I X en X in 
Boven-Bila (onderafd. Laboehanba toe) u i t ha re afzonder ing • 
op te heffen en onder geregelder bes tuur te b rengen , werd 
de gezaghebber A. J . P E L S KUCHEN belast met een plaatsel i jk 
onderzoek naa r de ve rhoudingen in die l a n d s c h a p p e n ; be
zocht werden alle l andschappen der eerstgenoemde federat ie 
en een deel der R a d j a na X , terwij l verschi l lende zaken 
geregeld en besproken en geschil len beslecht werden. Een der 
mant r i ' s - sawah van Rokan werd in Maa r t 1915 in die s t reken 
geplaa t s t om de bevolking bij den aanleg van sawahs voor 
te l ichten. 

Datoek Padoeka R a d j a , wazir van Se rdang , overleed in 
Maa r t 1914 en werd opgevolgd door zijn oudsten zoon O r a n g 
Kaja Oesman; een andere wazir van di t l andschap , Datoek 
Padoeka Maha M a n t r i , werd in October ve rvangen door zijn 
oudsten zoon Orang Kaja Sjamsoedin. 

Bij Gouv. Bt . 9 A u g . 1914 n°. 31 is Datoek Dje la Soetan , 
een der lanxlschapshoofden van S ing ing i (afd. K a m p a r K i r i ) 
wegens afpersing en knevelari j van zijne waa rd ighe id ont
heven. 

Aan de opvoeding van h u n n e zonen en verwanten wordt 
door de in landsche zelfbestuurders , landsgrooten en hoofden 
van aanzien meer en meer zorg besteed ; verscheidene hoofden
zonen bezoeken onderwi js inr ich t ingen te Ba tav ia , Bandoeng , 
Soekaboemi, Se rang en Soerabaja . Dè be langs te l l ing in de 
Del ische, Langka t sche , Asahansche en Serdangsche scholen 
kon onder de aanzienl i jke in landers beter zijn. 

De vei l igheid van personen en goederen l ie t , meer in he t 
bijzonder in de laa ts te m a a n d e n van 1914, te wenschen over 
door ernst ige diefstal len en s t raa t roover i jen , meestal bedreven 
door tengevolge van de t i jdsomstandigheden werkeloos rond
zwervende personen. Op de ondernemingen , waa r onder de 
immigran ten veel s lecht volk soJmilt, viel eene toeneming 
van het aanta l misdr i jven waar te nemen . De a lgemeene 
poli t ie , die in d i t gewest een zeer zware taak heeft te ver
vul len , droeg veel bij tot verzeker ing van rus t en orde en 
vei l igheid van personen en goederen op en nabi j de hoofd
plaatsen, terwijl ook de gewapende pol i t ie hare taak op de 
ondernemingen n a a r behooren ve r r i ch t t e . 

De ook in dit gewest opget reden Sarekat I s l am bre idde zich 
u i t ; ongeregeldheden tengevolge van een verkeerd begr ip 
van het doel der vereen ig ing kwamen niet voor. De secte der 
pe rmal ims in de afdeel ing Simeloengoen en de Karo- l anden 
(zie K. V. 1914, kol. 16) hield zich over het a lgemeen rus t ig . 
De I s l am bleef zich geleideli jk u i tb re iden onder de heidensche 
bevolking in verschi l lende onderafdeel ingen (Boven-Del i , 
Boven-Langkat , Simeloengoen, Asahan , L a b o e h a n b a t o e i 
Mandan-s t reken in S i a k ) ; het aan ta l bedevaa r tganger s be
droeg 636, tegen 571 in 1913, welke toeneming behalve aan 
meei"opgewekt godsdienst ig leven hoofdzakelijk aan den wel
s tand van de bevolking is toe te schri jven. 

I n de Karo- landen g ingen 14 personen tot he t Chr i s tendom I 

I 
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over en in de Deli- en Serdang-doesoens 25 (Bataks), terwijl 
in de onderafdeeling Simeloengoen 480 inlanders voor het 
Christendom werden gewonnen. Het totaal aantal Christenen 
in laatstgenoemde onderafdeeling bedroeg 3388, toegen 2315 
op uit. 1913, welke toeneming wederom deels moet toege
schreven worden aan voortdurende immigratie van Christen-
Tobaneezen, die zich op den sawahbouw komen toeleggen. 

De Methodist Episcopal Church, onder leiding van den 
zendeling-leeraar W. F . WARU, telde op uit. 1914 104 aan
hangers, en de door hem opgerichte school (zie K. V. 1914, 
kol. 16) 127 leerlingen, voor de grootste helft Chineezen. 

De gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig. 
Cholera kwam slechts sporadisch voor. Daarentegen werden 
verschillende gevallen van hevige buikziekten met op cholera 
gelijkende verschijnselen waargenomen in de onderai'deeling 
Asahan. Het sterftecijfer onder de contractkoelies op de 
ondernemingen bedroeg 2 %, tegen 1,9 % in 1913. Het 
quarantaine-station te Gloegoer nabij Medan is op 1 Februari 
1914 door de Deli-Plantersvereeniging aan het Gouvernement 
overgedragen. Het door de Vereeniging tot oprichting van 
leprozenkoloniën ter Sumatra's Oostkust, te Poeloe Si Tjanang 
nabij Belawan gevestigde leprozengesticht is in beheer over
gegeven aan bet Leger des Heils en in December 1914 in 
gebruik genomen. 

Mond- en klauwzeer kwam ook in 1914 vrij dikwijls voor 
in de afdeelingen Deli .en Serdanff, Langkat; Simeloengoen 
en de Karo-landen en Asahan. Borstziekte en varkenspest 
hebbeu den varkensstapel in de Karo-landen zwaar geteisterd; 
van een aantal van ± 9000 varkens in Februari 1913 waren 
er op uit. 1914 nog slechts ± 1800 over. Andere ziekten onder 
het vee, zooals surrah, miltvuur en kwade droes, kwamen 
enkel verspreid voor. 

De handel, die gedurende de eerste zeven maanden van 
1914 op allerlei gebied eene grootere levendigheid vertoonde, 
ondervond sedert den nadeeligen invloed van den Europee-
schen oorlog. De prijzen van de voedingsmiddelen, voor
namelijk van rijst, stegen in verband met de vrees, dat de 
aanvoer van buiten zou worden gestremd, onmatig hoog. zoo
dat hiertegen van bestuurswege moest worden opgetreden: 
voorts werd met medewerking van de zelfbesturen en de land-
bouwondernemingen op groote schaal overgegaan tot het ver
bouwen van rijst en tweede gewassen, waarvoor gronden 
werden beschikbaar gesteld: de uitkomsten waren zeer be
vredigend. Door aanvoer van rijst van Java en door de zeker
heid van eene ongestoorde verbinding met den overwal en met 
Europa, daalden de prijzen weder nagenoeg tot het gewone 
peil. Van de meeste artikelen liep de invoer, vergeleken bij 
1913, tot de helft terug, terwijl ook de uitvoerhandel veel te 
lijden had. Boschproducten en andere voortbrengselen bleven 

in afwachting van betere prijzen in groote hoeveelheid opge
stapeld, terwijl de inzameling daarvan stopgezet werd. 

Het bedrijf van tal van Europeesche landbouwonderne-
mingen, die aanvankelijk in moeiel ij kheden verkeerden wat 
betreft het verkrijgen van werkkapitaal, kon tot dusver ge
regeld voortgang hebben. Wel is het bedrijf hier en daar in 
meer of mindere mate ingekrompen, doch van een stopzetten 
is nog geen sprake. De vooruitzichten in de tabak waren nog 
onzeker, daar de markt te Amsterdam haar afzetgebied voor
namelijk in Duitschland en Oostenrijk heeft. Bij den aan
plant werd daarmede rekening gehouden. Door de verminden-
ring van'het aantal beplante velden, had men echter ook 
minder arbeidskrachten noodig, tengevolge waarvan nog al 
verloop onder het werkvolk ontstond, waarvoor evenwel, door 
eene doeltreffende samenwerking van verschillende diensten 
en Atjeh- en Deli-spoor, spoedig eene bevredigende oplossing 
gevonden werd. Bovendien werden bij Gouv. Bt. 15 Aug. 
1914 n°. 2.i' fondsen toegestaan voor den aanleg van den weg 
van Pematang Siantar naar de Porsea-brug (Toba) vormende 
den ontbrekenden schakel (87 K. M.) in de verbinding van 
de Oostkust van Sumatra met Tapanoeli. bekend als de Toba-
weg; op uit. 1914 waren bij dit werk, behalve de Batakkers 
en eenige tientallen Javanen, 700 Chineesche koelies aan 
geregeld werk geholpen. 

De uitkomsten van den rijstoogst waren bevredigend. 
De proef tot het weder in cultuur brengen van de streek te 

Soengai Kepajaug in Asahan (zie K. Y.1914, kol. 18) is, in 
verband met de ongunstige grondgesteldheid, mislukt. De 
bevloeiing in de onderai'deeling Simeloengoen is stelselmatig 
en op groote schaal ter hand genomen. 

De opbrengst van den tabaksaanplant bleef, tengevolge 
van de langdurige droogte, zoowel wat hoedanigheid als hoe
veelheid betreft, beneden die van 1913. 

De peperaanplant, die eerst vrij bevredigende uitkomsten 
gaf, kwam na het uitbreken van den oorlog in een zeer slechten „ 
toestand, daar de prijs van f 650 tot f 100 per kojang daalde; 
sedert liep de prijs op tot f 500. Ook de geldelijke uitkomsten 
van de gambircultuur waren minder gunstig. 

Het aantal klapperaanplantingen blijft gestadig toenemen; 
ook het Europeesch kapitaal toont meer en meer belang
stelling voor deze cultuur. 

In Simeloengoen zijn enkele theeondernemingen geopend, 
waarvan twee reeds eenige opbrengst leverden. 

Bij den rubberaanplant viel, ondanks de prijsdaling en de 
ongunstige tijdsomstandigheden, nog steeds uitbreiding waar 
te nemen. 

De uitvoer van gezouten en gedroogde visch en van trassi 
verminderde, die van gedroogde garnalen nam toe. 

S 11. RIOLW EX OXDERHOORKiHEDEX. 

De politieke toestand in het gebied van het vroegere zelf-
besturend landschap Lingga-Riouw en onderhoorighedeu was 
gunstig. Van eenige actie van de voormalige sultanspartij 
werd na het overlijden van den naar Jajrnn uitgeweken 
gewezen rijksgroote, Radja Hitam (zie K. \ . 1914, kol. 17) 
niets meer vernomen. De in bet laatst van 1914 opgedoken 
geruchten, dat een te Singapore gevestigd lid dier partij. 
Radja Hadji Mansber, opnieuw zou willen trachten geld van 
de bevolking dezer streken, speciaal van den Poelau Toedjoeli-
archipel (zie K. V. 1913. kol. 17), machtig te worden, werden 
niet bevestigd. 

De berichten over den in Europa uitgebroken oorlog, de | 
belemmering in den uitvoer van rijst uit Singapore en bet 
oploopen van de prijzen van voedingsmiddelen brachten aan
vankelijk eenige gisting onder de bevolking, vooral in de ! 
afgezonderd gelegen Poelau Toedjoeh. Deze onrust verdween j 
echter spoedig, nadat van gouvernementswege rijst van Java j 
was aangebracht en de aanvoer van Singapore weder normaal j 
werd, waardoor ook de marktprijzen vrijwel tot het gewone j 
peil terug gingen. 

Sterk overdreven en geheel onware berichten over de in 
Februari 1915 onder een deel der Britsch-Indische troepen 

te Singapore uitgebroken muiterij, brachten-voor korten tijd 
in de Poelau Toedjoeh de gemoederen der bevolking in be
weging, zoo zelfs dat er te Terempa (Anambas-eilanden) 
weder, evenals bij het uitbreken van den Europeeschen 
oorlog, een toeloop was naar de kedei's om levensmiddelen. 
Zeer spoedig wisten echter de betrokken bestuursambtenaren 
aan de gisting een einde te maken. 

In de onderafdeeling Zuid-Xatoena-eilanden werd in 
Augustus onrust gewekt door van de Westerafdeeling van 
Borneo (zie § 14) afkomstige geruchten, dat opstandelingen 
het voornemen zouden koesteren om van Pamangkat met 
prauwen over te steken naar genoemde eilanden en de 
Tambelan-groep, hoofdzakelijk met het doel het gouver
nementspersoneel te vermoorden; toen de berichten bleken 
geheel uit de lucht gegrepen te zijn, keerde de rust weder. 

In het zelfbesturend landschap Indragiri was de politieke 
toestand over het geheel gunstig. 

Van het in het gewest bestaande Chineesche geheim genoot
schap Ghi Hin was sedert September meer actie dan vroeger 
merkbaar; eene bij de overvalling van eene samenkomst in 
de afdeeling Lingga gevonden ledenlijst leidde tot een orroot 
aantal aanhoudingen. Hetzelfde geschiedde op het eiland 
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Sambo (afd. Tandjoengpinang), terwijl ter gewestelijke 
hoofdplaats soms vrij ernstige vechtpartijen tusschen leden 
en uiet-leden voorkwamen. 

De veiligheid van personen en goederen liet overigens over 
het geheel weinig te wenschen over; de opiumverkoopplaatsen 
werden met rust gelaten, waartoe niet weinig zal hebben 
bijgedragen de indienststelling van eene bijzondere opium-
politie, het inzonderheid voor politiediensten in de vaart 
gebrachte stoomvaartuig (zie K. V. 1913, kol. 17) en pa
trouilleering door gewapende politie. Ongeregeldheden door 
liet buiten werk geraken van Chineesche koelies op gambir-
eA houtaankapondernemingen, welke tengevolge van den 
oorlog geheel of gedeeltelijk stop gezet werden, werden nage
noeg zonder uitzondering voorkomen. 

Behalve hét van ouds in de onderafdeeling Koeantan-
distrieten bestaande meer opgewekt godsdienstig leven, viel 
in het overig deel der af deeling Indragiri een trouwer nale
ving van godsdienstplichten en drukker moskeebezoek op te 
merken, door den invloed van de aldaar opgerichte vereeni-
ging „Sarekat Islam Indrag i r i " ; van eene bepaalde gods
dienstige beweging kan echter niet gesproken worden. 

De algemeene gezondheidstoestand kon niet bepaald 
ongunstig genoemd worden, ofschoon malaria veel voorkwam, 
vooral op het eiland Midai (Poelau Toedjoeh), waar in 
Augustus en September 22 personen aan de ziekte overleden 
en in Xovember en December op het eiland Singkep (afd. 
Lingga), waar in het bijzonder een aantal kinderen bezwe
ken. De beri-beri kwam in de Poelau Toedjoeh in veel 
mindere mate voor dan in vorige jaren. In de ïndragirische 
benedenlanden trad in April, Mei en Juni eene buikziekte 
op, welke echter weinig slachtoffers maakte. In het district 
Sebrida (Zuid-Indragiri) werd in Mei, Juni en Jul i door 
den derwaarts gezonden inlandschen geneeskundige van de 
hoofdplaats veel dysenterie aangetroffen, aan welke ziekte 
26 menschen bezweken. Verder kwamen zeer enkele gevallen 
van cholera en pokken voor; eene mazelenepidemie maakte 
onder de kinderen in het reeds genoemde district Sebrida in 
Mei. Juni en Jul i 60 slachtoffers. 

De algemeene toestand van den handel, die in het eerste 
halfjaar bevredigend genoemd kon worden, ondervond sedert 
den ongunstigen invloed van den oorlog. De gambir-uitvoer 
steeg in het eerste halfjaar als gevolg van de verlaging van 

het recht op Kiouw-gambir bij invoer op Java (Ind. St. 1914 
n°. 245). De uitvoer van het eilanden-gebied hield echter in 
Augustus vrijwel geheel op, doordat er geen markt voor het 
product was; in September begon de markt zich evenwel 
geleidelijk te herstellen, zoodat aan het einde van het jaar 
de toestand vrijwel normaal was; de totaal uitvoer van de 
eilanden bedroeg nagenoeg evenveel als in 1913. De uitvoer 
van gambir van Indragiri naar Singapore (bestemd voor 
Europa en Amerika) was aanzienlijk lager dan in 1913; naar 
Nederlandsch-Indische havens slechts weinig minder dan-dat 
jaar. De copra, bijna geheel uit den Poelau Toedjoeh-
archipel komende, was slechts korten tijd niet verhandelbaar, 
en de prijs, die eerst sterk daalde, herstelde zich spoedig; 
hieraan en aan de omstandigheid, dat 1914 een bij uitstek 
goed klapperjaar was, viel het toe te schrijven, dat het totaal 
uitvoenijfer toch aanzienlijk hooger was dan in 1913. 

De uitvoer van boschproducten (o. a. djeloetoeng en rotan) 
stond, na het uitbreken van den oorlog in Europa, gedurende 
vier maanden geheel stil, zoodat de boschproducten-zoekers 
in Indragiri van gouvernementswege ondersteund moesten 
worden (door verstrekking van rijst). 

De rijstaanplant in de afdeeling Indragiri breidt zich 
steeds ui t ; de uitkomsten van den oogst in de benedenlanden 
waren buitengewoon gunstig; in de bovenlanden, de Koean-
tan-districten en in Zuid-Indragiri (Sebrida) had het gewas 
te lijden van de abnormale weersgesteldheid (buitengewoon 
hooge waterstanden en bandjirs, gevolgd door langdurige 
droogte), zoodat vele velden mislukten, met het gevolg, dat 
in de Koeantan-districten hier en daar in de eerste helft van 
1914 schaarschte aan voedingsmiddelen heerschte en door 
verstrekking van krediet uit de landschapskas de bevolking 
van rijst moest worden voorzien. 

Rubber werd slechts door een viertal ondernemingen voort
gebracht ; eene groote oppervlakte is echter reeds met hevea 
beplant, waartusschen op sommige ondernemingen ook 
klappers. 

De zeevisscherij verschaft aan de Maleische en een deel 
der Chineesche bevolking een goed middel van bestaan. 

In de afdeeling Indragiri werden in den nacht van 25 op 
26 Juni 1914 drie vrij hevige aardschokken waargenomen, 
welke een twintigtal seconden aanhielden doch geen schade 
aanrichtten. 

S 12. BAXKA EX OXDERHOOIMGHEDEX. 

In het district Belinjoe (afd. Xoord-Banka) werden in 
Februari 1915 eenige vergaderingen van het Chineesch ge
heim genootschap Sam Tiam Eoei uitgeschreven, welke 
echter bijtijds verijdeld werden. 

Het groote aantal Chineesche mijnwerkers in aanmerking 
genomen, was de veiligheid van personen en goederen over 
iiet algemeen gunstig, dank zij het patrouilleeren van de 
gewapende politie en van militairen en het strenge toezicht, 
door de mijnbesturen en de politie op de mijnbevolking uit
geoefend. 

De Islam blijft zich steeds uitbreiden onder de heidensche 
.,orang lom" en „orang sekah". Het aantal bedevaartgan
gers bedroeg 235, tegen 169 in 1913. De evangelisatie kan 
hier en daar op eenige resultaten wijzen, elders was dit niet 
het geval. Met name in de afdeeling Soengailiat, waar eeni-
gen tijd geleden nog enkele Christen-Chineezen waren, zijn 
er thans geen meer aanwezig. 

De gezondheidstoestand w-.'.s over het algemeen gunstig. 
De hoofdplaats Muntok werd echter tweemaal door cholera 
bezocht, welke ziekte achtereenvolgens 7 en 8 sterfgevallen 
eischte. Voorts deden zich onder de mijnwerkers te Soengailiat 
en Merawang gevallen van acute buikziekte voor, waarvan 93 
met doodelijk verloop; deze ziekte moet voornamelijk toe
geschreven worden aan den ongewoon langdurigen drogen 
moeson, waardoor de waterputten en kleine stroomen droog-
iiepen en men zijne toevlucht moest nemen tot minder zuiver 
drink- en badwater. Bij het doorkomen van de regens ver
beterde de toestand. 

Onder het vee in de afdeeling Soengailiat was de sterfte 
buitengewoon groot, wegens gebrek aan water en plantaardig 
voedsel. 

De handel nam, hoewel hij van den Europeesellen oorlog 
i een weinig te lijden had. geleidelijk toe. Bij het uitbreken 

van den oorlog stegen de rijstprijzen zeer hoog en werd zelfs 
voor rijstnood gevreesd, omdat de opbrengst binnen het 
gewest niet voldoende is om in de behoefte van de bevolking 
te vooizien. Door extra-invoer, zoowel van bestuurswege als 
door de groothandelaren, werd de toestand weder normaal, 
terwijl de inheemsche en de Chineesche bevolking werd aan
gespoord tot het aanleggen van ladangs en het aanplanten 
van tweede gewassen. 

De gambiraanplant nam geleidelijk af. aangezien deze te 
weinig winstgevend is. Door het bestuur werden maatregelen 
genomen om te behouden wat er van deze cultuur nog over 
is en om de productiekosten te verminderen, waardoor aan 
mededinging het hoofd zal kunnen worden geboden. 

De peperaanplant wordt ineer en meer een volkscultuur, 
nu ook de Bankanees naar het voorbeeld der Chineezen zich 
er meer intensief op toelegt. De opbrengst van de pepertuinen 
kan als de voornaamste bron van inkomsten van de bevolking 
worden beschouwd. De bemestingsproeven met zout zijn nog 
van te korten duur om daarover een oordeel te kunnen 
vormen. 

De rubberaanplant, zoowel door Chineezen als inlanders 
gedreven, wordt van bestuurswege zeer aangemoedigd en 
breidde zich dan ook uit. » 

De zeevischvangst blijft zoowel voor de inlandsche als voor 
de Chineesche bevolking een voornaam middel van bestaan. 

In den nacht van 25 op 26 Juni 1914 werd op verschillende 
plaatsen van het eiland Banka een vrij hevige aardschok 
waargenomen. v 
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§ IS. BILLITON. 

Omtrent geheime Chineesche genootschappen valt niets te 
vernielden. 

In Februari 1914 dreigde te Sidjoek (distr. Boeding) eene 
rustveistoring te ontstaan tengevolge van eene vechtpartij 
tussehen Hailaiu-Chiiieezen, inwoners van de pasar, en Keh-
Chineezen, koelies bij den traniaanleg van de Billiton-Maat-
schappij aldaar. Een spoedig optreden van de politie, die 
acht der belhamels arresteerde, voorkwam verdere bottingen. 

Kort na het uitbreken van den Europeeschen oorlog ont
stond onder de Chineesche en inlandsche bevolking groote 
ongerustheid wegens de, belangrijke stijging van de prijzen 
van levensmiddelen, in het bijzonder van rijst. 

De door het bestuur en de Billiton-Maatschappij voor de 
rijstvoorziening getroffen maatregelen deden de heerschende 
onrust echter spoedig verdwijnen. 

De Islam bleef zich eenigszins uitbreiden onder de Chinee-
zen en de heideusche Sekahs. Het aantal Christen-Chineezen 
(zie E . V.1913, kol. 19) steeg tot 80. 

De gezondheidstoestand was vrij gunstig. Met het invallen 
van den regentijd in November 1914 kwamen wederom ge
vallen van malaria (echter in goedaardigen vorm) voor. Ter 
hoofdplaats deden zich in Juni 11 gevallen van bacillaire 

dysenterie voor, waarvan 2 met doodelijken afloop. Van 
Augustus t/m Octobor d. a. v. brak eene ernstige typhus-
endemie uit onder de 1500 man sterke mijnwerkers-ploeg in 
de Aer Itaja-vallei. Allen werden tegen de ziekte ingeënt. 
Van de 282 gevallen waren er 41, of 15.8 %, met doodelijk 
gevolg. 

De toestand van den handel was tamelijk bevredigend. 
Door de lage marktprijzen van damar en pinang daalde de 
uitvoer van deze producten belangrijk, terwijl de invoer van 
lijnwaden uit Singapore afnam door de stijgende prijzen. 

De rijstoogst overtrof wederom dien van het vorig jaar. 
De klapperaanplantingen, die steeds worden uitgebreid, 

leverden eene productie van ruim -JtM) 000 K.G. meer dan liet 
jaar te voren. 

De oogst van tweede gewassen, hoofdzakelijk cassave, wa9 
normaal. 

De uitkomsten van de zeevischvangst waren zeer bevredi
gend, waardoor de invoer van gezouten visch daalde en die 
van zout toenam. De tripangvangst leverde minder op dan 
in 1913, aangezien vele visschers (Sekahs) bij de Billiton-
Maatschappij in dienst traden dank zij de betere verdiensten. 

§ 14. WKSTKRAFDEELING VAN BORNEO. 

Onze aanrakingen met Serawak bleven van zeer vriend-
schappelijken aard. 

In de onderaf deeling Semitau verhuisden, als gevolg van 
het wanbeleid en het heerschzuchtig optreden van een sedert 
kort in dienst zijnd districtshoofd, in April 1914 ongeveer 
150 Dajaksche huisgezinnen van de Batang Loepar-ianden 
naar Serawak en de Boven-Lebojan. Hoewel dat districts
hoofd werd ontslagen, keerden de uitgewekenen niet terug, 
aangezien zij zich niet wilden onderwerpen aan de door ons 
genomen maatregelen om ben onder geregeld toezicht te 
brengen. 

De vervolging van Dohda alias Apang Semangai, den 
moordenaar van den controleur JANSEN (zie K. V. 1914. kol. 
19), werd in 1914 rusteloos voortgezet, met het gevolg dat 
zijne partijgangers, onder wie zijn zoon en een zijner broe
ders, in onderwerping kwamen. In Februari 1915 werd hij 
zelf vermoord gevonden in het bosch. 

In het laatst van Mei 1914 werd in bet landschap Matan 
eene met de inschrijving' van de bevolking belaste militaire 
patrouille onder bevel van den kapitein F. H. A. HR*NS 
door eene ongeveer 200 man sterke bende Maleiers onder 
zekeren Oeti Oesman overvallen, waarbij de genoemde offi
cier en 2 Amboineesche fuseliers sneuvelden. Nog in die
zelfde maand werd aan de bende een verlies van 14 man 
toegebracht, terwijl in Juni krachtig werd opgetreden in het 
gebied waar zij zich genesteld had, namelijk de bovenloopen 
der Pesagoean-, Djelai- en Kendawangan-rivieren. De ver
sterkte kampong Toeiubang Titi werd den Uden genomen, 
waarbij T kwaadwilligen sneuvelden en 4 gewond werden, 
in bij de overvalling van eene versterkte woning in Keinl i-
wang in den nacht van den I2den op den 13den, werden 10 
man der bende, onder wie een der hoofdleiders, gedood ten 
koste van •{ gesneuvelden en (i gewonden — onder wie kapi
tein H J . VOSKUIL —, van wie er sedert een overleed, aan 
onze zijde. Den 23sten Juni eindelijk werd de zeer versterkte 
benting Tandjoeng Kedang genomen, bij welke gelegenheid 
de geheele vijandelijke bezetting van 40 man, onder wie 
Oeti Oesman, omkwam, terwijl aan onzen kant 1 inlandsch 
sergeant sneuvelde en 3 Amboineesche fuseliers werden ge-
wond. Hiermede was een einde gekomen aan liet verzet, 
waarvan de oorzaken moeten worden gezocht in te ver gedre
ven godsdienstijver en ontevredenheid over heerendiensten, 
belastingen en de afschaffing van verplichte persoonlijke 
diensten bij de hoofden. 

Handelingen der Staten-Genemal. Bijlagen. 1915—1916. 

In het laatst van Juli 1914 brak in de onderafdeeling 
Manipawa ten zuiden van Montrado, in den omtrek van 
Sangking en ten oosten daarvan, een opstand uit onder de 
Chiiieezen, die ook de Dajaks tot verzet overhaalden, onder 

\ voorgeven dat van hen geen belastingen en heerendiensten 
: meer zouden worden gevorderd, wanneer dit gewest met 

hunne hulp als nieuwe staat werd gevoegd bij de groote 
Chineesche republiek. Zekere Soen Kap Sen, lid van de 
Jong-Chineesche partij , bleek de ziel van de beweging, die 

; in het bijzonder tegen het Gouvernement en de Europeesclie 
ambtenaren was gericht. 

Eene naar Sangking gezonden patrouille legde 2 Chineezen 
en 2 Dajaks neer, doch kon. wegens hare geringe getalsterkte 
en gebrek aan draagkrachten, Sangking niet bereiken, ter
wijl eene uit Singkawang mede daarheen opgerukte patrouille 
moest terugtrekken, na een verlies van 1 gesneuvelde en 4 
gewonden, onder wie de commandant, luitenant G. P . VAN 
DI:R WAAKT VAN GVI.IK. Op den 28sten Jul i trok eene bende 
van ongeveer M00 man over Andjongan naar Soengai Pinjoe 
en verder naar ICampawa, waar het jjouveniements-etablisse-
nient werd aangevallen en de gezaghebber, die trachtte het 
met een 12-tal gewapende politiedienaren te verdedigen, 
VOOr de overmacht moest wijken naar de woning van den 
zelfbestuurder, welke laatste gevlucht bleek te zijn. Het 
etablissement en de opiumverkooppiauts werden, na plun
dering, in brand gestoken en tot den grond vernield. De 
opiumverkoopplaatsèn te Pasar Koewala ICampawa en 
Andjongan waren tevoren reeds geplunderd en belangrijk 
beschadigd. O-roepen van tientallen gewapende opstandelin
gen trokken naar hei binnenland; de bevolking van Landak 
en Sanggan scheen niet te vertrouwen en zelfs te Pontianak 
heerschte aanvankelijk groote ongerustheid, als gevolg van 
allerlei angstwekkende geruchten. De in ICampawa bejronnen 
beweging breidde zich uit over de toenmalige onderafdeeling 
Singkawang (afd. Sambas). De onrust onder de Chineezen 
en de Dajaks in deze onderafdeeling was groot; velen kozen 
openlijk of bedekt de zijde der opstandelingen uit Mam-
pawa en traden daadwerkelijk tegen het Gouvernement op. 
Een drietal opiumverkoopplaatsèn en een pasang«rahan 
werden afgeloopon en verbrand, een laothav werd vermoord 
en eene militaire patrouille werd nabij Montrado beschoten. 
Onder de bevolking in de onderafdeeling Lara en Loemar 
heerschte gisting en de gezaghebber vertrok van Bengkajang 
naar Sambas met achterlating van 12 man gewapende 

5. Ned.-Indië. t 
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politic, waarna de Chineesche on inlandsche hoofden 
vluchtten en de pasar leegliep. De onrust lloeg ook over op 
de onderafdeelingen Sambas en Pamangkat, van waar vele 
Chineezen met liunne huisgezinnen naar Singapore vluchtten. 

IntUMoheo waren van Java 5 compagnieën infanterie met 
genietroepen naar Pontianak gezonden, terwijl den 6den 
Augustus de tot Begeeringsoominissarii benoemde generaal-
majoor der infanterie C. H. VAN UIKT-SCHC-THN te Pontianak 
aankwam ten einde een onderzoek omtrent de onlusten in te 
stellen en, na bespreking met den resident, de vereischte 
voorstellen te doen. 

De naar de meest bedreigde, punten gezonden troepen 
ondervonden weinig verzet van bepaald ernstigen aard. jiene 
den waarnemenden controleur van Landak vergezellende 
patrouille werd den Gden Augustus ten oosten van Sahedoe 
overvallen door eene bende, van 200 opstandelingen, meest 
allen Chineezen. De aanval werd afgeslagen ten koste van 
1 doode en 2 gewonden aan onze. zijde, waarna een tweetal 
pas opgeworpen bentengs genomen werden en het terrein 
geheel gezuiverd werd van kwaadwilligen, die, met mede
neming van vele dooden en gewonden, vluchtten in de rich
ting van Mandor. 

Eene van Manipawa gezonden colonne, ter ontzetting van 
de in Jul i naar Sangking vertrokken patrouille (zie. hier-
vóó-), die men ingesloten waande, hetgeen echter niei zoo 
bleek te zijn, trok, na met die pa'roililk' te zijn teruggekeerd, 
aaar Soengai Pinjoe en And jongen, nam tusschen beide 
plaatsen eene versterking, waarbij zij een gewonde bekwam, 
en legde bij laatstgenoemde plaats 2 Chineezen neer. Den 
24sten Augustus werd Pak Doeloe op de grens van Mandor, 
een der brandpunten van het verzet, bezet, hetgeen ons geen 
verliezen, doch den Chineezen 6 dooden en 0 gevangenen, 
onder wie de vader van den hoofdleider Soeng Kap Ken, 
kostte. Soeng Kap Ken zelf moet via Landak en Nerawak 
gevlucht zijn en werd het laatst te Singapore gezien. Later 
werd nog 1 Chinees gedood en werden er 4 gevangen geno
men. De Dajaksche bevolking verzocht daarop naar hare 
kampongs te mogen terugkeeren. 

In Sanggau, waar ook verzet werd gevreesd, verbeterde de 
toestand belangrijk na de aankomst van twee brigades van 
Pontianak. 

De toestand te Pamangkat bleek te onrustbarend te zijn 
voorgesteld en werd dóór den gezaghebber geheel beheerscht: 
te Sambas werd de rust niet verstoord, terwijl IJengkajang 
door de militairen zonder noemenswaardigen tegenstand en 
zonder verlies werd bereikt. Onderweg werden enkele ordon
nansen van den blijkbaar goed ingerichten verkennings-
dienst der opstandelingen gedood. Ken deel der beangste 
bevolking keerde naar Pasar Bengkajang terug. 

Eene van Singkawang naar Sangking oprukkende troep 
vond op Verschillende gedeelten van het voetpad daarheen 
zware versperringen, waarbij de troep licht beschoten werd; 
de vijand vluchtte echter steeds wanneer 'de onzen tot den 
aanval overgingen. Ook bij patrouilleerins in de omstreken 
van Sangking en verder in het Mondjal insclie (12—26 
Augustus) werd geen verzet van beteekenis ondervonden; 
in het geheel sneuvelden daar 2 man en werden 3 man 
gewond, terwijl 0 Chineezen en ü Dajaks gedood en 8 Chinee
zen en 8 Dajaks gevangen genomen werden. De eerst ge
vluchte bevolking keerde geheel of grootendeels terug en 
tuwchen Singkawang. Montrulo en Ben.irka.ianq begon he* 
gewone verkeer zich te herstellen en werd de ladangarbeid 
hervat. 

Het hoofd der Bankam*Dajaks (tusschen Soengai Doeri 
en Sangking), dat zich bij het verzet had aangesloten, 
meldde zich den 2Usten Augustus te Manipawa : eenige andere 
schuldige Dajakhoofdcn werden gevangen genomen en de 
Chineesche en Dajaksche bevolking in Mampawa. Landak, 
Boven-Sanggau, Ta.jan en de geheels afdeeling Sambas werd 
ontwapend. Daarbij werd alleen in het Songkong-gebied 
moeielijkheid ondervonden. Einde October viel hier namelijk 
eene militaire patrouille, die de verzamelde geweren in 
ontvangst zou nemen, in eene hinderlaag, waarbij aan onze 
zijde 2 man sneuvelden en 2 man gewond werden. Eene 
derwaarts gezonden sterkere militaire macht had in Novem
ber en December nog eenige malen aanraking met de kwaad
gezinden, die eenige dooden en gewonden bekwamen, terwijl 

aan onze zijde 1 man sneuvelde en 6. man werden gewond. 
De bevolking, die was uitgeweken, begon in Januari 1915 
terug te koeren. In Maart d. a. v. was het in deze streek 

. weer volkomen rustig, hoewel het noodig zal zijn voorloopig 
nog den patrouillegang VOOrt te zetten. Ook keerden in April 
verschillende naar Serawak>uitgeweken Chineezen terug. 

De Pegeeringscommi.ssaris vertrok in September weder 
naai- Java. Als gevolg van zijne voorstellen kwam, in liet 
belang van een krachtiger bestuurstoecicht, de in hoofd
stuk J (kol. 89) vernielde wijziging in de indeeling van 
een deel van het gewest tot stand, terwijl het burgerlijk 
en het militair gezag in de nieuw gevormde afdeeling Sing
kawang voorloopig in één hand vereenigd werden. Voorts 
werd de aanleg van telefoonlijnen ter verbinding van ver
schillende bestuursposten en van eenvoudige verbindings
wegen in de Chineesche districten ter hand genomen, terwijl 
nog andere maatregelen in overweging zijn. Een der com
pagnieën infanterie keerde in October naar Java terug. 

in het landschap Simpang werd in Februari 1915 eene 
patrouille in het bivak beschotenj vermoedelijk waren kuipe
rijen van den vroeger afgezetten panenihahan en diens zoon 
Goesti Mansoor (zie K. V. 1911, kol. 36) daaraan niet 
vreemd. In Maart kon, nadat tweemaal de schuilplaats dei-
kwaad willigen was overvallen, waarbij eenigen hunner ge
dood en anderen gevangen genomen werden, liet verzet als 
geëindigd worden beschouwd. 

De door den, als opvolger van den in Februari 1914 over
leden bestuurder, opgetreden panembahan van Sanggau, 
Pakoe Negara, geteekende akte van verband en de aan hem 
uit te reiken akte van bevestiging zijn goedgekeurd en be
krachtigd bij Gouv. Bt. 8 Juni 1915 n". 9. 

De bestuurders van Silat, Soehaid, Salimbau en Djong-
kong in de onderaf deel ing Semitau hebben verzocht hunne 
landschappen bij het rechtstreeks bestuurd gebied in te 
lijven. 

De veiligheid van personen en goederen was in de eerste 
helft van 1914 gunstiger dan in 1913, doch sedert de Chinee
sche onlusten liet zij, vooral in Sambas en Sintang, te 
Wenschen over. 

De gezondheidstoestand was over het algemeen bevre
digend, behalve in de afdeeling Pontianak, waar de pokken 
zeer veel slachtoffers maakten, tengevolge waarvan de haven-
plaats Pontianak besmet moest worden verklaard; de ziekte 
breidde zich vooral uit onder de Maleische bevolking, waar
van in het geheel geen medewerking werd ondervonden bij 
de inenting en herinenting. 

Besmettelijke ziekten onder het vee kwamen niet voor. 
In bot eerste halfjaar van 1914 was de handel vrij levendig, 

doch daarna ongunstig, zoowel door den inwendigen toestand 
van het gewest als door den oorlog in Europa. De copra-
prijzen waren slecht en herstelden zich eerst in het laatst 
van het jaar. 

De uitkomsten van den rnstoogst waren zeer bevredigend; 
alleen in de onderafdeeling Singkawang was de oogst wegens 
de laat ingevallen regens slecht. 

De klapperteelt breidt zich meer en meer uit langs het 
kustgebied, en bleef in de onderafdeelingen Pamangkat, 
Singkawang en Mampawa het voornaamste middel van 
bestaan. De oogst was zeer overvloedig. 

Do teelt van gambir in de afdeeling Singkawang en in de 
Onderafdeeling Landak wordt moer on meer ingekrompen 
en vervangen door die van peper. Door de groots droogte was 
de peperoogst minder goed. Ook do pinang had door de 
droogte te lijden. De sagoteelt bleef zich uitbreiden. 

De uitvoer van bosehproducton, behalve die van gom-
elastiek en was. was door de hiervóór vermelde oorzaken aan
zienlijk kleiner dan in 1913. 

De Koeboe-Houtkapmaatsehappij voerde voor f 196 589 
aan cutch uit. tegen f 173 973 in 1913. 

De Islam bleef zich langzaam uitbreiden. Het aantal bede
vaartgangers bedroeg 428, tegen 470 in 1913. 

In de afdeelingen Pontianak, Sintang en Ketapang werden 
pogingen aangewend tot oprichting van Sarekat Islam-ver-
eenigingen. In de laatstgenoemde afdeeling viel een ver
hoogd godsdienstig leven onder de Maleische bevolking waar 
te nemen. 

De Roomse h-katholieke zending der Capucijnerorde werkt 

http://Ben.irka.ianq


29 Hoofdstuk 0, §§ 14 en 16. 

KOLONIAAL VERSLAG 1 9 1 5 . 

80 

in de afdeeling Pontianak alleen onder de Chineezen, in 
Sintang alleen onder de Dajaks en in Singkawang onder 
beide bevolkingsgroepen. Na de onlusten nam het aantal 

bekeerden in Singkawang, zoowel van deze landing als van 
die der Protestantsche zending van de American Methodist 
Episcopal Church, zeer toe. 

§ lö. ZÜIDEB- EN OOSTERAFDEELING TAS B0BNE0. 

In het Apo Kajan- en het Poedjoengan-gebied was de 
politieke toestand gunstig'. Tusschen de kampongs Ma Koelit 
en Ma Lesan in' eerstgenoemde streek bleef nog spanning 
bestaan als. gevolg van de in 1912 voorgevallen'snelsaak (zie 
K. V. 11)13,"kol. 21), waarvan de tot dwangarbeid veroor
deelde daders ontvluchtten, zoodat de beleedigde kampong 
(Ma Leeon) hen als nog niet gestraft beschouwde. Tusschen 
de Ma Koelits en de aan de Kajan gevestigde Boeloengan-
Dajaks kwam ecliter eene verzoening tot stand, waardoor 
oude veeten uit den weg geruimd wrerden. In Februari 1916 
ontstond eenige ongerustheid door het bericht, dat Hebans 
uit Serawak een inval in de Apo Kajan zouden doen, omdat 
5 Hebans door Ma Koelits zouden zijn gesneld, hetgeen 
echter door ne< hoofd ï a m a n Kila (zie t. a. p.) werd tegen
gesproken. Inderdaad zouden, naar luid van berichten, 
Hebans in de Apo Kajan zijn opgemerkt, doch op het zien 
van een troep hun vijandig gezinde Kenja's zouden zij 
gevlucht zijn. Toen in April d. a. v. weder dergelijke ge
ruchten opdoken, werd eene patrouille uitgezonden ten 
einde een onderzoek in te stellen. 

In de Tidoengsche landen (landschap Boeloengan) werden 
8 Poenaus door lieden uit dezelfde streek gesneld, doch het 
is nog niet uitgemaakt of zulks op Nederlandsen gebied 
geschiedde en waar de moordenaars werkelijk thuis be-
liooren. In December werden nabij 'de grens tusschen het 
Nederlandsche en het Britsche gebied wederom 2 Dajaks 
gesneld; beide zaken zijn in onderzoek. 

Aan den gewezen Pasirschen landsgroote Pangeran Pandji 
(zie K, V. 1914, kol. 21 en 22) werd bij (iouv. Bt. 22 April 
1914 n°. 41 de hoofdplaats Padang tot verblijfplaats aan
gewezen, doch vóór de tenuitvoerlegging van dat besluit 
werd hij ernstig ziek en in Juni d. a. v. overleed hij. On 
aansporing van zijn halfbroeder Adji Moejoeh, die beweerde, 
dat de overledene op zijn sterfbed daartoe den wensch had 
geuit, wapenden zich een aantal Dajaks in de bovenstreken 
der ohderafdeeling Pasir, onder Panglima Manjipoek en 
Panglima Bioekoe, om wraak te nemen op Pembekel Tanoem 
en Anang Koentjir, die indertijd de eerste berichten omtrent 
de Pandji-beweging aan het bestuur zouden hebben ver
strekt, zoomede op het districtshoofd van Sebakoeng, dat 
Adji Moejoeh vroeger had gevangen genomen wegens dob
belen. Deze en andere persoonlijke grieven tegen de beide 
anderen waren vermoedelijk de hoofdredenen; van bepaald 
verzet tegen het Gouvernement is niet Grebleken. Na 'Ie 
aankomst van twee militaire patrouilles uit Kandangan ver
liep de beweging, die gepaard was gegaan niet den terugkeer 
van de meeste der reeds geïslamiseerde Dajaks tot het heiden
dom. Adji Moejoeh werd opgevat, terwijl Manjipoek en 
Bioekoe einde September 1914 door den — sedert gevangen 
genomen — wakil penghoeloe van Long Ikis vermoord wer
den, uit wrok over den. volgens hem. door hen bewerkten 
afval van den Islam van de bedoelde Dajaks en uit vrees voor 
zijn eigen leven. Een gedeelte van de bevolking, die hare 
kampongs had verlaten, was in Maart 191Ó nog niet terug
gekeerd. De oorzaak hiervan zou zijn dat door vertegenwoor
digers van de Sarekat Islam gedreigd zou zijn met gewapend 
optreden van het Bestuur, wanneer de bevolking niet toetrad 
tot die vereeniging. 

In de zelfbesturende landschappen was de politieke toe
stand gunstig. Nadat bericht was ontvangen omtrent de in 
Mei 1914 in het in de Westerafdeeling gelegen landschap 
Maten uitgebroken onlusten (zie § ,14), vertrok den 8sten 
Juni d. a. v. eene militaire patrouille naar het landschap 
Kota Waringin, om in de grensstreken te patrouilleeren. 
Twee kwaadwilligen, die, met het kamponghoofd van Riau 
Danau, te bewoners der aan de Djelai-rivier (grensrivier 
tusschen de beide residentiën) gelegen kampongs hadden aan

gespoord om aan het verzet deel te nemen, werden in 
| Augustus gevangen genomen, doch overigens viel niets be

langrijks voor. In September keerde de patrouille naar 
Bandjermasin terug. 

De grens tusschen het landschap Koetei en de onderafdee-
ling Pasir werd door eene commissie opgenomen en, in over
leg met het zelfbestuur van Koetei, vastgesteld bij Gouv. Bt. 
10 Juli 1914 n°. 24. 

Mede als gevolg van het optreden van de Sarekat Islam 
in dit gewest viel bij de Moliammedaansche bevolking een 
verhoogd godsdienstig leven waar te nemen, zich uitende in 
een nauwgezetter nakomen van de godsdienstige voorschrif
ten en een meer getrouw moskeebezoek. In de onderafdeeling 
Pasir werden verschillende pogingen gedaan tot islamiseering 
van de heidensche Dajaks in de bovenstreken, o. a. in het 
begin van 1914 door den bovengenoemden Adji Moejoeh; hij 
had echter weinig succes daar al spoedig bleek dat het hem 
vooral om eigen voordeel te doen was. De Islam wint slechts 
zeer langzaam veld onder de Dajaks. Het aantal bedevaart
gangers bedroeg 880, tegen lü ló (verbeterde opgaaf) in 1913. 

De Poomsch-katholieke zending te Laham verkreeg slechts 
weinig uitkomsten. De Protestantsche zending maakte flinke 
vorderingen in de afdeeling Koeala Kapoeas, vooral in de 
onderafdeeling Boven-Dajak, doch zij had in de afdeeling 
Doesoenlanden slechts matig succes. In de aangrenzende stre
ken der afdeeling Oeloe Soengai werden 20 personen tot het 
Christendom bekeerd. Het aantal inlandsche Christenen in 
de afdeeling Koeala Kapoeas bedroeg op uit. 1914 3084 
(Beneden-Dajak 2093, Boven-Dajak 780 en Sampit 211). 

De minderjarige aanstaande bestuurder van Koetei en 
vier hem aanverwante jongelieden worden, op kosten van het 
landschap, te Batavia opgeleid. De aangewezen minderjarige 
opvolger in l ie t bestuur van Sambalioeng is, na zijne opvoe
ding te Batavia te hebben genoten, eerst werkzaam gesteld 
op het kantoor van den assistent-resident van Bandjermasin 
en later op het gewestelijk kantoor aldaar, ten einde voor 
zijne aanstaande bestuurstaak te worden opgeleid. De zoon 
van den sultan van Goenoengtaboer (zie K. V. 1913, kol. 22) 
bleef nog te Madioeh; drie zoons van een landsgroote van 
Koetei en twee van een gewezen districtshoofd van Pagatan 
bezoeken de opleidingsschool voor inlandsche ambtenaren, te 
Makasser, terwijl een neef van het districtshoofd van Oost-
Doesoen de hoofdenschool en een zoon van dat van Koeala 
Kapoeas eene Europeesche school te Bandoeng volgen. Overi
gens bepalen de inlandsche hoofden en ambtenaren zich er 
toe hun kinderen de plaatselijke inlandsche scholen te doen 
bezoeken. 

De veiligheid van personen en goederen was over het alge
meen bevredigend, behalve in de onderafdeeling Poelau 
Laoet en in de afdeeling Oeloe Soengai. In de genoemde 
afdeeling verminderde het aantal gevallen van moord- en 
doodslag, dank zij het strenge toezicht op het bezit van 
vuurwapens; diefstallen kwamen daar echter belangrijk meer 
voor dan in 1913. 

De gezondheidstoestand was beter dan in 1913. De pokken, 
die vooral in het eerste halfjaar nog vele slachtoffers (in 
het geheel ongeveer. 940) maakten, kwamen op uit. 1914 nog 
alleen in de afdeeling Oeloe Soengai voor. Hier en daar, 
o. a. op het eiland Derawan (onderafd. Beraoe), in enkele 
kampongs der afdeeling Doesoenlanden en te Bandjermasin, 
kwamen in den drogen tijd ge>vallen voor van eene op cholera 
gelijkende buikziekte. In het district Pemboeang der onder
afdeeling Sampit overleden 37 kinderen en 3 volwassenen 
aan eene onbekende ziekte, die even plotseling verdween als 
zij was gekomen. De ziekteverschijnselen bestonden in 
koorts, gepaard gaande met sterk zweeten gedurende twee 
dagen, waarna <le dood intrad. Beri-beri maakte vele slacht-
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offers in Koetei onder de visschers en in de onderafdeel ing 
Bsmpi t onder de djeloetoeng-inzamelaars en in liet gebied 
der meren . M a n i e s kwamen in F e b r u a r i 1914 veel voor iu 
het Apo Ka jan-gebied . 

Van liet slaelitvee der gouvernonients-steenkolenmijnen op 
Poelau Laoet stierven in October 1914 verscheidene dieren 
aan eene op veepest geli jkende besmettel i jke ziekte. Nadat 
alle tegen veepest gebruikelijke bestrijdingsmaatregelen 
waren toegepast , verdween de ' z iek te . Eene onbekende ziekte 
veroorzaakte in November 1914 in West -Boven-Mahakani 
groote sterfte onder varkens, honden en k ippen. 

De toestand van den handel liet zich het eerste half jaar 
over het a lgemeen guns t ig a a n z i e n ; alleen de handel in 
boschproducten, vooral ter Oostkust, was door de lage markt> 
{irijzen eenigszins gedruk t . Daa rna evenwel oefende he t ui t
keken van den oorlog in Europa al lerwegen in het gewest 

op den handel een zeer nadeel igen invloed u i t . De prijzen 
der meeste invoerar t ikelen, vooral die van levensmiddelen, 
s t egen .onrus tbarend , terwijl door het ( la ter onjuist gebleken) 
gerucht da t geen rijst meer uit B r i t s e h - I n d i l mocht worden 
ui tgevoerd, de r i jstpri jzen sterk opl iepen, waardoor in den 
eersten tijd groote ongerus theid onder de bevolking ontstond. 
Toen echter van bestuurswege groote voorraden rijst waren 
inges lagen, die ongeveer tegen gewone prijzen aan de bevol
k ing werd verkocht, en de invoer bleef doorgaan, t rad weder 
ka lmte in . De ui tvoer van boschproducten en copra stond zoo 
goed als s t i l , omda t geen l ad ing voor Eufopa óf Singapore 
werd aangenomen en, hoewel daar in sedert eenige verbeter ing 
kwam, bleef de u i tvoerhandel in deze en andere voortbreng
selen ged ruk t . De inzamel ing van getah djeloetoeng, in 
vorige j a ren vooral in de onderafdeel ing Sampi t een zeer 
winstgevend bedrijf, was in 1914 van wein ig beteekenis door 
de lage marktprijzen; de Nederlandsch-Indische Boschpro-
duc tenmaatschappi j s taakte dan ook de on tg inn ing van haar 
concessie-terrein in die onderafdeel ing . 

De b innen landsche handel was, onder den invloed van 

§ 16. C E L E B E S EX 

De poli t ieke toestand liet in he t rechts t reeks bestuurd ge
bied niet t e wenschen over en was ook in de zelfbesturencle 
landschappen bevredigend, al werden hier en daar plaatse
lijke onlus ten , veelal door slechte elementen onder de 
over igens rus t ige doch goedgeloovige bevolking, verwekt . 

I n A u g u s t u s 1914 ontstond in het d is t r ic t Mar io- r i -Wawo 
(onderafdeel ing Sopeng) eenig verzet onder invloed van den 
Makassaar L a Bas i ra en den Boeginees Djangka Tanaga , die 
door liet kosteloos verstrekken van d j imats tegen eene aan de 
westkust desti jds veelvuldig voorkomende buikziekte, een 
a a n h a n g hadden weten te verkr i jgen : men bleek weiger
ach t ig om de bevelen van het kamponghoofd van Liboerang , 
waar die twee personen hun verblijf hadden , op te volgen. 
H e t betrokken onderdistr ictshoofd deed eene poging om La 
Basira aan te houden, waar tegen zijne aanhanger s zich ge
wapenderhand wilden verzet ten. Den inmiddels met eene 
sterke beTolkingspatroui l le onder aanvoer ing van den soele-
datoe van Sopeng aangekomen inlandschen assistent gelukte 
het aanvankel i jk , de bende door over red ing naa r de kampong 
Laoesa te doen t rekken, waar tot on twapen ing werd over
gegaan . P lo t se l ing maakten echter eenige leden der bende 
amok en vielen zij de pat roui l le aan , zoodat deze vuur nioe.-t 
g e v e n ; de bende v luch t t e met ach t e r l a t i ng van 9 dooden, 
waaronder L a Bas i ra , en •"> gewonden, terwijl de pa t roui l le 
1 doode en 2 gewonden h a d : 20 bendeleden werden gevangen 
genomen, ouder wie Djangka T a n a g a . Sedert werd een tijd 
l ang in de streek gepat roui l leerd , doch de orde werd niet 
meer vers toord. 

In Octol)er d. a. v. werd te Takalasi (onderafd. Barroe) 
eene bende opgevat onder zekeren Andi Sepawal i , die zich 
van een geweer had willen voorzien bij den op den berg La 
Djal loe gep laa t s ten maudoer der opneni iugsbr igade , dien zij 
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I deselfde onguns t ige omstand igheden , eveneens minder op-
| gewekt dan gewoonlijk. 

In het d iamantbedr i j f onts tond in het tweede half jaar 
groote s lapte door de mindere v raag , de s tak ing van den 
invoer van Kaapsche d i a m a n t en de da l i ng van de prijzen 

j tot op de k e i l t ; twee ' s l i jper i j en waren genoodzaakt het 
bedlijf stop te zetten. 

De uitkomsten van den rijstoogst waren gunstig in de 
afdeelingen Doesoenlanden, Zuidoostkust van Borneo en 
Samar inda en bevredigend in de afdee l ing Koeala Kapoeas . 
Door de l angdur ige droogte bedroegen zij in de afdeel ing 
Band ie rmaa in nog niet de helft van d ie van 1918 en in de 
afdeel ing Ueloe Soengai — het r i j s t land bij u i tnemendhe id 
in di t gewest — ongeveer 600000 pikol minder dan in da t 
j a a r , d a t reeds als een minder guns t i g rijst j a a r moest worden 
aangemerkt. 

De in de onderafdeel ing Boven-Dajak genomen proef met 
het aanleggen van sawabs m i s l u k t e ; de in landsche bevolking 
toonde daarvoor te weinig be langs te l l ing . Van aanp lan t van 
tweede gewassen werd bier op aanspor ing van het bes tuur 
veel werk gemaak t . 

De pepeio.igst wis , tengevolge van de l angdur ige droogte , 
wederom kleiner dan in het voorafgegane j aa r . 

De klapper teel t kon ook in 1914 op groote u i t b r e id ing 
wijzen, doch de ui tkomsten waren minde r goed dan in 1913, 
deels dooi de droogte, deels door de minder goede copra-
pri jzen. 

De vischvangst , zoowel in de r iv ieren en meren als op zee, 
leverde goede ui tkomsten op . 

Evenals in vorige j a ren , kwamen ook in 1914 al lerwegen 
overs t roomingen voor, A-ooral in de afdeel ingen Oeloe Soengai 
en Doesoenlanden en in de onderafdee l ing Pas i r . 

In de maanden F e b r u a r i en Apr i l 1914 t rad de Bar i to-r iv ier 
over een groot gedeelte bu i ten ha re oevers en zette bijna alle 
daa raan gelegen kampongs in de onderafdeel ing Moearatewe 
onder water . Aan de ri jst- en andere velden werd daardoor 
in meerdere of mindere mate schade toegebracht . 

O N D E R H O O R K J J I E N E N . . 

. voor een J a p a n n e r aanzagen . Ook l iepen er in de a fdee l ing 
i Boni dwaze verhalen in ve rband met den Europeeschen oor-
: l og ; o. a. werd beweerd dat de zoons van den laatsten r ad ja 

van Boni met J apanscbe oorlogsschepen n a a r hun geboorte-
1 land onderweg zouden zijn. I n F e b r u a r i , September en 

December wisten D a e n g Masikki , Sassi daeng T a m i n o n g 
[ (eene vrouw) en Moehaba zich in korten tijd in enkele kam

pongs in de afdee l ing Boni een be langr i jken a a n h a n g te ver
werven, doch deze bewegingen werden onmiddel l i jk onder
druk t . 

De zeeroover Hadj i Hasan ïzie K. V. 1814, kol. 2:5) over
leed, voordat het tegen hem door de hada t van Loewoe ui t 
gesproken vonnis was bekrach t igd . I n Hongkong (Loewoe) 
wist eene vrouw, Indo Kol i , die zich als dewata opwierp en 
do menig te wijsmaakte dat zij en h a r e volgel ingen onkwets
baar waren , een vi jf t igtal a a n h a n g e r s te verwerven om den 
in landschen assistent te vermoorden en daa rna naa r Pa lopo 
te gaan om d a a r alle Europeanen om te brengen en zich van 
het bes tuur meester te maken . N a den assistent , die op rond
g a n g was, Ie vergeefs gezocht te hebben, stieten zij op den 
controleur , die hen met eenige gewapende pol i t ied ienaren 
was tegemoet getrokken ; zij s tormden op dezen in , zoodat 
vuur gegeven moest worden, waarbi j de aanvoerster en twee 
mannen gedood en twee vrouwen gewond werden ; de overigen 
werden opgevat en gestraf t . 

Een a f s t ammel ing van het oude madikages lacb t van Sim-
boeang (onderafd. Maka le ) , zekere A p p a n , deed in Septem
ber eene p o g i n g ' o m de bevolking over te halen de bevelen 
Van het bes tuur niet meer op te vo lgen ; aanvankel i jk v luch t t e 
h i j , doch meldde zich tegen het e inde der maand weder a a n ; 
hij werd door de iiihcenische rech tbank gestraf t . 

In F e b r u a r i 1915 maak te eene kleine rooverbende onder 
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zekeren Pang1 Siinpi in de afdeeling Loewoe do districten 
Malenjo ü to en Taning onveilig. Eene patrouille gewapende 
politiedienaren doodde bij eene mislukte overrompeling door 
nagezonden geweervuur bij ongeluk eene vrouw, terwijl drie 
der roovers licht gewond werden. Een inlander die eenige 
inlichtingen had verstrekt werd door de roovers afgemaakt. 
Voorloopig ondervindt men weinig steun bij de achtervolging 
der bende, die, vermoedelijk uit vrees, nog al te dikwijls door 
de bevolking gewaarschuwd wordt. 

In Adjataparang en Masenrempoeloe (afd. 1'nre Pare) 
begonnen enkele hoofden meer medewerking te betoonen; 
voor het overige laat hier de werkzaamheid der hoofden nog 
te wenschen over. Allerlei geruchten deden in September 
1914 in de onderafdeeling Enrekang de ronde naar aanleiding 
van den Europeesehen oorlog, waarmede eenige troepenbe
wegingen in verband werden gebracht; wegens den bij de 
hiervoor vereischte transportdiensten betoonden onwil werden 
de katnponghoofden en bevolking gestraft; veel medewerking 
werd daarentegen ondervonden van de hoofden van Doeri en 
Maiwa. 

Zekere Ambo Limongan v;in kanipong Mamboe (onderafd. 
Balanipa) verwekte eenige onrust door zijne kamponggenoo-

'ten aan te zetten tot het weigeren van heerendiensten en 
betaling van belasting; Ambo Limongan en een vijftigtal 
aanhangers werden gevat en door den inheemschen rechter 
veroordeeld. 

Een ernstiger verzet, doch niettemin geheel van plaatse-
lijken aard, had einde September te Paladang in Boven-
Binoeang plaats, waar een aantal lieden zich onder aanvoe
ring van het hoofd Daeng Matande in een oude benteng had 
verschanst. De ter opvatting van de verzetslieden uitgezonden 
gewapende politie-patrouille achtte zich niet sterk genoeg om 
gewapenderhand op te treden en trok terug, zich tot afslui
ting en waarneming bepalende; de assistent-resident van 
l iandar vertrok toen met eene gewapende politiemacht der
waarts en deed de bezetting der benteng herhaaldelijk, doch 
vruchteloos, opeischen naar buiten te komen om hunne grie
ven bloot te leggen (8 October). 's Avonds kwam de onder-
luitenant KEAMKES met een aantal militairen aan, die den 
volgenden dag na eene verkenning en wederom vruchtelooze 
opeist-hingen, den aanval ondernam, doch er niet in slaagde 
de benteng binnen te dringen. Xa versterking te hebben ver
kregen van Makasser, o.'a. met een stuk licht marinegescbut, 
werd de benteng op 20 October genomen, waarbij 1 inlandsch 
korporaal levensgevaarlijk en 1 Amboineesch korporaal; 
6 minderen en 2 dwangarbeiders.licht gewond werden: alle 
verzetslieden, dertig in getal, sneuvelden, onder wie Daeng 
Matande. Het naar de reden van het verzet ingesteld onder
zoek leverde nog geen uitkomsten op. 

In Mei 1914 overleed de sult;in van Bocton, Moehamad 
Hoesain. 

De veiligheid van personen en goederen liet in de afdeelin

gen Makasser en Bonthain en ' in mindere mate in de afdee
lingen Boni en Pare Pare nog veel te wenschen over; elders 
is zij bevredigend te noemen en in de afdeeling Oost-Celebes 
vooruitgaande. 

Het aantal Christenen op het schiereiland Lamala (Loe-
woek) (zie K. V. 1914, kol. 24) steeg van 2400 tot 4000; in 
Bolren-Binoeang werden 9000 personen gedoopt; besloten 
werd tot de oprichting van twee zendingsscholen in het nog 
heidensche Landschap Barokke in de afdeeling Pare Pare, 
waar de zending nog niet. werkzaam was. 

De Islam maakte vorderingen in voornoemde afdeeling, 
bij de Toradja's van de onderafdeelingen Balanipa, Madjene 
en Mainoedjoe, zoomede in Laiwoei (Oost-Celebes). Het aan
tal bedevaartgangers bedroeg 361, tegen 4óö in 1918. 

Behalve in de afdeelingen Boni, Pare Pare en Mandar, 
waar met goed gevolg de hoofden worden aangespoord om 
hunne kinderen naar de gouvernementsscholen te zenden, 
laat de toestand buiten de gouvernementslanden in dit 
opzicht nog veel te wenschen over. 

Van 20 Jul i tot 1 September 1014 moest de hoofdplaats 
Makasser wegens cholera besmet worden verklaard; in totaal 
werden gedurende dat tijdvak 143 personen door de ziekte 
aangetast, van wie 121 met doodelijk gevolg. Ook in de 
afdeelingen Loewoe, Mandar, Boni en Pare Pare en enkele 
streken van Oost-Celebes kwamen vele gevallen van buik-
ziekte voor, waarvan de verschijnselen aan cholera deden 
denken. Aan pokken bezweken vele personen in de afdeeling 
Bonthain. Zeer ongunstig was de gezondheidstoestand op 
Saleier, waar een kwaadaardig soort malaria heerschte. 
Overigens kwamen overal vele gevallen van malaria en 
dysenterie voor, terwijl hier en daar gevallen van beri-beri 
en meningitis werden waalgenomen. 

De binnenlandsche handel ondervond den terugslag van 
den Europeeschen oorlog; de handel in boschproducten zelfs 
in beduidende mate. Zeer levendig bleef evenwel de copra-
handel; in de bereiding komt, in het bijzonder op Saleier, 
verbetering. 

De uitkomsten van den rijstoogst waren in de afdeelingen 
Bonthain, Boni (uitgezonderd de onderafdeeling Barroe). 
Pare Pare en Mandar onbevredigend, in de eerste plaats ais 
gevolg van de te vroeg ingevallen droogte; in de afdeelingen 
Makasser en Loewoe waren zij echter over het algemeen 
gunstig. 

De koffieoogst in de afdeeling Bonthain was veel beter dan 
in 1913, in de koffiestreken van de afdeelingen Pare Pare 
en Loewoe driemaal zoo groot als in dat jaar. De ruime 
djagoeng-oogst in Boni voorzag in het tekort van den rijst
oogst . 

De zeeviscbvangst was zeer naar wensch, en uitvoer naar 
•Java, Bali en Lombok en Singapore had in groote hoeveel
heden plaats. 

17. MENADO. 

In de Pekawa-streek (onderafd. Paloe) bleef bet rustig. 
De uit de bergstreken naar de vlakte verhuisde To-Lare (zie 
K. V. 1913, kol. 25) hadden veel van ziekten te lijden, doch 
sedert is in de hygiënische toestanden eene aanmerkelijke 
verbetering gekomen. 

Een deelnemer aan den overval te Sedima (onderafd. 
Parigi) (zie K. V. 1911. kol. 45), met name. Labarisa, die 
zich in 1912 bij het bestuur had gemeld, doch weder naar 
het gebergte was uitgeweken, werd begin 1914 in de onder
afdeeling Paloe opgemerkt; eene uitgezonden patrouille 
doodde een volgeling, die zich verzette, doch Labarisa ont
kwam en deed sedert niets meer van zich hooren. 

In laatstgenoemde onderafdeeling werd, bij gelegenheid 
van de inenting van de bevolking in het landschap Tobakoe, 
in October eenig verzet ondervonden, waarin ook de magaoe 
(bestuurder) de hand had; de onrust werd echter spoedig 
bedwongen. 

Aan den, eens zoo beluchten, te Soekaboemi in bewaring 
gestelden verzetleider I Karandjalemba alias Tomé Dompo, 

gewezen mederegent van Biromaroe (zie K. V. 190G, kol. 00) 
werd vergund naar zijn geboorteland terug te keeren (Gouv. 
Bt. 8 Aug. 1914 n°. 28). 

Een Toradja van Tondajo (onderafd. Donggala), genaamd 
Lasaringgi, die bij een onhandig optreden van de gewapende 
politie in Zuid-Toli-Toli was gevangen genomen, doch had 
weten te ontvluchten, zette zijne kamponggenooten aan tot 
verzet tegen alle vreemdelingen, die te Tondajo mochten 
komen, waarvan liet gevolg was dat enkele personen uit eene 
piauw. die daar in de buurt water kwamen halen, met ver
giftigde pijlen werden gedood; ook verzetten die kampong-
lieden zich tegen den aanslag in de belasting, zoodat de be
lastingschrijver zich door de vlucht moest redden. Den radja 
van Banawa met zijne lieden gelukte het, ten koste van 2 
licht gewonden, alle daders, behalve Lasaringgi, op te vatten. 

In de onderafdeeling Toli Toli hielden zich gedurende 
eenigen tijd twee hadji's afkomstig van Maros en Bwool op, 
die verscheidene godsdienstoefeningen leidden en zoowel door 
het zelfbestuur als door de bevolking met bijzondere onder-
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scheiding weiden behandeld. Zij verkochten boeken en naar 
het sehiint ook brieven die, naar hunne voorstellingen, de 
koopers binnen eenigen tijd rijk zouden maken, terwijl zij 
voorts hier en daar gelden ontvingen tot vrij belangrijke 
bedragen. Het zelfbestuur stond geheel onder hun invloed 
en was gedurende dien tijd bijzonder nalatig in het behan
delen van dienstaangelegenheden. Naar een en ander is een 
onderzoek ingesteld, terwijl aan het optreden dier hadji's in 
December een einde werd gemaakt. 

Ter hoofdplaats Parigi van de gelijknamige onderafdeeling 
heerschte in het begin van 1914 eenige onrust, doordat een 
viertal lieden op sneltocht uitging ten einde een menschen-
hoofd machtig te kunnen worden, dat, volgens eenige ouden 
van dagen, noodig was voor het vieren van een heidensch 
feest; zij slaagden echter niet en werden opgevat 'en ver
oordeeld. 

Hier en daar over de afdeeling Midden-Celebes verspreid, 
zwerven nog kleine troepen Toradja's in het gebergte rond, 
iedere aanraking met het bestuur zorgvuldig vermijdende, 
doch geen kwaad stichtende; langzamerhand gaan kleine 
groepjes er toe over zich aan de kust blijvend te vestigen. 

De radja van Bwool, Datu Alam Turungku, werd bij Gouv. 
Bt. 14 Sept. 1914 n°. 20 wegens ziekte van zijne waardigheid 
ontheven; op de verzoeken van Katajoe alias Papa I Karebe 
en Ta Lasa, bestuurders van Batoedaka en Lage om eervolle 
ontheffing van hunne waardigheid werd gunstig beschikt bij 
Gouv. Btn. 25 Juni 1914 n°. 34 en 23 Juli d. a. v. n°. 11 ; 
de bestuurder van Todjo, I Koe, overleed in Mei 1914. In 
de ontstane open plaatsen werd tijdelijk voorzien om de 
betrokkenen hunne geschiktheid te doen bewijzen. De door 
den waarnemend bestuurder van Sigenti, Foeloeki (zie K. V. 
1914, kol. 25), als vast bestuurder afgelegde en beëedigde 
korte verklaring werd bij Gouv. Bt. 7 Oct. 1914 n°. 29 goed
gekeurd en bekrachtigd. De bij Gouv. Btn. 9 Sept. 1914 
nos. 31 en 32 en 24 Maart 1915 n°. 44 op verzoek eervol van 
hunne waardigheid ontheven bestuurders onderscheidenlijk 
van Kasimbar, Saoesoe en Ampibabo (onderafd. Parigi) 
Soepoe Poea Madarama, Sipaalah alias Papa I Ena en 
Pangale alias Manggin Torano werden nog niet vervangen, 
in afwachting van de uitkomsten van een onderzoek naar de 
mogelijkheid om deze en andere weinig belangrijke land
schappen in genoemde onderafdeeling te doen samensmelten 
met de meer belangrijke landschappen Parigi en Maeëtong. 

De zelfbesturen op.de Sangi-eilanden deden bij verklaring 
afstand van hunne aanspraken op de Talaud-eilanden, welke 
voortaan een zelf besturend landschap vormen, voorloop ig be
stuurd door een raad van djogoegoe's, samengesteld uit de 
hoofden van de op die eilanden aanwezige djogoegoeschappen 
(Gouv. Bt. 18 Febr. 1915 n°. 18). 

Het zelfbestuur van Kaidipan Besar legde eene verklaring 
af, waarbij de negorijen Imana en Gentoema, besloten lig
gende tusschen de rechtstreeks bestuurde districten Atting-
gola en Kwandang, aan bet Gouvernement werden afgestaan. 

De Islam bleef zich in de afdeeling Midden-Celebes lang
zaam uitbreiden; op dé Sangi-eilanden gingen eenige heide
nen tot den Islam over, in de afdeeling Bolaang Mongondou 
verscheidene. Het aantal bedevaartvangers bedroeg 273, 
tegen 174 (verbeterde opgave) in 1913. In de Minahasa komen 
nog slechts zeer weinig heidenen voor, meest oude lieden die 
niet meer geneigd zijn van godsdienst te veranderen; op de 
Talaud-eilanden is thans ongeveer 80 % der bevolking tot 
het Protestantsche geloof overgegaan; op de Sangi-eilanden, 
waar de bevolking voor een groot deel nog heiden is, heeft 
de zending echter nog een uitgebreid arbeidsveld. In het 
landschap Bolaang Mongondou bestaan, behalve onder vroe
ger uitgeweken Minahasers, ook een aantal Christengemeen
ten onder de eigen bevolking. De zending bleef zich ook in de 
onderafdeeling Poso uitbreiden, terwijl de AVitte Kruis-kolo-

nie Kalawara Napoetih in de onderafdeeling Paloe aan het 
Leger des Heils werd overgegeven. 

De veiligheid van personen en goederen liet over het alge
meen niet te wenschen over. 

De gezondheidstoestand was over het geheel minder gun
stig. In den zeer drogen oostmoeson vertoonden zich in de 
afdeeling Menado oj) verscheidene plaatsen cholera en daarop 
gelijkende buikziekten, op de Sangi-eilanden ook veel 
koortsen, terwijl op de Talaud-eilanden de malaria op het 
einde van 1914 heviger heerschte dan gewoonlijk. In de 
afdeeling Gorontalo trad de cholera in September op en 
maakte tot uit. December ter afdeelingshoofdplaats Goron
talo 115 slachtoffers en daarbuiten 608; in de onderafdeeling 
Boamelo kwamen malaria, bloeddiarrhee, kinkhoest, mazelen 
en keel- en oogaandoeningen overal voor. In de afdeeling 
Midden-Celebes eischten koortsen en dysenterie als gewoon
lijk een aantal slachtoffers. In Poso kwamen in de eerste 
helft van 1914 nogal veel borstaandoeningen voor, waaraan 
verscheidene personen overleden. De afdeeling Bolaang Mon
gondou, vooral de hoogvlakte van Mongondou en het district 
Bola&ng. werd in het laatste kwartaal door cholera bezocht; 
VUii de 413 aangetasten overleden er Kil). 

Behalve het voorkomen van eenige gevallen van kwaden 
droes en oogziekte onder de paarden, valt te vermelden dat in 
de afdeeling Menado vele varkens stierven aan eene besmet
telijke borstziekte (niet gepaard met varkenspest); ook eenige 
gevallen van hondsdolheid kwamen er voor. Tengevolge van 
verschillende ziekten bezweken of werden afgemaakt in de 
afdeeling Gorontalo 18 paarden, 528 buffels en 12 runderen 
en in de onderafdeeling Poso (afd. Midden-Celebes) 12 
paarden. In de berglandschappen van Paloe stierven in 
Augustus 53 karbouwen aan eene onbekende ziekte. Honds
dolheid kwam in de onderafdeeling Paloe veel voor; aan het 
afmaken van honden werkt de bevolking niet mede. 

De algemeene toestand van den handel was tengevolge van 
den Europeeschen oorlog en andere oorzaken minder gunstig 
dan in 1913; eenige stoomvaartdiensten werden gestaakt en 
de rijstprijzen liepen hoog op, wegens een bericht dat de uit
voer van rijst uit Achter-Indië zou worden verboden. Lang
zamerhand kwam in een en ander eenige verbetering, ook 
door invoer van rijst uit Java en de stijging van de copra-
prijzen. Ook de binnenlandsche handel ondervond den terug
slag van Vle buitengewone tijdsomstandigheden. 

De uitkomsten van den rijstoogst waren door de groote 
droogte minder goed; vele aanplantingen mislukten, in 
sommige streken ontstond zelfs gebrek aan rijst voor hen die 
de van elders ingevoerde padi niet konden bekostigen en dus 
tot sagomeel, batata en andere voedingsgewassen hun toe
vlucht moesten nemen ; in de hoogere streken van Paloe en 
Poso kon de oogst bevredigend heeten, die van de sawahs op 
de hoogvlakte van Mongondou was gunstjger dan in 1913. De 
koffieoogst was alleen in de onderafdeelingen Tondano en 
Amoerang (afd. Menado) naar wensch. 

De oogst van maïs had, l>ehalve in de afdeeling Bolaang 
Mongondou en de onderafdeeling' Amoerang der afdeeling 
Menado, eveneens door droogte te lijden; hoewel dit ook met 
de klapperaanplant het geval was, was de opbrengst over het 
geheel toch niet bepaald onbevredigend te noemen; op het 
eiland Tagoelandang (Sangi-eilanden) leed de aanplant 
groote schade tengevolge van eene op 29 Mei 1914 plaats 
gehad hebbende uitbarsting van de Itoeang. In rotan, damar 
en niengkoedoe ging, tengevolge van den oorlogstoestand, in 
de laatste maanden van 1914 niets om. 

De uitkomsten van de zeevischvangst in de afdeelingen 
Menado en Bolaang Mongondou waren gunstig. 

De Sopoet.au vertoonde nu en dan eenige verhoogde 
werking. 

http://op.de
http://Sopoet.au
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g IS. AMBOINA. 

In West-Ceram ontstond in November 1914 eenige onrust 
doordat de regent van Wakollo de bevolking wijs maakte, 
(hit de Begeering voornemens was deze streken desnoods ge-
wapenderliand te kerstenen. Uit vrees hiervoor vluchtte de 
bevolking van Wakollo, Patahoe en een deel der bewoners 
van Sisioeloe het gebergte in. Eene brigade slaagde er aan
vankelijk in de bevolking te bewegen weder rustig naar hare 
kampongs terug te keeren, doch op 20 December raakten twee 
patrouilles slaags met enkele vluchtelingen, waarbij som
migen hunner gedood en een inlandsch sergeant en een in-
landsch fuselier gewond werden. Vele vluchtelingen keerden 
wel is waar terug, doch een klein gedeelte van de bevolking 
van Wakollo, vermeerderd met Alfoeren van lloemahsoal, 
bleef in verzet. In Januari 1915 werd de schuilplaats van de 
meeste dier onwilligen op de Batoe Soeri ontdekt; onze troe
pen werden beschoten, bestookt en uitgejouwd, doch slaag
den er niettemin in door eene omtrekkende beweging de ge
maakte versterking aan te grijpen; overhaast namen de ver
zetslieden de vlucht, met achterlating van één doode en vele 
wapens. In Februari d.a.v. werd wederom eene patrouille 
beschoten, waarbij een drietal inlandsche fuseliers licht ge
wond werden; het aantal uitgewekenen bestond toen nog uit 
een 100 lieden. In het begin van Maart 1915 werden de 
gewezen radja van Lisabata, diens zoon, de orangkaja van 
Lisabata. en Roemahsoal. en een kepala soa van die negorij, 
tegen wie zware vermoedens waren gerezen dat zij in het 
verzet betrokken waren, gevangen genomen. Bij verdere 
patrouilleering hadden in April en Mei wederom beschie
tingen plaats, waarbij aan onze zijde ,een 12-tal manschappen 
gewond werden. 

Ten einde met meer kracht tegen de kwaadwilligen te kun
nen optreden, werd de militaire macht op Ceram versterkt. 

Op Groot-Kei (afd. Kei-eilanden) hadden in Oetober tus-
schen verschillende kampongs wegens onderlinge vee'ten vecht
partijen plaats, doch- eene patrouille gewapende politiedie-
naren herstelde spoedig overal rust en orde, nadat de hoofd
schuldigen gevangen genomen en voor den raad van hoofden 
terechtgesteld waren. » 

In de afdeeling Aroe-eilanden ontstond onder de bevol
king van enkele kampongs in Januari 1915 eenige gisting, 
doordat sommige opruiers vergaderingen belegden, waarin 
eene algemeene moord op de van slechte praktijken verdachte 
handelaren van den achterwal werd voorgesteld. Het bestuur 
slaagde er in de beweging te onderdrukken. 

De politieke toestand in de afdeeling West-Nieuw-Guinea 
was minder goed dan in 1913. Door berichten omtrent voor
genomen hongitochten en door eene — tijdig ontdekte — 
poging tot brandstichting te Kokas, werd hier en daar onrust 
veroorzaakt. In verband hiermede werden bezwarende getui
genissen afgelegd tegen de hoofden van Argoeni, Piek Piek en 
Wertoear; een aantal hunner onderhoorigen werd in Januari 
1915 gevangen genomen. De beruchte hoofdman'Makai (zie 
K. V. 1914. kol. 25) en andere leiders van hongiërs maakten 
zich • wederom aan sneltochten in de Kais-streek schuldig, 
waarop de assistent-resident in April derwaarts vertrok met 
een gedeelte van de verkenningsgroep; in Juni meldden zich 
Makai en 22 volgelingen, onder-wie 11 zeer gevreesde per
sonen, bij den brigadecommandant. Het detachement werd 
daarop in de Boven-Kais door gewapende politie vervangen. 
Op een eiland nabij de Argoeni-baai werden in December 3 
Boetonners en één Makassaar vermoord; aan den eisch tot 
uitlevering van de moordenaars werd door de betrokken hoof
den reeds ten deele voldaan. Bij een poging in Februari 1915 
van de gewapende politie in de Boven-Kais, tot opsporing 

van de schuilplaatsen van uitgewekenen, werd de patrouille 
eenige malen met pijlen beschoten. 

In de afdeeling Zuid-Nieuw-Guinea heeft de plaatsing van 
een inlandschen bestuursassistent te Koembe en van een ge
zaghebber te Okaba geregelder toestanden geschapen ; de kam
pongs in de kuststreken hebben een netter aanzien gekregen, 
aan verschillende gebruiken in strijd met de zedelijkheid en 
de eischen der gezondheid werd een einde gemaakt; van de 
gekozen kamponghoofden begint eenig gezag uit te gaan, in
schrijving van de bevolking had plaats en verscheidene een
voudige wegen werden aangelegd. De houding van de vroeger 
meest beruchte snellerskampong Sanggasé (zie K. V. 191 \. 
kol. 26) was zeer goed; de bewoners hadden hunne schuw
heid geheel afgelegd. Ook verleenden zij medewerking om 
de uitgeweken bevolking van de naburige kampong' Alatip, die 
BOD Chineeechen ruilhandelaar vermoord had, te doen terug-
keeren. Daarentegen moest aan de kampong Wambi, gelegen 
ten noorden van Okaba, in November eene gevoelige les wor
den toegediend wegens hare brutale houding; de gezagheb-
l>er, die met politiedienaren derwaarts was vertrokken, werd 
met pijlschoten ontvangen, terwijl twee woningen van Chi-
neesche ruilhandelaren in brand gestoken werden. Bij eene 
poging om eenige der belhamels gevangen te nemen, ver
zetten de bewoners zich gewapenderhand, waarop een salvo 
werd afgegeven, waarbij 31 hunner werden gedood. 

De veiligheid van personen en goederen liet overigens wei
nig te wenschen over. 

Door den resident van Amboina is eene verordening vast
gesteld op het opzettelijk uitstrooien van valsche geruchten, 
die onrust onder de bevolking zouden kunnen verwekken 
(Jav. Ct. 1914 n°. 25). 

De gewoonlijk voorkomende ziekten (koortsen, buiklijden 
en aandoeningen der ademhalingsorganen) deden zich in vrii 
hevige mate gelden; vooral in de onderafdeelingen Amboina 
en Saparoea (afd. Amboina) kwamen vele gevallen van buik-
kickte voor, terwijl op de Bahar-eilanden vele gevallen van 
koorts, waarvan de meeste met doodelijken afloop, werden 
waargenomen. In de onderafdeeling West-Ceram overleden 
103 personen aan cholera en 83 personen aan eene besmette
lijke keel- en longziekte. Gevallen van waterpokken, mazelen 

| en beri-beri kwamen verspreid voor. 
«De handel stond in de eerste maanden na het uitbreken 

van den Europeeschen oorlog nagenoeg stil, doch herstelde 
zich langzamerhand; tegen het noodeloos opdrijven van de 
rijstprijzen werden door het bestuur afdoende maatregelen 
getroffen. 

De rijstaanplant in de Oewin-streek (zie K. 'V. 1914, kol. 
27 en 28) is vrij belangrijk, zoodat het artikel ook ter markt 
wordt gebracht. Aan de klappercultuur wordt veel gedaan. 
De jacht op paradij8vogels, die van April tot September ge
opend was, gaf een rijken buit, doch wegens de sterke prijs
daling werd er weinig of niets omgezet. 

De uitkomsten van de zeevischvangst waren gunstiger dan 
in 1913. 

Op het eiland Groot-Kei gingen 460 heidenen tot het Pro-
testantsche geloof over; het aantal bekeerlingen breidde zich 
vooral uit in het westelijk deel der noordkust van Ceram en 
aan de Taloeti-baai, en — in mindere mate — ook op de Aroe-
eilanden. Het aantal inlandsche Christenen te Merauke be
draagt thans 239. Door de Roomsch-katholieke zending te 
Langgoer (Klein-Kei) werden 567 heidenen bekeerd; die zen
ding breidde haar werk ook tot Merauke en Okaba in Zuid-
Nieuw-Guinea uit. 

Het aantal bedevaartgangers bedroeg 101, tegen 100 in 1913. 
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8 19. TEBNATE EN ONDERHOOfilGHEDEN. 

In het Terna taansch gedeelte van liet e i land Ha lmahe ra 
weiden rus t en orde op ernst ige wijze verstoord, doordat op 
den 12den September 1914 het posthuis ( pa sangg rahan ) te 
Djai lolo door eene bende van ongeveer 80 met pa r angs ge
wapende l ieden, bijna al len afkomstig van de kniupnngs 
Toeada en Todowongi , werd aangeva l len , waarbi j de contro
leur van H a l m a h e r a , G. K. B . A G E B B E E K , diens huis jongen 
en 8 poli t ieoppassers vermoord en een wegopziener zwaai' 
gewond werden. De aan le id ing tot dien aanval scheen ge
zocht te moeten worden in de omstandighe id , da t de invoering 
van de nieuwe be las t ing op de bedrij f s- en andere inkomsten 
( I n d . St . 1914 n°. 130) een in vergel i jk ing me t vor ige j a ren 
veel nauwkeur iger onderzoek naa r de inkomsten van de belas
t ingp l i ch t igen uoodig maak te . De eigenli jke oorzaak van da t 
optreden was echter b l i jkbaar wrevel over de ves t ig ing van 
den bestuurspost te Djai lo lo , waarvan men meer bemoeienis 
van bestuurszijde, invoer ing van l ieerendiensten, enz. d.uchtte; 
ook invloed van de Moslimsche bevolking was aan de bewe
g i n g niet vreemd. Nog denzelfden nach t wisten de lieden 
van Toeada en Todowongi de Alfoeren van de kampongs 
P o r n i t i , Tobaroe, Koma en Saroto over te ha len met hen 
gemeene zaak te maken . De adspi rant -gezaghebber , die zich 
bij den controleur te Djai lolo bevond, doch in een motorboot 
wist te ontsnappen, b rach t bericht van liet gebeurde naar 
Te rna t e , waarop onmiddel l i jk de res ident en de mi l i t a i re 
commandan t met eene br igade mi l i t a i ren onder een officier 
en gewapende pol i t ied ienaren naa r Djai lolo ver t rokken. De 
mi l i t a i re mach t raak te den volgenden dag (18 September) 
slaags met kwaadwi l l ig volk ui t de kampongs Porn i t i en 
Toeada en Todowongi , waarbij aan onze zijde een inlandsen 
mi l i t a i r sneuvelde en 3 anderen l icht gewond w e r d e n ; de 
vi jand liet 4 dooden achter . Pi j het betrekken van een bivak 
in de nabi jheid der k a m p o n g Porn i t i op den 14den Septem
ber werd een de tachement onverwachts beschoten; daarbi j 
sneuvelde de eers te- lui tenant C. F . OuWEKXJHQ en werd een 
Europeesclie onderofficier zwaar gewond. I n m i d d e l s was ver
s terk ing van Amboina gekomen; op den 17den September 
werd in de kampong Toeada een bivak betrokken, dat den 
22sten dier m a a n d door eene vi jandige bende beschoten werd, 
bij welke gelegenheid een onderofficier l icht gewond r a a k t e ; 
de vi jand liet 9 dooden en 7 geweren in onze handen . Met 
de in het gewest beschikbare t roepen, die in November met 
5 br igades werden vers terk t , werd daarop zoowel in de om
geving van evengenoeinde wederspannige kampong . als in 
andere gedeelten van Noord -Ha lmahe ra , o.a. in de Kau-
streek, waar zich ook een geest van wederspannighe id begon 
te openbaren of ne ig ing bestond om zich bij de v i jandig ge
zinden aan te s lu i ten , gepat roui l leerd om het verzet te 
breken of door machtsvertoon u i tb re id ing daa rvan te voor
komen, en de ta l r i jke vuurwapens -in he t bezit der Alfoeren 
in te nemen. He t gevolg van een en ander was dat het feite
lijk verzet zich bepaa lde tot de streek van waar het was uit
gegaan , en dat de Alfoersclie bevolking na een p a a r maanden 
reeds geheel in onderwerp ing gekomen was. 

De bevolking van de Tei na taansche kampongs Toeada en 
Todowongi was. na den aanval op het posthuis te Djai lolo, 
voor verreweg het grootste deel uitgeweken Daar het sul tans-
gebied op de ei landen Te rna te en H i r i . Op 11 November werd 
gepoogd om een TO-tal te H i r i aanwezige verzetsl ieden in 
handen te kr i jgen, bij welke gelegenheid een 5-tal personen, 
die weerstand boden, werden neergeschoten, terwij l er twee 
werden gevat en een derde zich vr i jwil l ig aanmeldde . De rest 
wist naa r Te rna te te ontkomen, en s t i k van daar in den loop 
van November en December wederom over naar H a l m a h e r a . 
Gedurende de eerste maanden van 191.") werden velen h u n n e r 
opgevat , terwijl anderen zich uit eigen beweging' meldden , 
zoodat tegen het e inde van Apri l nog slechts 19 l ieden voort
v luch t ig waren . P i j de pogingen <>m de ops tande l ingen in 
handen te krijgen .werd van de zijde van het zelfbestuur zoo 
goed als geene medewerk ing ondervonden. De dubbelz inn ige 
houding , welke de sul tan te dien aanzien tegenover het be
s tuur a a n n a m , leidd» er toe om hem en zijn oudsten zoon. den 
kapi te in laoet van het su l t anaa t , op 22 December n a a r het 

gouvernementsgebied op het e i land P a t j a n over te brengen , 
ten einde het verder onderzoek in deze zaak te vergemakke
lijken. I n het be lang van eene spoedige onderd rukk ing van 
het verzet werden bij Gouv. P t . 22 Oct. 1914 n°. 3 de werk
zaamheden van controleur der afdeel ing H a l m a h e r a , tevens, 
bes tuurder der onderafdeel ing Djai lo lo , en van gezaghebber 
der onderafdeel ing Weda tijdelijk opgedragen aan officieren 
der l andmach t . 

I n de afdeel ing Noord-Nieuw-Guinea is de explora t ie ge
ë ind igd ; het laats te deel van het explora t ie -de tachement ver
trok in J a n u a r i 1915 per stoomschip Valk n a a r Amboina . 

Onze bestuursinvloed in die a fdee l ing bre id t zich lang
zaam ui t , voornameli jk aan de kusten. De bestuursbemoeienis 
bestaat nog hoofdzakelijk in het tot oplotssing brengen van 
de he rhaa lde veeten tusschen de s t ammen onder l ing en het 
paal en perk stellen aan den moord- en rooflust en het kop
pensnellen der inheenische bevolking. Tal r i jk waren de snel-
tochten, die aan de Geelvinckbaai door de bevolking van de 
kampongs onder l ing ondernomen werden, als wraakoefening 
over werkelijke of vermeende gr ieven. Zoo werd einde A u g u s 
tus 1914 zekere Arnoldus , zoon van het kampoivghoofd van 
Kwawi . bij Manokoean neergeschoten door I n g g a i van Arfoe. 
De lieden van Kwawi, Pod i en Sanggen (aan de Dore-baai) 
ondernamen daarop in vereenig'ing met l>ewoners van andere 
kampongs in Oct ober een sneltocht tegen Wasabor i , in d e 
nabi jheid van welk dorp het misdrijf gepleegd was. De l ieden 
van Wasabor i die zich van geen kwaad bewust waren , werden 
over rompeld ; dr ie hunne r werden gedood en twee gewond. 
Van «Ie deelnemers aan den tocht werden + 40 man op
gevat . U i t wraak werden in ' t begin van November door 
lieden van Mansibaber en Wasabor i onder le id ing van I s m a i , 
hoofd van laats tgenoemde kampong , tochten ondernomen 
tegen de bevolking van de Dore-baai . De bende maakte de, 
onmiddel l i jke omgeving van Manokoear i een t i jd l ang zóó 
onveil ig, da t het noodzakelijk was de beschikbare gewapende 
poli t ie belangr i jk te versterken, ten e inde k rach t ig tegen de 
onrus t ige elementen in het ach te r l and te kunnen opt reden. 
Een ige deelnemers aan den snel tocht werden gevangen ge
nomen, doch van verdere vervolging moest , wegens de hev ige 
regens, worden afgezien. 

Eene in den ioop van J a n u a r i 1915 over W a r i a p en he t 
bovenstroomgebied van de Prafi- en Wajori-rivieren naar 
het toevluchtsoord der snellers afgezonden pa t roui l le van 45 
gewapende pol i t iedienaren had den 16den F e b r u a r i d .a .v . 
vermoedeli jk op aanstoken van een p a a r gedroste t ranspor t -
koelies, vi jandeli jkheden te verduren nabij de Anggi -meren 
van eene bende van ongeveer 600 m a n . De pa t roui l le bekwam 
bij deze gelegenheid twee l icht gewonden, terwij l van de ver
liezen van den vi jand, die op de v luch t sloeg, niets zekers 
vernomen werd. Den volgenden d a g meldden zich een hon
derd ta l verzetsl ieden, 3 geweren in leverende . 

Ook op de Schouten-ei landen kwamen verscheidene misdr i j 
ven ter kennis van het bes tuur . O. a. werden in A u g u s t u s 
eenige Papoea ' s op weg van het e i land Owi naa r Posnek 
door volk van Menaisoer . (zuidkust van Biak) ove rva l l en ; 
een der opvarenden werd gevangen genomen en als slaaf weg
gevoerd. De geroofde werd echter l a t e r aan het bes tuur u i t 
geleverd ;• aan de kampong werd eene boete opgelegd die ge
deeltelijk betaa ld werd. m a a r de bevolking bleef min of meer 
wederspannig . I n December werd de bes tuursves t ig ing te 
Bosnek door eene bende met pi j len beschoten. Lieden van 
K a r n i n d i en Away doodden een m a n van Padoea en voerden 
2 personen gevankeli jk met zich mede . P i j de aanhoud ing der 
hoofddaders werd de gewapende pol i t ie door de bevolking aan
gevallen ; een der aanval lers werd neergelegd. Ook andere 
kampongs gaven blijken van v i jandige gez indheid . 

I n J a n u a r i werd op de noordkust van P i a k de in landsche 
onderwijzer Wal i l e te van de Ut rech tscbe Zendingsvereeni<ring 
zonder eenige reden vermoord; de geheele kuststreek maak te 
niet den dader gemeene zaak en nam eene vi jandige houd ing 
aan . P i j de bevr i jd ing van een door Alfoeren geroofd meisje 
door eene pa t roui l le gewapende pol i t ie , werd deze door een 
talr i jke bende aangeval len . Nada t een der b ru taa l s te opdr in-
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gors was neergelegd, namen allen 'de vlucht om zich elders 
weer te verschansen. Van een verder optreden der patrouille 
moest intuss.-hen, wegens de overmacht van den vijand, wol
den afgezien. In Februari 1915 vermoordden twee Heden vin 
1'adaido een man en eene vrouw van Sater (Biak). Met het 
oog op den onrustigen toestand oj) genoemd eiland, waai 
de te Bosnek aanwesige Bewapende politie reeds versterk! 
was, werden in Maart 1915 twee brigades militairen onder 
een officier daarheen gezonden, ten einde de weerspannige 
bevolking aan ous gezag te onderwerpen. 

Met de om haar moord- en roof lust beruchte bevolking van 
de Waropenkust (noordelijk deel Tan de oostkust van de Geel-
vinckbaai, zie K. V. 1914, kol. 27) werden door den te Seroei 
(eiland Japen) geplaatsten bestuursassistent vriendschappe
lijke aanrakingen verkregen. In den aanvang van Januari 
1915 stak de bevolking in negen prauwen over naar Seroei 
en sloot vrede met de kampongs van de zuidkust van Japen, 
met wie zij steeds op vijandigen voet gestaan had. 

Op 7 September werd de luitenant-ter-zee der 2de klasse 
J. I'. S'IKOKVK, behoorende tot het ondergoekingsdetachemént 
van Noord-Nieuw-Guinea, die zich met een fuselier en een 
dwangarbeider aan de Wapoga-monding (Oostkust Geelvinck-
baai) bevond, door eene groote overmacht van Papoea'l aan
gevallen en gedood. Eene naar aanleiding van dat feit uit
gezonden militaire patrouille slaagde er slechts in de aan-
teekeningen der opnemingen en een karabijn terug te vinden. 
Met de bewonen der schuldige kampong werd geene voeling 
verkregen. 

Ook in het oostelijkst gedeelte van de noordkust van 
Nieuw-Guinea liet de toestand hier en daar te wenscben over. 
Tusschen de kampongs Djikasi en Nemboroa (ten westen van 
de Tanahmerah-oaai) is de verhouding zeer gespannen ten
gevolge "van moorden, die over en weer gepleegd werden. Een 
troepje jagers, die tot het stroomgebied van de Keerom-rivier 
waren doorgedrongen en door lieden van de AVari-stam waren 
aangevallen, doodden van de aanvallers een man en verwond
den er twee. 

De toestand van de onrustige Bongo-streek (zie K. V. 1914, 
kol. 28), die op een door den gezaghebber te Hollandia in 
September ondernomen dienstreis zeer bevredigend werd be
vonden, liet daarna weder te wenscben over. In October be
oorloogden de Tranassiërs elkaar; in dezelfde maand ver
moordden lieden van Koeria in deze streek iemand van Ar-
massa, terwijl in Tarfia in December d.a.v. en in Februari 
1915 twee vrouwen werden omgebracht. 

De veiligheid van personen en goederen liet, met uitzon
dering van het in verzet gekomen gedeelte van Noord-H 
mahera en de afdeeling Noord-Nieuw-Guinea, over bet alge
meen weinig te wenscben over. 

Slechts de sultan van Batjan en zijne broeders getroosten 
zich uitgaven voor de opvoeding van hunne zoons. 

De gezondheidstoestand, die in de eerste H maanden van 
1914 over het algemeen bevredigend kon genoemd worden, 
liet daarna in sommige streken veel te wenscben over, liet-
geen vermoedelijk verband hield niet de droogte gedurende 
de maanden .Juli tot en met October. Vooral op liet eiland 
Tidore kwamen zeer vele koortsgevallen en buikziekten voor, 
die vaak een doodelijk verloop hadden. Ook OD Halmahera 
en elders traden die ziekten in de laatste maanden van 1914 
zeer veelvuldig op. Te Wariap eu Kjaii (Noord-Nieuw-
(iuine O werden een paar gevallen van pokken gemeld. 

De handel was vóór Augustus 1914 levendig, doch onder
vond daarna den uiterst nadeeligen invloed van den oorlogs
toestand in Europa. De omzet in invoer-artikelen nam belang
rijk af en de vraag uit Europa naar verschillende voort
brengselen hield nagenoeg geheel op. De in vorige jaren zoo 
levendige handel in vogelhuiden stond tegen het tijdstip dat 
de vogel jacht een einde nam, geheel stil, daar de huiden 
onverkoopbaar geworden waren. Ook' de uitvoer van ebl>en-
hout nam plotseling een einde. Rotan werd het geheele jaar 
weinig uitgevoerd tengevolge van de lage prijzen. De copra-
prijzen daalden na Augustus aanmerkelijk, doch stegen 
daarna geleidelijk, zoodat de uitvoer van dit product bleef 
aanhouden evenals die van daniar en gomcopal. 

De uitkomsten van den rijstbouw, in dit gewest slechts 
beoefend voor eigen verbruik, waren zeer onbevredigend ten
gevolge van de langdurige droogte. De klapper-aanplantingen 
op Halmahera en omliggende eilanden, de Soela-eilanden, 
de Obi-eilanden en Noord-Nieuw-Guinea ondergingen be
langrijke uitbreiding. De ongunstige weersgesteldheid heeft 
echter veel schade toegebracht aan het jonge plantsoen, ter
wijl door alang-alang-oranden op verscheidene plaateen klap-
pertuinen vernield zijn. A7an de zeevischvangst wordt steeds 
meer werk gemaakt; de visch wordt gerookt ook naar andere 
gewesten uitgevoerd. 

De Islam op Halmahera en in Noord-Nieuw-Guinea 
maakte zeer weinig of in het geheel geen vordering. Het 
aantal bedevaartgangers bedroeg 139, tegen 62 in 1913. 

Einde Jul i 1914 wierp zich op de Ajoe-eilanden zekere 
Kakoeba als profeet (konoor) op en werd hem als zoodanig 
door de bevolking van Oesba en Wardjo veel eerbied bewezen. 
Van den verkregen invloed maakte hij op ergerlijke wijze 
misbruik, totdat het bestuur hem deed aanhouden. 

De Christelijke zending bleef zich zoowel op Halmahera 
als in Noord-Nieuw-Guinea en op de Soela-eilanden gestadig 
uitbreiden. 

In den nacht van 26 op 27 Mei 1914 werden te Manokoeari 
en Seroei hevige aardschokken waargenomen, welke ongeveer 
een minuut aanhielden, en waardoor boomen ontworteld 
werden; de aardbeving richtte op het eiland Japen (Geel-
vinckbaai) eenige schade aan. 

§ 20. TIMOR EX 0NDERH00RIGHEDEN. 

Van de uit Oeikoessi naar'ons gebied uitgeweken Portugee-
sche onderdanen (zie K. V. 1914, kol. 27) keerden wederom 
velen naar hunne woonplaatsen terug. 

Omtrent bet geschil in zake den loop van een dpel dei-
grens met Portugeesch Timor zie men § 1 van dit hoofdstuk. 

In AVest-Timor overleed einde November 1914 de be
stuurder van Amarasi. De in Juni tevoren overleden bestuur
der van Amfoan (West-Midden-Timor) werd opgevolgd door 
zijn oudsten zoon Soleiman Willem Talnoni. 

Bij Gouw Bt. 10 Febr. 1915 n". 1 is de door de regenten 
van het landschap Fatoe Leo (zie K. V. 1913, kol. 32) afge
legde korte verklaring goedgekeurd en bekraohtigel. 

In Juni 1914 werd door lieden van Goenoeng Moetis 
(Noord-Midden-Timor), onder wie ook het landschapshoofd, 
eene beweging op touw gezet om zekeren Lafoe Neno, wiens 
moeder in den reuk van heiligheid stond, tot geestelijk 
heerscher van Molo (Midden-Timor) en Miomaffo te ver
heffen, voor wien dan de ,,Compeni" zich zou terugtrekken, 

waardoor beerendienst- en belastingplicht van zelf zouden ver
dwijnen. De beweging- liep echter op niets uit en Lafoe Neno 
werd wegens oplichting door den raad van landshoofden 
gestraft. Sedert werd, overeenkomstig de wenschen van de 
betrokken hoofden en bevolking, in het landschap Molo, dat 
tot dusver door drie fettors werd bestuurd, een eenhoofdig 
bestuur ingevoerd, 'terwijl Goenoeng Moetis, dat evenals 
Molo vroeger deel heeft uitgemaakt van het „keizerrijk" 
Sonnebait. aan Molo werd toegevoegd (Gouv. Bt. S April 
1915 n°. 15). 

In Beboki bracht het optreden van een paar lagere hoof
den, die ook hier een ,,keizer" (eiorai) wilden uitroepen, in 
October en begin November 1914 eenige gisting te weeg, 
doch door snel ingrijpen werd de beweging zonder veel moeite 
in bet begin gestuit. 

De bestuurder van Beboki, die zich aan knevelarij had 
schuldig gemaakt, werd geschorst. 

Don Basenti, bestuurder van Naitimoe (Beloe), ver-
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Aan don last 
Paloeloe en drie 
voudigen moord 
Tau, bestuurder, 

moordde in den avond van 8 op 0 Februari 1914 in eene 
vlaag van waanzin twee tenioekoengs ten huize van zijn 
broeder Josef da Costa en bedreigde ook dezen en diens 
vrouw. Hij verzet tegen zijne gevangenneming bekwam Don 
Basenti eene ernstige verwonding waaraan hij overleed. 
Daar hij geen opvolger naliet, werd van deze gelegenheid 
gebruik gemaakt om Naitimoe met de reeds samengevoegde 
landschappen Djeniloe en Lidak (zie K. V. 1914, kol. 28) 
tot één nieuw landschap tè vereenigen onder den naam 
Kakoeloek Mesak. met genoemden Josef da Costa als be-
stuurdei (Gouv. Bt. T Oct. 1914 n". 30). 

In de kampong Kolorai van liet landschap Mesara (Sawoe) 
hadden in April 1914 onlusten plaats naar aanleiding van 
een door den gezaghebber uitgevaardigd verbod om hanen
gevechten te houden bij een heidonscli jaarfeest. De school, 
de kerk en de woning van den inlandsclicn godsdienstleraar 
werden in brand gestoken, terwijl een der vijf gewapende 
politiedienaren over wie de gezaghebber kon beschikken, 
werd doodgeschoten. Tot het herstellen van rust en orde 
werden eene groep militairen en eene brigade gewapende 
politiedienaren naai- Mesara gezonden, die aan de oproerige 
bevolking een verlies toebrachten van vier dooden en drie 
gewonden. De belhamels werden opgevat en tot dwangarbeid 
veroordeeld. 

De bestuurder van Mesara kwam te overlijden zonder een 
geschikton op volger na te laten. Het voornemen bestaat om 
het landschap met Seba en Timoe te vereenigen. 

De bestuurders van Kolana en BatoeloTong (onderafd. 
Alor), Maoe Toekoe en Kamoesie Kanioesiwcng werden, op 
hun verzoek, wegens hoogen ouderdom eervol van hunne 
waardigheid ontheven. Zij zijn opgevolgd door hunne oudste 
zoons, Makoeni Maoe (Gouv. Bt. 3 April 1914 n°. 19) en 
Risi Bera (Gouv. Bt. 12 Juni 1914 n°. 25). 

tot opsporing en uitlevering van zekeren 
anderen, die zich aan straatroof met drie
hadden schuldig gemaakt, werd door Bidi 
en Haumara, onderbestuurder van Kan-

bera (Midden-Soemba) — de politieke ballingen aan wie in 
1912 vergund was terug te koeren (zie K. V. 1913, kol. 33 en 
34) — slechts onvolledig voldaan door uitlevering van twee 
der daders, terwijl ook Oemboe Toenggoe Namoe Paraing, 
bestuurde] van Taboendoeng, genoemden Paloeloe hielp om 
zich verborgen te houden. De drie hoofden werden daarom 
(Maart en Juli 1914) naar Kot-ping opgezonden, hetgeen, 
met toepassing tevens van een scherp politioneel toezicht op 
de ladangs, ten gevolge had dat Paloeloe in November door 
de bevolking werd uitgeleverd. De hoofden keerden daarop 
uaar hunne landschappon terug. 

De bestuurder van het landschap Napoe (Midden-Soemba) 
overleed in Augustus 1914. 

In October 1914 werd in het landschap Lamboja (Zuid-
West-Soemba) eene militaire brigade beschoten, die in 
opdracht had het hoofd van kampong Kapaka. dat in verzet 
was togen den bestuurder van het landschap, op te vatten, 
bij welke gelegenheid drie fusoliers licht gewond en een 
broeder van hot kamponghoofd gedood weiden. Don volgen
den dag werden een aantal in hinderlaag liggende gewapen-
den door do onzen verrast en, niet achterlating van twee 
gesneuvelden, verjaagd, terwijl bij eene latere ontmoeting 
de bende zes dooden kreeg en aan onzen kant de brigade
commandant en oen fuselier licht gewond werden. Einde 
December sloten zich de bewoners van de kampong Malisoe 
(vgl. K. V. 1910, kol. 00) on die van eene kampong in hot 
landschap Wanokaka, dat in 1912 in rene t was geweest (zie 
K. V. 1913, kol. 33). bij de bende aan. Hij twee ontmoetin
gen met onze patrouilles sneuvelden drie leden dor bende. 
Sedert kwamen de overigen, zooniede de hoofden van de 
genoemde kampongs, zich bij hot bestuur melden, waarmede 
het verzet geëindigd was. 

Bij Gouv. Bt. 2 Febr. 1915 n°. 22 is goedgekeurd dat het 
landschap Kodi Bengedo—Kodi Belagar is vergroot met de 
landschappen Nggara, Ende en Para . Bij dezelfde beschik
king zijn do door den bestuurder van genoemd landschap on 
dien van Memboro afgelegde korte verklaringen in verband 
met de vergrooting van hunne landschappen (zie ook K. V. 
1914, kol. 30) goedgekeurd en bekrachtigd. 

In de afdeeling Flores was het in verschillende streken 
nog onrustig, daar men zich nog niet wilde schikken in het 

krachtig ingrijpen van het bestuur en het daarmede gepaard 
gaande scherper toezicht op de voldoening der belasting en 
hot verrichten van beerendienaten/ 

In de Onderafdeeling Ende was de toestand over het 
geheel bevredigend, behoudens dat eenige kampongs onder
ling slaags geraakten naar aanleiding van grondgeschillen, 
waaraan echter de gezaghebber mot de gewapende politie 
zonder moeite eon einde maakte. Do in deze onderafdeeling 
gelegen landschappen, mot uitzondering van het gebied 
bekend onder den naam van Tanah Koenoe V, waaromtrent 
nader zal worden beslist, zijn bij Gouv. Bt. 28 Mei 1914 
n°. 03 samengevoegd en ingedeeld in de landschappen Tanah 
Rea, Ende en Ndona> 

Ook in Manggarai was do politieke toestand vrij gunstig. 
In de onderafdeeling Ngada kwam alleen nog lijdelijk 

verzet voor in het gebied aan de noordkust (Tanah Towa en 
de Sila-kampongs), waar möeielijkheden werden ondervonden 
bij het optreden tegen de vele paardendiefstallen en niet het 
innen van do belasting, zoomede in het Redjo-gebi'ed, voor
namelijk het noordelijk deel, dat zich uitstrekt om do Bedjo-
piek met zijne steile hollingen en ravijnen, en dat vroeger 
altijd de bakermat is geweest van den tegenstand in de 
Keo-streek. Bovendien zwerven nog eenige leden .van eene 
bende, wier leiders in 1913 door de bevolking worden uit
geleverd (zie K. V. 1914, kol. 31). en die niet waren inge
schreven, rond; ondanks allo daartoe aangewende pogingen 
konden zij nog niet door onze militairen worden opgespoord. 
Hot in Augustus 1914 uitgeweken hoofd van Pedjo, Gaa 
Bara, meldde zich in Januari 1915; de in ladanghuisjes op 
allerlei, bijna onbereikbare punten verspreid wonende be
volking van do kampong Pedjo kwam weliswaar terug, doch 
zij weigerde aan eene oproeping van den gezaghebber te 
gehoorzamen. Een 43-tal personen werden door militaire en 
bevolkingspatrouilles opgevat en in Februari 1915 naar 
Badjawa opgezonden. 

In Oost-Flores kwam in Juni 1914 de bergbevolking van 
het Lewingo- en Wolo-gobied in verzet. Peeds geruinien tijd 
was de bevolking van de kampong Lewero, door rnolanjjs 
(geestenbezweerders)opgestookt, onwillig gebleven om heeren-
diensten te verrichten, waarom 11 gewapende politiedienaren 
derwaarts werden gezonden. Zij werden door de gewapende 
bevolking opgewacht en in den morgen van don 23sten Juni 
aangevallen, waarbij 3 politiedienaren sneuvelden; de overi
gen trokken naar don rand van een diep ravijn terug, waar 
zij tot 's avonds stand hielden, omsingeld door eene steeds 
aangroeiende menigte, aan welkt» zij een verlies van 14 
dooden en 13 gewonden toebrachten, terwijl aan onze zijde 
nog 2 politiedienaren het leven lieten en 4 andere en de 
commandant gewond werden. 

's Avonds gelukte het aan de overlevenden om, met achter
lating van de dooden, op Lewolaga terug te trekken. Den 
27sten werd Lewero door 4 groepen infanterie genomen, het
geen ons één doode on twee gewonden kostte. De bevolking 
vluchtte naar het gebergte, doch zij kwam zich in de volgende 
maanden melden, onder inlevering van hare geweren. De 
hoofdaanleggers worden gevangen genomen en door den raad 
van landshoofden veroordeeld. 

ESinde November 1914 werden de bestuurder van Laran-
toeka en zijne volgelingen, zoomede een belastingmantri, die 
zich op het eiland Solor bevonden, voor de inning van be
lasting, te Watoe Woetoeng in hot district Kerawatoeng in 
hot bivak overvallen. De belastingmantri on tien volgelingen 
van hot landsohapshoofd, onder wie de kakang van Paman-
kajoe, werden vermoord, terwijl het landschapshoofd zelf 
tenauwernood ontkwam door in zee te springen. Ook hier 
was weer de aanleiding tot het verzet onwil tot betaling van 
belasting in het bijzonder on tot hot volgen van bestuurs-
bevelon in het algemeen. Door het krachtig optreden van 
tien gezaghebber en de te Larantoeka gelegerde gewapende 
politie, later bijgestaan dor eene groep infanterie van Waé 
Werang (Adoenara), werd het verzet spoedig gebroken. Bij 
het oprukken tepen de in verzet zijnde kampongs Worawa-
toeng, Lamawolo 69 Lawagoang werd sterke tegenstand 
ondervonden, waarbij 31 kwaadwilligen sneuvelden, terwijl 
aan onze zijde geen verliezen geleden werden. De belasting 
was in Januari 1915 geheel betaald. 

Op het eiland Loiublem (onderafd. Adoenara en Lomblem) 
werd in September 1914 eene militaire patrouille, die was 
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ui tgezonden om liet bes tuur bij het innen van belast ing be
hulpzaam te zijn, door eene 400 man sterke bende ' i nachts 
in het bivak in het noordoostelijk deel van het kakangsc hap 
Lewo Leba overvallen, bij welke gelegenheid 3 militairen 
en de kakang van Lewo Leba sneuvelden en zeven fuseliers 
weiden gewond. Hij het daaroj) gevolgde militair ingrijpen, 
waarbij aan 's vi jands zijde 26 dooden en 24 gewonden Vielen, 
was het verzet , waaraan een zestal be rgkampongs hadden 
deelgenomen, binnen twee maanden geheel gebroken, De 
leiders werden gevangen genomen en door den raad van 
landslmofden veroordeeld. De bevolking bleek echter nog niet 
zoo volgsaam als verwacht mocht worden. 

Op het ei land Adoenara werden eenige honderden geweien 
ingenomen, hetgeen nu en dan wel eens tot wr i jv ing met de 
bevolking aan le id ing gat', doch daadwerkel i jk verzet bleef 
achterwege. 

I n Maa r t 1914 kwam ook de bevolking van het distr ict 
W e r a n g (onderafd . Maoeniere) in verzet tegen de voldoening 
van belasting- en beerendienstplicht. Daartoe was besloten 
op eene ve rgader ing van hoofden, waar twee kinderen \an 
ongeveer 1 j aa r oud werden geofferd, ten e inde de geesten 
gunstig te stemmen, soomede opdat, na dat offer, geweren, 
kru i t en geschut uit den grond zouden verrijzen voor den 
stri jd tegen de . . ( 'ompeni , terwijl bij die gedegenheid de 
vader , toen de moeder zich tegen deze behande l ing van haar 
kroost wilde verzet ten, haa r e igenhand ig op den offersteen 
den hals afsneed. De gewapende pol i t ie van Maoemere, in 
ve ieen ig ing met een gedeelte van die gelegerd in de onder-
afdeel ing Oost-Flores , was den toes tand weldra meester. 
Alle hoofden van het verzet werden gevangen genomen en 
door den raad van landshoofden veroordeeld. Hij de ver
schil lende on tmoet ingen met de poli t ie kregen de kwaadwil
l igen der t ien dooden. Sedert bleef de toestand guns t ig . 

I n de afdeel ing Soembawa liet de poli t ieke toestand in 
1914 nie ts te wensehen over. I n J a n u a r i 191ó werd tijdens 
eene kamponginspect ie te Talabioe ( B i m a ) het districtshoofd 
gedood en de gezaghebber l icht gewond door een zestal 
amekmakers , die zich over hun gegeven bevelen beleedigd 
acht ten . De' aanval lers werden gedood door een kampong-
bewoner en de gewapende poli t ie , die een gesneuvelde en 
een gewonde bekwam. De mi l i t a i re mach t , die daarop de 
streek bezocht, ondervond geen verzet . 

He t aan ta l Pro tes tan tsche bekeerl ingen bleef in de afdee
l i ng T imor vrijwel geli jk. Op Kawoe bedroeg dat aanta l 
861 . tegen 526 in 1913. I n het gebied der Roomsch-katholieke 
zending (Heloe) nam het aanta l Chr is tenen toe van 2566 
tot 2852. 

He t aan ta l bedevaar tgangers bedroeg 1-32, tegen 852 in 
1913. I n het l andschap Alor b re idde de I s l am zich bij 
voor tdur ing u i t ; in E n d e g ingen 18 heidenen tot dezen 
godsdienst over, tegen ITO in 1913. 

De vei l igheid van personen en goedéren n a m over het 
a lgemeen toe als gevolg van onzen sterker wordenden invloed. 
Da t n ie t temin het aan ta l niisdrijfzaken grooter was dan in 
1913 val t toe te schrijven aan eene betere ui toefening van 
de jus t i t iee le poli t ie en he t grootere ver t rouwen van de 
bevolking in het bes tuur , waardoor meer zaken aangebracht 
worden. Vele dier zaken betroffen diefs tal len van vee, voor-

§ 21. BAH 

De poli t ieke toestand was in 1914 guns t ig . Alleen in 
Midden-Lombok dre igde in Augus tus de orde verstoord te 
worden door zekeren Mami L a m i n a h , die het gerucht ver
spreidde da t Neder land door J a p a n veroverd was en dat aan 
de oostkust van Lombok een J a p a n s c h oorlogsschip lag ter 
verover ing van het e i land en ve rd r i jv ing van het bestuur en 
de Europeanen , zóodat er geen reden meer bestond het Neder-
landsch gezag nog langer te e rkennen . De aanlegger van deze 
beweging werd niet 24 van zijne aanhange r s gevangen 
genomen. 
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namelrjk paarden en karbouwen, In de afdeelingen Timor 
en Flores werden enkele moordzaken berecht , die be t rekk ing 
badden op hekserij ( soewangi) . 

Verscheidene inlandsche hoofden op Timor, ltoti en 
Flores besteden zorg aan de opvoeding van hunne k inderen . 
Behalve de reeds in K. V. 1914 (kol. 31) genoemden, val len 
nog te vermelden de radja van Korbaffo (Ro t i ) en de kap i t an 
van Adoenara , wier zonen te Makasser school g a a n . De 
radja van Ende vertoeft ter vol tooi ing van zijne opvoeding 
te Batavia. Het landschapshoofd van Larantoeka, dat ge
durende vele jaren op Java verbleef, is vrij goed ontwikkeld 
en spreekt vrij vlot Nederlandseh, Overigens besoeken vele 
hoofdenSOnen de scholen onder le id ing van de Koomsch-
katholieke zending op Flores. De derde zoon van den su l t an 
van B i m a (Soembawa) werkt op het kantoor van den gezag
hebber te Baba , ten einde eenige admin i s t ra t i eve kennis op 
te doen. Een ige zonen van rad ja ' s in de afdeel ing Soemba 
besoeken de standaardschool te Fajeti. 

De gezondheidstoestand was over het a lgemeen vrij be
vred igend . De pokken in Bima (zie K. V. 1914, kol'. 32) 
waren in het begin van 1914 onderdruk t , doch «Ie ziekte werd 
van daar naar Flores overgebracht , waa r eene e rns t ige 
ep idemie u i tb rak , die, n ie t tegens taande ui tgebre ide i n e n t i n g , 
r u i m 8900 slachtoffers eischte en op het e inde van he t j a a r 
nog niet geweken was. Van Flores sloeg de ziekte over n a a r 
de e i landen Samaoe en Sawoe, doch zij droeg daa r geen 
epidemisch karakter . Malar ia en huikziekten kwamen in de 
kusts t reken vrij veel voor. De bevolking van Elores en 
Soembawa leed nogal a;tn oogziekten. In de a fdee l ing 
Soemba kwam in de eerste maanden dysenter ie met doode-
lijken afloop voor. 

De veestapel werd in de onderafdee l ing Ngada en in 
M a n g g a r a i geteisterd door sept ichaemia epizoótica onder de 
ka rbouwen ; ook op Soemba Kwamen vele gevallen van d ie 
ziekte voor. Op Timor en l io t i s t ierven in den drogen t i jd 
veel paa rden en karbouwen aan u i t p u t t i n g door gebrek a a n 
voedsel. Wegens mal leus werden in de afdeel ing Soembawa 
497 paa rden afgemaakt en st ierven er 78. Op Soembawa, 
Elores en Soemba zijn dekhengsten beschikbaar gesteld, ter
wijl , ten behoeve van de veefokkerij op die e i landen en op 
Lomblen i , Madoereescho koeien en fokstieren door de l and
schappen werden aangekocht . 

De handel ondervond de nadoelige gevolgen van den oor
logstoestand in Europa , doch bij het e inde des j a a r s was 
weder eenige opleving te bespeuren. De copra-pri jzen, die 
bij he t begin van den oorlog sterk gedaald waren, waren op 
u i t . 1914 weder zoo goed als no rmaa l . 

De ui tkomsten van den ri jstoogst waren in de afdee l ing 
| Soembawa goed, op Soemba en Elores bevredigend. De 

teelt van djagoeng gaf bevredigende ui tkomsten op T i m o r ; 
in de afdeel ingen Soemba, Soembawa en Elores was de oogst 
guns t i g , n ie t tegens taande de groote droogte en (op Elores) 
de mu izenp laag . 

K lappe r s werden steeds meer a a n g e p l a n t . 
Den 19den Mei 1914 vertoonde de Lewo Tobi- laki- laki 

in Oost-Flores verhoogde w e r k i n g : vermoedelijk als gevolg 
daa rvan bad on dien d a tu m te W a e W e r a n g (Adoenara ) een 
l ichte aschregen p laa t s . 

EX LOMBOK. 

E i n d J a n u a r i 1915 werd op het we in ig bezochte e i land 
Noesa P e n i d a (onderafd. Kloengkoeng) de poenggawa van 
Toja P a k e h op een tocht om ach te rs ta l l ige be las t ing te innen 
door eene gewapende men ig t e onder zekeren Nengah W a t i k 
bedre igd . Nagenoeg gel i jk t i jd ig , openbaarde zich ook elders 
op Ba l i een geest van verzet onder de bevolking. Een desa
bewoner van Halodan, die in een geschil over een tega lve ld , 
door den poenggawa in he t ongel i jk was gesteld, wist een 
a a n t a l bewoners ook van n a b u r i g e desa 's over te ha len zijne 

I par t i j te kiezen, waarna zij den geheelen aanp lan t ve rn ie lden . 
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Na aankomst van den controleur met een 30-tal gewapende 
politiedienaren werden de voornaamste schuldigen in beide 
zaken opgevat, 'waarna de rust wederkeerde. In Karangasem 
werden (Februari en Maart 1915) eenige moeielijkheden 
ondervonden met de inning van de nieuwe belasting op de j 
bedrijfs- en andere inkomsten; de bevolking bleek in eenige 
districten opgestookt te zijn door lieden uit Seraja en Koeboe, , 
die beweerden dat de belasting elk jaar zwaarder zou worden j 
als uien begon met haar dezen keer te voldoen. Nadat een I 
8-tal raddraaiers door patrouilles gewapende politie was j 
opgevat, trok den 12den Maart eene gewapende menigte van j 
± 500 man uit Seraja naar de hoofdplaats om die lieden te j 
bevrijden. Aan het bevel van den controleur om de wapens 
neer te leggen en onmiddellijk terug te keeren, werd gereede- , 
lijk voldaan. Seraja en eenige andere districten werden door | 
de politie afgepatrouilleerd; de rust was toen spoedig her- j 
steld en de belasting aangezuiverd. In April d.a.v. moest ! 
door den controleur van Kloengkoeng de hulp der gewapende 
politie worden ingeroepen om een 50-tal personen van de 
desa Njangglan die onwillig waren heerendiensten te ver
richten, voor hem te doen verschijnen; de onwilligen werden 
door den betrokken raad van kerta's gestraft. 

De veiligheid van personen en goederen liet. weinig te 
wenschen over; het aantal veediefstallen daalde wederom ■ 
(124, tegen 189 in 1913). 

Het aantal bedevaartgangers bedroeg 502 (onder wie 471 : 
van Lombok), tegen 526 (504 van Lombok) in 1913. In Zuid- ; 
Bali gingen 11 Baliërs tot den Islam over, hetgeen opmer
king verdient daar gewoonlijk zidk een overgang alleen 
plaats heeft bij Hindoe-BaliscJie vrouwen wanneer zij niet 
een Mohammedaan huwen. 

De gezondheidstoestand was over het geheel bevredigend, 
behalve in de afdeeling Boeleleng, waar in Mei en Juni 930 j 
gevallen van cholera voorkwamen, waarvan 553 met doodelijk i 

C, § 21. , 48 

gevolg; in October d.a.v. werden in die afdeeling nog 10 
personen door de ziekte aangetast, van wie er 10 overleden. 
In Zuid-Bali vertoonde de ' cholera zich in die mate, dat 
eenige streken besmet moesten worden verklaard; in het dis
trict Tlikoep (landschap Qianjar) eischte de ziekte 63 slacht
offers. Dysenterie kwam voor in de onderafdeeling Kloeng
koeng en in de landschappen Karangasem en Bangli, doch 
droeg geen kwaadaardig karakter; in 't geheel bezweken 83 
lijders. Malaria trad een enkele maal hevig op in eenige 
strandkunipongs van de onderafdeeliugen Badoeng en 
(jianjar. 

Kwade droes onder de paarden deed zich, niettegenstaande 
de daartegen genomen maatregelen, nog voor in de afdee-
lingen Lombok, Zuid-Bali en Boeleleng. 

De handel was sedert het uitbreken van den Europeeschen 
oorlog vrij gedrukt; de binnenlandsche handel herstelde zich 
echter spoedig en bleef overigens zeer levendig. 

De rijstoogst was bevredigend in de afdeeling Djembrana, 
van waar eene. belangrijke hoeveelheid rijst naar Banjoe-
wangi en Soerahaja kon worden verscheept; aan de beplante 
velden werd vooral in die afdeeling eene groote uitbreiding 
gegeven. 

De uitkomsten van den koffieoogst waren niet zoo gunstig 
als in 1913. 

De oogst van tabak in de afdeelingen Boeleleng en Lombok 
liet niet te wenschen over. Ook de zich steeds uitbreidende 
klapperaanplant gaf reden tot tevredenheid. De oogst van 
katjang tanah was minder dan in 1913. 

In den loop van 1914 werden op verschillende plaatsen in 
het gewest meer of minder hevige aardschokken waarge
nomen. Tengevolge van overvloedige regens hadden ook in 
1914 overstroomingen plaats, welke voornamelijk in de af
deelingen Zuid-Bali en Boeleleng vrij belangrijke schade 
aanrichtten aan de waterwerken, bruggen en. duikers. 
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LANDMACHT. 

De militair-territoriale iudeeling van Java en Madoera 
(vgl. K. V. l!)(i(i. kol, T(J) onderging, in vérband niet de ver
plaatsing van enkele troependeelen, eene wijziging bij Gouv. 
Bt. 17 1'Vbr. 1915 nu. 34 (Ind. St. n". 20(1). 

Kracht en.s daartoe verleende bevoegdheid is de comman
dant van het leger gemachtigd tot uitvoering van de in 
artikelen 3 en G der regeling van den overgang, in geval van 
oorlog met een buitenlandschen vijand van de organisatie 
van het leger in Nederlandsch-Indië op voet van vrede tot 
die op voet van oorlog (zie K. V. 1914. kol. 33/34) ') bedoelde 
voorbereidingen en maatregelen, zonder de in die, artikelen 
bepaalde tijdstippen af te wachten (Ind. St. 1914 n°. 540). 

Bij -de wet van 4 Sept. 1914 (Ned. St. n°. 443, Ind. St. 
n°. 688) is, in verband met de heerschende buitengewone 
omstandigheden, amnestie verleend aan personen behoorende 
tot het Nederlandsch-Indisch leger of tot de landmacht in de 
koloniën Suriname en CuraQao, die zich vóór 1 Augustus 1914 
hebben schuldig gemaakt aan desertie. 

Het gagementsreglement (Ind. St. 187(5 u°. 44) is op een 
enkel punt nader gewijzigd hij K. Bn. 14 Sept. 1914 (Ned. 
St. n°. 452. Ind. St. n°'. 729) en 2G Oct. 1914 n°. 50 (Ned. St. 
n°. 507, Ind. St. n° 778). 

Eene regeling betreffende de inkwartiering van militairen 
en militaire personen in Nederlandsch-Indië is getroffen bij 
Ord. van 24 Maart 1915 (Ind. St. n°. 268). 

Het bij (jiouv. Bt. 29 Maart 1900 n°. 44 (zooals het sedert 
is gewijzigd en aangevuld) vastgestelde algemeen voorschrift 
nopens het verlaten van den dienst bij liet Nederlandsch-
Indisch leger van militairen beneden den rang van officier 
is nader aangevuld bij Gouv. Bt. 26 Nov. 1914 n°. 38 (Jav. 
Ct. n°. 102). 

De bij K. 15. 24 Sept. 1909 n". 84 (Bijbl. Ind. St. n°. 7204) 
bekrachtigde voorschriften betreffende de, koloniale reserve 
zijn gewijzigd en aangevuld bij K. Bn. 16 Oct. 1913 n°. 37 
(BÜW. Ind. St. n°. 7985), 27 Maart 1914 n°. 21 (Bijbl. 
Ind. St. n°. 8043) en 24 April 1914 n°. 21 (Bijbl. Ind. 
St. n". 8086), tot regeling o. m. van de bezoldiging der 
officieren van het leger in Nederlandsch-Indië, die als ge
detacheerd uit AVest-lndië teruggekeerd, a la suite van de 
koloniale reserve gevoerd worden en bestemd zijn om als leer
ling1 tot de Hoogere Exijgsschool te worden toegelaten. Voorts 
zijn bij K. B. 8 Mei 1914 n°. 16 (Ind. St. n°. 478) gewijzigde 
bepalingen in ' t leven geroepen ten aanzien van de aan die 
officieren toe te kennen gratificatiën A-oor uitrusting. 

1. LEVENDE STRIJDKRACHTEN. 

Samenstelling «MI sterkte van liet leger. Bij K. B. 2G 
Oct. 1914 n°. 46 (Ind. St. n°. 777) is, met nadere wijziging 
van art. 5 van K. B. 28 .Lui. 1882 (Ind. St. n°. 113). eene 
verdere voorziening getroffen voor het geval de sterkte van 
het officierskorps — de onderluitenants daaronder begrepen 
— bij eenig onderdeel des legers beneden de eisenen der for
matie blijft (vgl. K. V. 1904, kol. 113). 

Iii bijlage B zijn statistische gegevens betreffende het leger 
over 1914 bijeengebracht. Uit tabel 1 dier bijlage blijkt, dat, 
tengevolge van verschillende wijzigingen (vgl. wat de nor
male formatie betreft Ind. St. 1914 nos. 337, 394 en 479) de 
normale formatie niet 6 officieren (of als zoodanig dienst-
doenden) verminderde en met 720 militairen beneden dien 
rang toenam, terwijl de ,,tegenwoordige" (tijdelijk geldende) 
formatie uit. 1914 4 officieren (of als zoodanig dienstdoen-
den) minder en 541 militairen beneden dien rang meer aan-
wi gs dan uit. 1913. <h> eerstgenoemden datum overschreed de 
„tegenwoordige" formatie de normale niet 45 officieren (of 
als zoodanig dienstdoenden) en 668 militairen beneden dien 
rang, in hoofdzaak bij -de infanterie, de genie, de militaire 
administratie, het korps militaire schrijvers, den trein, den 
topographisrhen dienst en het reniontedepot, welk personeel, 
evenals in 1913, eensdeels uoodig was voor de tijdelijke be
zettingen in de Pakpaklanden (Tapanoeli) en van Toboali en 
Belinjoe (eiland Banka), anderdeels ten behoeve van het 
kader bij de infanterie en van de in de buitenbezittingen 
gelegerde garnizoensinfanterie. 

l) Deze regeling onderging wijziging bij Ordn. van 8 Aug. en 7 Dec. 1914 
(Ind. St. nos. 549 en 747) en 18 Jan. 1915 (Ind. St. n°. 106), terwijl do bij 
Ind. St. 1907 n°. 261 vastgestelde regeling van de verhouding en de samen
werking tusschen de burgerlijke en militaire autoriteiten is gewijzigd bij Gouv. 
Bt. 14 Sept. 1914 n°. 24 (Ind. St. n°. 612). 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1915—1916. 

De sterkte van het leger nam af van 1294 tot 1285 officieren 
(en als zoodanig dienstdoenden) en steeg van 32 523 tot 
37 041 militairen beneden dien rang (zie tabel 8 van bij
lage B). -) 

Tegenover de cijfers der ,,tegenwoordige" formatie wezen 
de hiervóór opgegeven sterktecijfers, voor zooveel de offi
cieren betreft (onderluitenants — met uitzondering van apo
thekers-assistenten in dien rang — en adjudant-onderoffi
cieren, dienstdoende officieren, medegeteld), eene stijging 
van het incompleet van 46 tot 51 aan, terwijl het incompleet 
aan onderofficieren en manschappen (2186) overging tot een 
overcompleet van 1797. Bij de infanterie en bij de militaire 
administratie bestond een overcompleet respectievelijk van 
2854 en 3, of in totaal 2857 man. Aangezien echter bij de 
proefvliegafdeeling, de cavalerie, de artillerie, de genie, de 
inteudance, het korps stafmuzikanten, het kader en de élèves 
van de militaire school, tevens cursus tot opleiding van in-
landsche officieren, het kader bij de militaire strafgevange
nis, tevens huis van detentie en de militaire provoosthuizen, 
den trein, den topographischen dienst en het remontedepot 
een incompleet aanwezig was, en bij het korps militaire 
schrijvers, zoomede bij den hospitaaldienst, het door de for
matie gevorderde aantal plaatsen niet ten volle door mili-

-) Hierbij dient in het oog te worden gehouden, dat in den sterktestaat de 
door de formatie aangegeven en op uit. 1914 ook aanwezige 6 onderluitenants-
apothekers-assistcnten, zoomede de in de sterkte tellende 4 architecten niet 
bij de militairen beneden den rang van officier zijn gerekend, daarentegen 
wel in tabel 1, omdat in deze tabel eene splitsing voorkomt in ,,officieren en 
als zoodanig dienstdoenden" en „militairen boneden den rang van officier" 
en genoemde onderluitenants-apothekers, daar zij slechts het diploma bezitten 
van apothekers-bediende den dienst van officier-apotheker niet mogen ver
richten, terwijl van architecten evenmin officiersdiensten mogen worden 
gevorderd. 

5. Ned.-Indië. 7 
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tairen was bezet, toonen de cijfers in bijlage B, tabel 1, 
tegenover de eischen der „tegenwoordige" formatie, een 
incompleet van 335'i Europeanen en een overcompleet van 
4404 Amboineezen en 736 inlanders, d. i. zooals hierboven 
aangegeven, een overcompleet van 1797 man. Op uit. 1914 
waren bij bet leger 82] burgerpersonen en 202 niet-Euro-
peesehe militairen (200 Amboineezen en 2 inlanders) aan
wezig ter vervanging van Europeesche ziekenverplegers en 
schrijvers, welk personeel in mindering is te brengen van 
het zooeven vermeld tekort aan Europeanen van 335!}, dat 
daardoor ten slotte tot 2870 wordt teruggebracht. 

Van de 4404 overcompleet aanwezige Amboineezen waren 
er op uit. 1914 4G3 ter vervanging van Europeesche en in-
landsclie militairen bij den hospitaaldienst en 123 bij het 
korps militaire schrijvers, zoodat het overcompleet in de ge
lederen slechts 3818 bedroeg. 

Van de 29 685 infanteristen waren er bij de veldinfanterie 
15 980 (d. i. 820 meer dan de ,,tegenwoordige" formatie 
eisehte). Van deze 15 980 veldtroepen (2319 man meer dan 
op uit. 1913) waren er — na aftrek van zieken en geëvacu-
eerden en van hen, die om andere redenen niet tot uitrukken 
konden worden aangewezen — beschikbaar om te velde te 
trekken 12 103. d. i. 75,88 ",', van de sterkte der veldtroepen, 
tegen 11 027 of 80,07 % op uit. 1913. 

Naar den landaard waren de aldus beschikbaren verdeeld: 
1913. 

Europeanen 3 003 = 86,22 % 
Amboineezen .... 2 99G = 76,55 % 
Inlanders 5 028 = 81,78 % 

1914. 
2 677 = 83,24 % 
3 778 = 75,63 % 
5 648 - 72,69 % 

11 027 = 80,07 % 12 103 = 75,88 % 

De sterkte nam toe van 25 633 tot 29 685, dus met 4052 
en liet aantal dergenen, die onmiddellijk beschikbaar waren 
van 20 070 (verbeterde opgaaf) tot 21 771, d. i. met 1701 man. 

Met uitzondering van het 3de bataljon infanterie, dat uit
sluitend uit Amboineezen bestaat, zijn thans alle veld-batal-
jons gereorganiseerd, met dien verstande dat bij het 1ste, 
2de, 7de, 14de E . H. en L. H . , 17de en 18de bataljon en 2 
compagnieën van het 19de bataljon infanterie, het incom
pleet aan Europeesche fuseliers door Amboineezen is aan
gevuld. 

De sterkte van het vrijwillig automobielkorps op Java en 
Madoera is uitgebreid van 30 tot 60 man; het korps telt 
thans reeds 37 leden, terwijl nog 1 persoon zich voor het lid
maatschap heeft aangemeld (op uit. 1913 bedroegen deze 
cijfers respectievelijk 11 en 3) (zie K. V. 1914, kol. 35). 

Plaatselijke iiidceling. De militaire bezetting in de Pak-
pak-landen (Tapanoeli) bleef gehandhaafd en wordt — voor-
loopig tot uit. 1915 — boven de formatie van bet leger 
gevoerd, zoodat de „tegenwoordige" formatie daarmede blijft 
uitgebreid. 

Het 8ste bataljon infanterie is thans in zijn geheel van 
Bali teruggekeerd en te Malang gelegerd; 1 compagnie van 
liet 14de bataljon infanterie, dat thans in zijn geheel op 
Java aanwezig is, ging van Banjoebiroe naar Poerworedjo 
over: het 16de bataljon infanterie en twee compagnieën van 
het 19de bataljon werden naar Java gedirigeerd en kwamen 
in garnizoen respectievelijk te Meester-Cornelis en te Soera-
baja (tijdelijk). Het 18de bataljon infanterie te Meester-
Cornelis vertrok op excursie naar de Westerafdeeling van 
Borneo (medio 1914) en was uit. van dat jaar nog niet in 
zijn garnizoen teruggekeerd. 

Te Tjimahi is opgericht de 2de afdeeling veld-artillerie 
bestaande uit de 4de en 5de veldbatterij, terwijl te Banjoe-
biroe uit de vroegere 4de veldbatterij het depot der bereden 
artillerie is gevormd, dat tijdelijk aldaar blijft gelegerd. 

Naar IJenkoelen vertrok 1 peloton genietroepen, ten einde 
op de door aardbeving geteisterde plaatsen behulpzaam te 
zijn bij liet maken van tijdelijk onderdak voor de inwoners. 
Bij den technischen dienst van de peatbest rij ding in Malang 
werd eenig geniepersoneel gedetacheerd, om toezicht te 
houden bij de woningverbetering. 

In Benkoelen zoomede on Elores, Soemba en Celebes bleven 
in liet belang van den aanleg en het onderhoud van bestuurs-
telefonen militaire telegrafisten ingedeeld. 

De sectie veldgenietroepen van Atjeh keerde naar Tjimahi 
terug; op laatstgenoemde plaats werd voorts de depot-com-
pagnie van liet korps genietroepen opgericht. 

De militaire bezettingen te Benkoelen, Bangkinang (Pa-
dangsche Bovenlanden), Bireuen (Atjeh en onderhoorig-
lieden), zoomedo de exploratie-detachementen op West- en 
jYoord-Nieuw-Guinea zijn ingetrokken. 

De directie van het materieel der artillerie te Willem I is 
ingetrokken en het magazijn van oorlog opgeheven, terwijl 
aldaar een garnizoenswapenmagazijn is opgericht. Voorts zijn 
opgeheven de in den loop van 1914 opgerichte depot-com-
paguie van het 18de bataljon infanterie te Meester-Cornelis, 
in verband met de opzendiug naar de Westerafdeeling van 
Borneo van de gezinnen en goederen van de militairen van 
dat korps (zie hiervóór), zoomede het passantenhuis te Maos 
(Banjoemas). 

Het departement van oorlog zal, ingevolge Gouv. Bt. 10 
Juni 1914 n°. 5, geleidelijk naar Bandoeng overgaan en de 
verdere regeling van de dislocatie door den legercommandant 
worden vastgesteld; de Vde en VlI Is te afdeeling volgden 
respectievelijk 1 Jul i en 1 Augustus 1914 hare nieuwe be
stemming. 

De indeelings- en eniplacementstaten van «. de garnizoens-
infanterie en de subsistentenkaders, b. de veldbataljons, het 
korps marechaussee, de mitrailleur-compagnieën, de depot-
bataljons, de kaderscholen en de afdeeling ordonnans-wiel-
rijders, en c. de cavalerie, de intendance, de militaire 
administratie, het korps officieren van gezondheid en de 
korpsen militaire apothekers en apothekers-assistenten onder
gingen wijziging (Gouv. Btn. 6 en 7 Maart, 7 Mei, 28 Nov. 
en 28 Dec. 1914 nos. 34, 49, 18, 30 en 51). Bij laatstgenoemd 
besluit is tevens wijziging gebracht in den tijdelijken for-
matiestaat van den staf van het wapen der artillerie, der 
artillerietroepeii en den dienst der artilleriemagazijnen en 
werkplaatsen, zoomede in den indeelingsstaat der commiezen 
en in den formatiestaat van het tot het leger behoorend 
inlandsen burgerpersoneel. 

Ook in 1914 werden, in liet belang van orde en rust, uit 
verschillende garnizoenen gedurende korter of langer tijd 
troepen naar elders gezonden. Zoo werd gepatrouilleerd in 
het stroomgebied van de Melawi-, Ka jan- en Pajak-rivier en 
in het Songkong-gebied (afd. Sintang, res. Westerafdeeling 
van Borneo). Een compagnie van liet 18de bataljon infan
terie trad op in het landschap Matan, terwijl de drie overige 
compagnieën van dat korps, in vereeniging met een com
pagnie van het 10de bataljon infanterie, in de af deelingen 
Sambas en Pontianak ageerden. In de genoemde deelen van 
de Westerafdeeling van Borneo werd, in het belang van de 
actie, ook gebruik gemaakt van de medewerking van een 
sectie genietroepen. Op Celebes had eene' kleine excursie 
plaats naar bet landschap Binoeang, terwijl verder patrouil
les werden uitgezonden van Amboina naar Boeroe en West-
Nieuw-Guinea en van Amboina en Ternate naar Halmahera. 
Evenals in 1913 gingen in de residentie Timor en onder-
boorigheden patrouilles uit naar Oost-Flores, Adoenara, 
Lomblem, Sawoe en Alor, 

Aanvulling van liet korps officieren. In 1914 overtrof
fen de verliezen in het officierskorps (204) de winsten (192) 
met 12 officieren. Gespecificeerde gegevens daaromtrent 
bevat het vijfjarig overzicht in tabel 8 van bijlage B. Het 
aantal in de sterkte tellende officieren nam af van 1157 tot 
1146 ' ) . Aangezien tegelijkertijd het aantal voor 2de-luite-
nants in de plaats tredende onderluitenants met 3 vermeer
derde (van 136 tot 139), wees de sterkte aan officieren en als 
zoodanig dienstdoenden op uit. 1914 9 minder aan dan op 
lilt. 1913. Het op laatstgenoemden datum, in vergelijking 
met de destijds geldende ,.tegenwoordige" formatie, bestaand 
incompleet van 46 zou dus bij het einde van het jaar zijn toe-

i) Onder deze cijfers waren er 25, die van het Nederlandsche leger bij het 
Indische- waren gedetacheerd, waarvan er 21 (3 kapiteins en 18 luitenants) als 
tweede-luitenant in de sterkte telden, als zijnde niet gedetacheerd op den voet 
van K. B. 18 Aug. 1871 n°. 10 (Ind. St. n°. 176). 
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genomen tot 55, indien niet de tegenwoordige formatie met 
4 was verminderd. In aanmerking genomen dat van de 3 
officieren, in de formatie uitgetrokken als adjudanten van 
den Gouvernem'-Generaal, er 2 tot de landmacht behooreu, 
moet het incompleet op hel einde van 1914 op 50 worden 
gesteld. Onbeaet hieven hij de proefrliegafdeeling 4 plaatsen, 
hij de 1ste afdeeling van het departement van oorlog 1 plaats, 
hij de infanterie 31 plaatsen, hij de artillerie 1U, hij den 
geneeskundigen dienst 21 (17 officieren van gezondheid, 2 
militaire apotheken en 2 militaire paardenartseii), hij de 
militaire school 1 plaats, hij den trein 4 en den topographi-
schen dienst 3 pla etsen. 

Bij Gouv. l)t. 27 April 1914 n°. 60 is de bezoldiging van 
de inlandsclie lste-luitenauts nader vastgesteld. 

Voorziening iu de behoefte aan militairen beneden den 
rang van officier. Tabel 8 van bijlage B bevat een uit
gewerkt numeriek overzicht van de gedurende de laatst ver-
loopen 5 jaren bij het leger in de sterkte gebrachte militairen 
beneden den rang van officier en van de daartegenover 
staande verliezen, tabel 10 een vijfjarige statistiek betref
fende de reëngagementen en tabel 11 een overzicht, alleen 
over 1914, nopens de winsten en verliezen aan kader. 

Met betrekking tot liet niet-Europeesch element valt op 
te merken, dat de werving, gedurende 1914, onl>eperkt was 
opengesteld voor gepasporteerden, voor zoons van actief 
dienende militairen, voor Javanen, Soendaneezeu, Timo-
reezen en Madoereezen en gedurende het tijdvak 1 Augustus 
tot 14 December ook voor Amboineezen. J) 

Voor de legerreserve (vgl. K. V. 1914, kol. 36) hadden 
zich, op het tijdstip van afsluiting in Indië van de mede-
deelingen voor dit hoofdstuk (1 April 1915), 480 Europeanen 
en 25 inlanders (onder wie 4 Amboineezen) verbonden; in 
April 1911 bedroegen die cijfers 502 Europeanen en 23 
inlanders (onder wie 3 Amboineezen). ") 

De in 1905, bij wijze van proef', genomen maatregel, ten 
doel hebbende de werving van Indo-Europeanen te bevorderen 
en het bij het leger bestaande tekort aan Europeanen door 
andere elementen aan te vullen (zie K. V. 1906, kol. 84) is 
bestendigd; in 1914 heeft zich slechts één persoon aangemeld. 
De- aan de van het eiland Kisar (Amboina) afkomstige i 
mestiezen geboden gelegenheid om een voorloopig engage- ! 
ment bij het leger aan te gaan (zie t. a. p.) bleef ook in 1914 
sonder gevolg. 

Ter versterking van de levende weermiddelen zijn de enga-
gemefttspremiën en aanbrenggelden i'> Indië verhoogd 
(Gouv. Btn. 8 Aug. 1914 n°. 2x, 13 Aug. 1914 ir*, lx — Jav. 
Ct. n°. 65 — en 8 Sept. 1914 n°. 1* — Tav. Ct. n°. 73), 
terwijl ten aanzien van de hier te lande aan te werven mili
tairen een soortgelijke maatregel is getroffen bij K. B. 22 
Oct. d. a. v. u°. 59. . 

Wat aangaat de toekenning van premifin aan Europeanen 
en met hen gelijkgestelde personen, die, na liet leger met 
voortdurend pensioen of. gagement te hebhen verlaten, zich 
opnieuw voor den militairen dienst verhinden, zijn, op tijde
lij ken voet, maatregelen getroffen hij Gouv. Bt. 3 April 
1915 n°. 9. 

De bepalingen nopens de belegging van engagements- of 
refingagementspremiën ondergingen wijziging bij E . Bn. 'J7 
Maart 1914 n°. 22 (Bijbl. Ind. St. n#. 8043) en 9 Juli 1914 
n". 40 (Bijbl. Ind. St. n'. 8085), 

Wat den gang der werving in Nederland betreft, zij ver
wezen naar tabel 9 van bijlage B. 

Militair onderwijs. Bij Gouv. Bt. 19 Febr. 1914 n°. 4 is 
machtiging verleend om, met afwijking in zoover van de 
bestaande voorschriften, de officieren, die, vóór zij tot het 
volgen van de krijgskundige studiën aan de Hoogere Krijgs-
school naar Nederland vertrokken, reeds eene detaclieering 
bij de infanterie of bij de bereden artillerie, dan wel bij de 
opleidingsbrigade van den topographisehen dienst hebben 

i) Gedurende het overige deel van het jaar was de werving voor 
Amboineezen beperkt opengesteld. 

2) Nopens de tot de legerreserve behoorende, vrijwillig onder de wapenen 
komende personen, is eene regeling getroffen bij Gouv. Bt. 5 Sept. 1914 n°. lx 
(Jav. Ct. n°. 72). 
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gevolgd, bij terugkeer in Indië vrij te stellen van eene nadere 
detacneering hij genoemde wapens of genoemden dienst en 
om eene detacheering bij het hoofdbureau van den generalen 
slat' desgewenscht te doen voorafgaan aan eene eventueele 
detacheering bij de bereden artillerie in stede van die daarop 
te laten volgen. 

De regeling aangaande de oproeping van adspiranten voor 
de Koninklijke Militaire Academie, enz. (vgl. K. V. 1912. 
kol. 51) onderging wijziging hij Gouv. Bt. 8 Jul i 1914 n°. 48 
(Ind. St. n°. 491). 

Tabel 12 van bijlage B bevat eene numerieke opgave l>e-
Ireffende de bij verschillende inrichtingen van militair 
onderwijs hier te lande voor Indisch officier in opleiding 
zijnde leerlingen, zoomede omtrent die bij de militaire school 
te Meeater-Cornelis. In dat overzicht zijn gegevens opge
nomen aangaande het aantal der tot het Indisch leger be
hoorende officieren, die de lessen aan de Hoogere Krijgs-
school te 's-Gravenhage volgen, :') 

De opgaven betreffende de kader- en korpsscholen en de 
hoefsmidschool in Indië zijn opgenomen in tabel 13 van bij
lage B. 

Aan de in 1914 benoemde inlandsche officieren werd, ter 
voltooiing van hunne opleiding, voortgezet militair onder
wijs gegeven. 

Het aantal pupillen der derde categorie van de in 1912 
opgeheven school te Gonihong (zie K. V. 1913, kol. 40) 
bedroeg op uit. 1913 28. In den loop van het verslagjaar 
werden 15 pupillen ontslagen en gingen er 7 bij het leger 
over, zoodat het aantal pupillen van deze categorie ten slotte 
nog G bedroeg (1 zoon van een minder militair en 5 zonen 
van particulieren). 

Van de sedert 1903, bij wijze Van proef, aan jongelieden 
van Europeesche afkomst geboden gelegenheid om, onder het 
genot van eene toelage, bij de korpsen en instellingen van 
het leger eenig handwerk of' ambacht te leeren (zie K. V. 
1914, kol. 37) is in 1914 een minder ruim gebruik gemaakt 
dan in 1913. Van de 41 jongelieden, die op uit. Maart 1914 
in opleiding waren, werden er gedurende het verslagjaar 18' 
van hunne tewerkstelling ontheven (8 wegens het aangaan 
van een engagement bij het leger, 1 wegens intrede van het 
'JOste levensjaar, 4 wegens overgang in particulieren dienst 
en 5 wegens slecht gedrag). In het verslagjaar werden 19 
jongelieden in opleiding genomen, van wie er 4 in militairen 
dienst traden en 1 wegens slecht gedrag werd ontslagen, zoo
dat op uit. Maart 1915 in het geheel 37 leerlingen aanwezig 
waren. 

In afwachting van de komst van een uit Nederland uit te 
zenden vliegenier, is, bij wijze van tijdelijken maatregel, tot 
de oprichting van eene proefvliegafdeeling overgegaan (Gouv. 
Bt. 30 Mei 1914 n°. 39). 

Bij Gouv. Bt. 25 April 1914 n°. 37 is, op tijdelijken voet, 
bepaald, dat de leeraren, leerlingen en assistent-leeraren van 
de voor officieren te houden leercursussen in de Javaansche 
en Soendaneesche talen jaarlijks eene korte studiereis op 
Java kunnen maken. De algemeene voorschriften voor deze 
cursussen ondergingen wijziging bij Gouv. Bt. 2 Maart 1915 
n°. 24 (zie Jav. ('t. n". 20). 

Bewapening. De vervanging van de revolver door het 
pistool model '11 heeft thans bij alle korpsen van het leger 
— met uitzondering van de infanterie en de genietroepen — 
plaats gehad. De, ingeval van mobilisatie bij do verschil
lende korpsen infanterie in te deelen ordonnansen-wielrijders, 
zoomede alle militaire koks worden met dat pistool en de 
marechaussee-sabel uitgerust. 

De aanmaak van verschillende munitiën voor geweren, 
karabijnen en revolvers heeft in 1914 bij de pyrotechnisehe 
werkplaats te Bandoeng geregeld plaats gehad. 

In 1914 is bij de voortgezette conservatieproeven met het 
rookzwak buskruit voor scherpe patronen voor geweer en 
karabijn, model '95, geen merkbare achteruitgang in de 
chemische stabiliteit waargenomen. De toestand van het 

3) De in 1914 toegelaten officieren van het Indisch leger zullen de lessen 
aan die inrichting eerst in September (intendanoe-cursus) en November 
(krijgskundige cursus) 1915 volgen. In 1915 heeft geen toelatingsexamen voor 
de Hoogere Krijgsschool plaats. 
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Fiijpkiuit is niet merkbaar verminderd. De chemische stabi-
iteit van de in 1914 ontvangen nieuwe partijen rookzwak 

kruit was gunstig. 

Kleeding en uitrusting. Het in Ind. St. 1909 n°. 302 
opgenomen tarief betreffende de verstrekking van kleeding 
en uitrusting van de mindere militairen, enz. onderging 
nadere wijzigingen (Ind. St. 1914 nos. 85, 160 en 383). 

Met het oog op de aanvankelijk gunstige resultaten (vgl. 
K. V. 1914, kol. 38), zullen gedurende een tijdvak van 3 jaren 
proeven worden genomen met een 100O-tal grijs-groene vilten 
hoeden. Voorts wordt onderzocht in hoever de in gebruik 
zijnde veldzakken door tentransels van waterdichte stof 
kunnen worden vervangen. 

Bij K. B. 13 Febr. 1914 n°. 19 zijn ingevoerd: onderschei
dingsteekenen voor onderofficieren-instructeur bij de infante
rie en voor de militairen der mitrailleur-compagnieën; de 
wandelsabel van het voor de officieren van het Nederlandsche 
leger vastgestelde model voor de officieren, onderluitenants 
en adjudanten-onderofficier en een nader door den comman
dant van het leger vast te stellen model riemsporen voor de 
bereden officieren en minderen. Bij dezelfde gelegenheid is 
de uniform van de militairen van den topographischen dienst, 
zoomede van den hospitaaldienst beneden den rang van 
adjudant-onderofficier nader vastgesteld. 

Huisvesting. Met den bouw van officierswoningen werd 
voortgegaan. Gereed kwamen 7 woningen te Bandoeng, 4 te 
Tjiinalii, 4 te Batoedjadjar (Preanger-Regentschappen), 3 
te Djokjakarta. 3 te Soerakarta en 1 te Soerabaja. De woning 
voor (Uu afdeelings-commandant te Soerabaja werd voltooid, 
terwijl te Tjimahi, Bandoeng, Magelang en Malang verdere 
woningbouw onderhanden is. 

Voor de gehuwde onderofficieren kwamen respectievelijk 
10, 8 en 1 woningen gereed te Tjimahi, Bandoeng en Padala-
Tang (Preanger-Iiegentschappen), terwijl op beide eerstge
noemde plaatsen, zoomede te Tjilatjap, Gombong en Malang 
nog logies in aanbouw is. 

De vernieuwing van het kampement te Batoedjadjar bleef 
onderhanden, evenals de bouw van de kampementen voor een 
depotbataljon te Bandoeng, voor het depot der bereden artil
lerie te Tjimahi en de verbouwing van het subsistenten-kader 
te Weltevreden. Te Padalarang werd een aanvang gemaakt 
met den bouw van een kampement voor het militair personeel 
aldaar, te Gombong met de verbouwing van de voormalige 
pupillenschool ten behoeve van het aldaar gelegerde garni-
Eoen, Te Tjimahi zijn bebouwingen onderhanden ten behoeve 
van de opgerichte depot-compagnie bij het korps genie
troepen. 

In verband met de reorganisatie van het militair zieken-
verplegingswezen, is in de nabijheid van het militair hospi
taal te Weltevreden oen zusterhuis voor de verpleegsters 
opgericht en zijn san het militair hospitaal te Soerabaja be
langrijke bij- en verbouwingen onderhanden genomen, o. m. 
ook die bouw van een zusterhuis. De verbouwing; van het 
militair hospitaal op eerstgenoemde plaats werd voortgezet, 
terwijl de ziekeninrichting te Batoedjadjar uitbreiding — 
tevens verbetering — onderging. Een afzonderlijk militair 
geneeskundig laboratorium is te Weltevreden in aanbouw. 

Ten behoeve van den trein op Java wordt te Willem I een 
kazerne voor een treineonipagnie verbouwd en zijn te Magc-
'■Mi'f bebouwingen onderhanden. Begonnen werd met den 
bouw van treinkampementen te Malang en Soerabaja. 

Tot vernieuwing van de tndeli.ike kamrx menten te Taken-
gon, Blang Kedjeren en Trangon (Atjeh en onderhoorig-
heden) werd overgegaan. 

Voortgegaan wordt met ile afsluiting van troepenlogies en 
ziekenzalen met muskietengaas, o. m. te Palembang. de 
opstelling van moderne kooktoestellen in de troepen kampe
menten en den bouw van de bureaux voor het departement 
van oorlog te Bandoeng. 

Do pyrotechnische werkplaat te Bandoeng onderging eenige 
uitbreiding. 

Voeding en verpleging. Bij Gouv. Bt. 8 Aug. 1914 
n°. 6.r is een nieuw militair tarief vastgesteld, hetwelk in 
het algemeen de voeding bij mobilisatie regelt en waarin 

rekening is gehouden met de ervaringen welke op verple-
gingsgebied bij de jongste overzeesche expeditiën werden 
opgedaan. Voor officieren, onderluitenants, adjudant-onder
officieren en de met eene zelfstandige betrekking belaste^ 
sergeant-majoors der militaire administratie is daarin geen 
ration aangegeven, doch voor hen is eene geldelijke tegemoet
koming uitgetrokken, waaruit zij zelf de kosten van voeding, 
bedienden en transportmiddelen hebben te bestrijden. De 
door hen benoodigde levensmiddelen kunnen zij tegen be
taling uit de voorraden van de intendance ontvangen. Als 
verdere bijzonderheid van dit nieuwe tarief valt op te merken, 
dat voor alle overige tot de gemobiliseerde troepen, enz. be-
hoorende militairen, enz. indemniteit voor voeding wordt 
tegoed gedaan, waaruit de compagnies-commandanten de voor 
hunne onderhebbenden benoodigde en uit de voorraden van 
de intendance te betrekken levensmiddelen kunnen be
kostigen. 

Het verouderd en minder doelmatig meubilair, enz. in 
gebruik bij de lijders van de afdeelingen l a en 16 in de 
militaire hospitalen wordt geleidelijk vernieuwd. 

Ter bevordering van de hygiëne in de kampementen is een 
aanvang gemaakt met de verstrekking aan de gehuwde niet-
Europeesohe mindere militairen van z.g. étage-slaaptafels, 
welke bestaan uit een ijzeren schraag, waarop twee eenmans-
slaaptafels boven elkaar zijn geplaatst. 

Algemeen? gezondheidstoestand en ziekenverpleging. 
Ofschoon juiste en uitgebreide opgaven betreffende den 
gezondheidstoestand van het Xederlandsch-Indisch leger nog 
ontbreken, kunnen toch met behulp van andere gegevens 
thans reeds enkele cijfers worden genoemd, welke eenigszins 
een beeld daarvan geven. Voor juiste opgaven wordt ver
wezen naar de hier to lande door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek te publiceeren sanitaire statistische gegevens, 
waasvan het overzicht over 1912 verschenen is (vgl. K. V. 
1910, kol. 74). 

Het totaal aantal ziekte- en sterfgevallen *) bedroeg in 
1914 respectievelijk 28 087 en 295, tegen 25 772 en 209 in 
1913. Het aantal gevallen van buiktyphus beliep 428, met 
75 sterfgevallen. Voor malaria werden 6399 militairen be
handeld met 43 sterfgevallen; in 1913 bedroegen deze cijfers 
respectievelijk 5012 en 25. Het aantal lijders aan pokken 
bedroeg 7. Door cholera, beri-beri en dysenterie werden 
respectievelijk 27, 222 en 359 militairen aangetast, van wie 
er 7, 5 en 3 overleden. Pest deed zich voor bij 2 militairen, 
die beiden bezweken. Tegen hondsdolheid werden 36 mili
tairen prophylactisch behandeld, met gunstig resultaat. Van 
de 119 lijders aan tuberculose overleden er 10; in 1913 be
droegen deze getallen respectievelijk 440 en 10. Wegens 
syphilis en urethritis veüena kwamen voor de eerste maal 
respectievelijk 601 en 4293 lijders onder behandeling, zoo-
mede 1224 die reeds vroeger aan syphilis hadden geleden, 

■ resüectieveljjk l en 4 sterfgevallen. Dlcus molle kwam 
bij 1218 militairen voor. Door epidemische meningitis werden 
4 militairen aangetast, die allen bezweken. Met mijnworm-
ziekte kwamen 272 militairen onder behandeling, van wie 
er 1 overleed, en wel aan pneumonia crouposa. 

Bij K. B. 23 Nov. 1914 n°. 15 (Bijbl. Ind. St. n°. 8129) 
is liet reglement betreffende de opleiding tot officier van 
gezondheid bij het leger in Nederlandsch-Indië op enkele 
punten gewijzigd. 

Het reglement voor den militairen geneeskundigen dienst 
onderging, met betrekking tot de kostelooze geneeskundige 
behandeling, eene wijziging bij Gouv. Bt. 28 Dec. 1914 n°. 
56 (Ind. St. n°. 790). 

Bij K. B. 9 Febr. 1915 n°. 53 (Ind. St. n°. 320) zijn maat
regelen getroffen om de op den ouden voet in dienst gestelde 
en nog in dienst zijnde hoofdverpleegsters bij den hospitaal-
dienst 2) in mindering te doen komen van het aantal in de 
legerforniatie uitgetrokken verpleegsters 1ste klasse. Nopens 

i) Behalve de in vorige jaren opgesomde ziektegevallen zijn voor 1914 
voorloopig nog vermeld gevallen van buiktyphus, dysenterie, hondsdolheid, 
tuberculose, epidemische meningitis en mijnwormziekte. 

2) De bij K. B. 28 Jan. 1914 n°. 58 (Ind. St. n°. 337) — zie hiervóór — 
vastgestelde formatie-wijziging beoogt o. a. de vervanging van de vóór deze 
wijziging bestoando betrekking van hoofdverpleegster bij den hospitaaldienst 
door eene nieuwe betrekking van hoofdverpleegster bij dien dienst. 
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de inkomsten van de vóór 1 J a n u a r i 1914 in d iens t gestelde 
hoofdverpleegsters is eene regel ing getroffen bij Gouv. Ut. 
26 Eebr . 1915 n°. 40 ( I n d . St. n°. 215) . 

De i jsproduet ie van de gouvernements i jsfabriek te Koeta ' 
R a d j a bedroeg in 1914 504 510 K . G . , waarvan ten behoeve , 
van het Gouvernement kosteloos werd vers t rekt 96 280 K.G. J 
( tegen 85 865 K . G . in 1913) en aan par t i cu l ie ren werd ver- ! 
kocht 337 409 K. G. ( tegen 232 052 K .G . in 1913) . De bruto- , 
ontvangsten zijn te stellen op f 30 255, waa rvan f 7702 voor , 
de gouvernementsvers t rekkingen en f 22 553 voor den ver-
koop aan par t i cu l i e ren . De exploi tat iekosten beliepen 
f 12 597, waaronder f 997 aan mater ia len van den lande . Aan 
brandstof werd per 100 K.(i. geproduceerd ijs een bedrag 
van f 0 ,80 5 besteed. 

M a n o e u v r e s . De in 1914 door de verschi l lende wapens 
gehouden veldoefeningan op kleine schaal vonden, waar 
mogelijk, in ve reen ig ing met de plaatsel i jk aanwezige andere j 
wapens p laa ts . Daarb i j verbleven soms afdeel ingen van veld-
troepen eenigen tijd bui ten hare garn izoenen . De groote 
manoeuvres , welke zouden plaa ts hebben in het bergterrein I 
tusschen Poerwakarta en Padalarang werden, evenals de -
cavaler iemanoeuvres , in verband met de t i jdsomstandig- j 
heden, afgelast . De for tmanoeuvres , welke op de Bandoeng-
sche hoogvlakte zouden worden gehouden konden, wegens j 
hevige regens , n ie t doorgaan. 

R e m o n t e . H e t remonte-depot te P a d a l a r a n g leverde in | 
1914 aan het leger af 332 paarden (180 voor de cavalerie en 
152 voor de a r t i l l e r i e ) , tegen 299 paa rden in 1913. Pogingen 
om, in verband met het verbod van ui tvoer van paarden uit 
Aus t ra l i ë , het depot vau uit Argen t in ië aan te vu l len , hadden i 
vooralsnog geen resu l taa t . 

Voor de a a n v u l l i n g van den t re in op J a v a zijn in 1914 13 
paa rden aangekocht en 36 van de a r t i l l e r ie overgenomen. 
Voor den t r anspor t t r e in in Atjeh en onderhoor igheden zijn 
2 trekossen aangeschaf t . 

Ten behoeve van de bergar t i l l e r ie zijn 16 inheemsche 
paarden in dienst genomen. 

Eene bij de bereden ar t i l l e r ie genomen proef met 20 
inheemsche paa rden , ten einde na te gaan in hoever deze als 
bespanning voor de caissons der tweede afdeel ing van den 
gevèchts t re in b ru ikbaa r waren, heeft to t vri j bevredigende 
resul ta ten geleid. N a afloop van de proef werden 18 paarden 
overgegeven aan den t re in en werden er 2 verkocht . 

De te r bes t r i jd ing van beenderziekte a a n he t voedings-
rat ion der Aust ra l i sche t roepenpaarden toegevoegde kalk is 
door kr i j t ve rvangen . 

Slechts één geval van kwaden droes deed zich voor. 

Reglementen en dienstvoorschriften. Onder de in 1914 
door den commandan t van het leger vas tges te lde reglemen
ten en dienstvoorschrif ten behooren o. a. : , ,Voorloopige lei
draad voor het houden van nachte l i jke oefeningen en nachte
lijke) ondernemingen bij he t wapen der i n f a n t e r i e " ; , .Regle
ment oj) d( exèrci t iën der mi t ra i l l eur -compagnieën , 2de ge
d e e l t e " : r.VoorlooDMï Bchietvoorschrift. tevens exercitie-regle
ment voor den mi t r a i l l eu r M / 1 2 " ; , .Reg lement op de exèr
cit iën der ves t ing -a r t i l l e r i e " , t . w. , ,de kanonnen van 7 c.M. 
L/28 V . S . en K. t . 1 ." en „ d e kanonnen van 7 c .M. L/14 V .S . 
en K. t . 1 . " ; „Voor loopig gevechtsvoorschrif t voor -de be
reden a r t i l l e r i e " : .Handboek betreffende de ernst vuurwer
ken, 3de d e e l " , , .Handboek voor den technischen dienst van 
de veldcompagnieën van het korps genietroepen van het 
Xeder landsch- Ind i sche leger, deel I I I . Gemeenschapsmid
d e l e n " ; „Hu i shoude l i j ke voorschriften betreffende het be
heer van het mater ieel bij het wapen der genie en aanvu l l ing 
op de daarbij a angehaa lde ar t ikelen van de regelen voor het 
beheer van het mater ieel bij liet depar tement van o o r l o g " ; 

VOOrloopige le idraad voor den stafdienst bij t roepenafdee-
l ingen te velde tegen een bui tenlandschen v i j a n d " ; „Voor
schrif t voor den v e r p l e g i n g s d i e n s t " ; „Voorloopig voorschrift 
op de oefeningen van den t r e i n " ; „Gronds l ag voor ople id ing 
en oefening der i n f a n t e r i e " ; „Gronds lag voor op le id ing en 
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oefening der c a v a l e r i e " ; „ G r o n d s l a g voor ople id ing en oefe
n ing der g e n i e t r o e p e n " ; „ U i t t r e k s e l van het reglement van 
k r i j g s t u c h t " . 

Van eenige reglementen verscheen een herdruk of zag 
eene maleische ver ta l ing het l ich t . 

Kelooni i igen en s t r a f f e n . Een overzicht van de aan mi l i 
t a i ren der l andmach t in 1914 toegekende eerbelooningen 
wegens aan den lande Ivewezen bi jzondere diensten te r zake 
of t e r ge legenheid van kr i jgsver r ich t ingen in Neder landsch-
I n d i ë , is opgenomen in tabel 14 vau bi j lage B . 

H e t aan ta l mi l i ta i ren beneden den r a n g van officier, d ie 
in 1914 aanspraak kregen op de gouden , zi lveren en bronzen 
meda i l l e en op den zilveren gesp voor l angdur igen t rouwen 
diens t , bel iep 4853, tegen 3306 in 1913. 

De bij K. B . 30 Mei 1913 n". 74 ( I n d . S t . n°. 508) vastge
stelde nieuwe draagwijze van eereteekenen, is bij K. B . 14 
Apr i l 1914 n°. 49 ( I n d . St. n". 481) ook op het eereteeken voor 
moed en t rouw van toepassing verk laa rd . 

Tot toekenn ing van kleine belooningen aan mindere mi l i 
ta i ren bij de in den loop van 1915 te houden scherm- en g y m -
nas t iekwedst r i jden is bij Gouv. Bt . 21 A p r i l 1915 n°. .4 een 
.bedrag van f 5753 beschikbaar gesteld. 

Tabel 15 van bi j lage B bevat eene numer i eke opgave be
t ref fende eenige categorieën van gestraf ten of om niet-eer-
volle redenen uit het leger of t i jdelijk u i t het korps af ge-
voerden. 

M a a t r e g e l e n en i n s t e l l i ngen in h e t b e l a n g v a n h e t zede
li jk en s toffe l i jk welzijn van den s o l d a a t . H e t aan ta l recre
at iezalen voor Europeesche onderofficieren is m e t 3 u i tge
breid ( ten behoeve van genoemde categor ie v a n mi l i t a i r en 
bij liet suhs is tentenkader Ie Batavia , hij het 13de bata l jon 
in fan te r ie te Soerahaja en bij het garnizoensbata l jon van 
Amboina bn Te rna t e te Ambo ina ) , zoodat t h a n s 9 van zulke 
lokalen in gebruik zijn. Nieuwe dagverbl i jven voor Europee-
Bche minderen werden opgericht ten behoeve van het ga rn i -
soens-batal jon van de Westerafdee l ing van Borneo te Pon-
i i anak en v i n de 2de t re incompagnie , terwijl 2 dagverbl i jven 
(van de 17de compagnie ar t i l ler ie te Sa la t iga en van het 
garn izoensbata l jon van Amboina en Te rna te te Amboina ) 
w< rden opgeheven, zoodat in het aan ta l dier i n r i ch t ingen geen 
\ erandering kwam. 

Ook gedurende 1914 bleef de ge legenheid opengesteld om 
tot schoen- en kleermaker bij de korpsen te worden opgeleid. 

A a n de kaderschool te T j imahi bleef voor mi l i t a i ren de ge
legenheid bestaan om zich voor kok te bekwamen. 

De veran twoord ing over de a d m i n i s t r a t i e der mi l i t a i r e 
sociëteiten wees, verdeeld over 78 dergel i jke in r i ch t ingen 
in to taa l op een voordeelig saldo van rond f 154 550. De 
waa rde van gebouwen, meub i l a i r en bibl io theken werd op 
u i t . 1914 op rond f 674 077 geschat . 

Tabel 16 van bi j lage B geeft een overzicht van de in 1914 
wegens dronkenschap aan Europeesche mi l i t a i r en opgelegde 
s t raf fen , waaru i t blijkt, da t van de 7560 Europeesche mi l i 
ta i ren er zich 1582 nu en dan aan misbru ik van sterken d r ank 
schu ld ig maakten en daarvoor in 2002 gevallen werden ge
s t raf t . In 1913 bedroegen deze geta l len 8067, 1776 en 2318. 

V a n het op de Indische begroot ing voor 1915 ui tge t rokken 
b e d r a g van f 13 500 voor geldeli jken s teun a a n vereenigin-
gen , welke zich ten doel stellen het zedelijk welzijn der mi l i 
ta i ren te bevorderen, werden subsidiën toegekend aan de 
m i l i t a i r e tehuizen van den „Chr is te l i jken mi l i ta i ren bond 
voor Oost- en AVest-Indië" te Meester-Cornel is , Bu i tenzorg 
en T j i m a h i , zoomede aan dergel i jke in r i ch t ingen te Ba tav ia , 
T j i m a h i , Bandoeng , W i l l e m I ( A m b a r a w a ) , Mage lang , 
Soerakar t a , Soerahaja en Ma lang . 

S t a a t s s t o o i n t r a i n w e g in At jeh . De s toomtram in Atjeh 
bleef gedu rende het geheele j aa r in volle explo i ta t ie . Met de 
aan légwerksaamheden voor de door t rekking tot Bes i t ang 
werd voor tgegaan . Het baanvak Koeala S i m p a n g — S o e n g a i 
l.i|uiet is 15 J u l i 1914 in exploi ta t ie genomen. 

T e l e f o n e n . Do uitkomsten der exploi ta t ie van het tele
foonnet in Atjeh bleven bevredigend. 

Hande l ingen der S ta ten-Generaa l . Bi j lagen. 1915—1916. 5 . X e d . - I n d i ë . 8 
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§ 2. TOPOGBAPHISCHE DIENST. 

Omtrent hetgeen in 1914 door den topographischen dienst 
is verrjcht met betrekking tot de triangulatie op Sumatra en 
Celebes, de opneming van Midden-Java, de afdeeling 
Krawang (Batavia), de residentiën Pekalongan en Cherilion 
en de eilanden Sumatra en Celebes, de herziening der topo-
graphische kaarten van de residentie Preanger-ltegentsehap-
pen en, voor zoover deze het horizontaal verband betreft, van 
de residentiën Bantam, Pasoeroean, Kediri, Besoeki en Item-
bang naar resultaten der landrentemetingen aldaar, de topo-
grapliisclie opneming van Atjeh en onderhooriglieden en de 
landrentemetingen in de residentiën Preanger-Regentschap
pen, Pekalongan, Itembang, Besoeki, Soerabaja, Madoera, 
Kediri en Madioen, alsmede, wat aangaat de samenstelling 
van sclietskaarten naar de van verschillende zijden ontvan
gen gegevens, zij verwezen naar het „Jaarverslag van den 
topographischen dienst in Nederlandsch-Indië" over dat 
jaar. 

Op uit. 1914 waren bij de opleidingsbrigade ter opleiding 
en beproeving ingedeeld 9 Europeesche militairen beneden 
den rang van officier en 25 inlandsche jongelieden (18 voor 
topograaf en 7 voor teekenaar); voor opleiding tot verken
ner meldden zich geen candidaten aan. Gedurende 6 maanden 
van dat jaar zijn 2 officieren afkomstig van de Hoofere 
Krijasschool en 9 officieren, die toegelaten waren tot die in
richting van onderwijs, in het terreinopnemèn, het gebruik 
van kaarten, enz. geoefend. Op het einde van het verslag
jaar waren de inlandsche verkenners ingedeeld als volgt: 
1 op de Soela-eilanden, 1 op Soembawa, 3 op Nieuw-Guinea 
en 6 in de Preanger-Regentschappen. 

Gedurende 1914 zijn bij de topographische inrichting be
werkt en van gouvernementswege uitgegeven: overzichts-
kaarten van de residentie Semarang (schaal 1 : 250 000), van 
Atjeh en onderhoorigheden — bijgewerkte herdruk — in 6 
bladen (schaal 1 : 200 000) en van de krijgsspelkaart ,,Soeme-
dang" (schaal 1 : 50 000), schetskaarten van de residentie 
Palembang in 4 bladen (schaal 1 : 300 000), van het eiland 
Ceram in 2 bladen (schaal 1 : 250 000) en van Midden-
Celebes — voorloopige uitgave — in 2 bladen (schaal 1 : 
500 000); veelhoeksindeelingskaart van de Lampongsche dis
tricten (schaal 1 : 800 000) ; erfpachtsperceelkaart van idem 
(schaal 1 : 500 000) ; kaarten van het oorlogsterrein in West-
Europa (schaal 1 : 300 000) en in Oost-Europa (schaal 
1 : 1 500 000); verschillende soorten bladwijzers; 22 detail-

Gedurende het tijdvak, waarover deze paragraaf loopt 
(medio Maart 1914 tot medio Maart 1915), hadden krijgs-
verriohtingen plaats of was gewapende tusschenkomst nooüig 
in Atjeh en,onderhoorigheden, in de Westerafdeeling van 
Borneo, in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, in 
Celebes en onderhoorigheden, op Boeroe (Amboina), op Hal-
mahera (Ternate), op Timor, Flores, Adoenara, 'Lomhlem, 
Sawoe en Alor (Timor en onderhoorigheden) en op Xieuw-
Guinea. Aangezien die gebeurtenissen reeds zijn beschreven 
in hoofdstuk C, kan hier met eenige algemeene opgaven wor
den volstaan. 

Gedurende 1914 kwamen in Atjeh aan, ter aanvulling van 
de door evacuatie, pasporteering. gageering, pensionneering, 
overplaatsing, overlijden als anderszins ontstane vacatures: 
901 militairen (onder wie 35 officieren en onderluitenants), 
terwijl in de drie voorafgegane jaren 1911 tot en met 1913 de 
aanvulling achtereenvolgens had bedragen 1472, 849 en 660, 
onder wie 37, 37 en 36 officieren en onderluitenants. Onder 
de in 1914 naar Atjeh gezonden aanvulling bevonden zich 
215 Europeanen, tegen in de jaren 1911 tot en met 1913 ach
tereenvolgens 325, 229 en 185 (met inbegrip van officieren 
en onderluitenants). 

bladen van de krijgsspelkaart ,,Soemedang" (schaal 1. : 5000), 
4 idem van Atjeh en onderhoorigheden (schaal 1 : 40 000) en 
4 idem van dit gewest — voorloopige — (schaal 1 : 40000);. 
4 • graadafdeelingsbladen van Zuid-Suniatra (schaal 1 : 
100 000) en 23 idem — voorloopige — (schaal 1 : 100 000); 
3 detailbladen van Midden-Java (schaal 1 :50 000) en 27 
idem (schaal 1 :25 000); 1 detailblad van de Preanger-
Regentschappen (schaal 1 : 50 000); 4 idem (schaal 1 : 
20 000) en 4 idem — voorloopige — (schaal 1 : 50 000) ; 13 
detailbladen van Krawang —■ voorloopige — (schaal 1 : 
50 000), G idem — voorloopige — (schaal 1 : 25 000) en 22 
idem (schaal 1 : 25 000); 23 detailbladen van Cheribon — 
voorloopige schetskaart — (schaal 1 : 50 000); 8 detailbladen 
(herzien naar de resultaten der landrentemetingen) van 
Kediri (schaal 1 : 20 000), 33 idem van Pasoeroean (schaal 
1 : 20 000) en G9 idem — voorloopige — (schaal 1 : 20 000); 
22 idem van Besoeki (schaal 1 : 20 000) en 3 idem — voor
loopige — (schaal 1 : 20 000); kaart van de hoofdplaats 
Batavia en omstreken (schaal 1 :50 000) en idem (schaal 
1 : 20 000); 2 legenda's voor de militaire kaarten. De kaarten 
en legenda's zijn in kleurendruk verschenen, evenzoo de 
noodig geachte bijdrukken van de navolgende reeds bestaande 
kaarten: blad van de militaire kaart van Batavia (schaal 
1 :50 000); overzichtskaart van de Westerafdeeling van 
Borneo (schaal 1 :200 000); 3 kaarten van het eiland 
Sumatra (schaal 1 : 3 000 000); kaart van het eiland Nias 
(schaal 1 : 150 000); idem van het eiland Java (schaal 
1 : 2 000 000); idem van den Indischen Archipel (schaal 
1 : 10 000 000); 8 detailkaarten van de Preanger-Regent
schappen (schaal 1 : 20 000); desakaart van Tambak ltedjo 
(schaal 1 : 5000). In zwartdruk verschenen eenige voor
loopige schetskaarten van gedeelten van Midden-Celebes en 
van Djambi, van Poelau Laoet en van de afdeeling Boni, 
terwijl ter aanvulling van den voorraad 72 verschillende 
kaarten en detailkaarten werden herdrukt. 

Ten behoeve van de departementen van algemeen bestuur 
zijn vervaardigd G59 15G afdrukken van kaarten, teekenangen 
en graphieken, enz., terwijl het totaal aantal afdrukken 
2 862 936 bedraagt. 

Voor verkochte kaarten is in 1914 ontvangen f 11 023, 
terwijl de kosteloos en tegen regularisatie verstrekte kaarten 
eene verkoopswaarde vertegenwoordigden van f 27 081. 

De gedurende 1914 door de Atjehers aan onze troepen toe
gebrachte verliezen bedroegen 6 gesneuvelden (1 Europeaan 
— officier —, 2 Amboineezen ën 3 inlanders) en 28 gewon
den (1 Europeaan, 14 Amboineezen en 13 inlanders), van 
wie 2 Amboineezen aan de bekomen wonden overleden (in 
1913 bedroegen de verliezen 16 gewonden, van wie 1 officier 
aan de bekomen kwetsuren stierf). De Atjehers lieten in ge
noemd tijdvak 47 dooden en 6 gewonden in onze handen (in 
1913 48 dooden en 2 gewonden); bovendien werden 2 per
sonen gevangen genomen (in 1913 37), ongeacht degenen, die 
zich onderwierpen na door onze patrouilles in het nauw te 
zijn gedreven. Aan handvuurwapenen zijn in 1914 in Atjeh 
buitgemaakt of ingeleverd 5 stuks (in 1913 26 stuks), waar
onder 3 van het achterlaadstelsel (o.a. 2 karabijnen mo
del '95). 

In Celebes en onderhoorigheden kwamen ter aanvulling aan 
299 militairen, onder wie 107 Europeanen (onder wie 24 
officieren en onderluitenants) ; in 1913 bedroeg de aanvul
ling 428 militairen onder wie 22 officieren en onderluite
nants. Onze verliezen bedroegen 11 gewonden (1 onderluite
nant, 3 Europeanen, 3 Amboineezen en 4 inlanders), van 

§ 3. KRIJGSVERRHHTIXCiEX. 
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wie 6 (3 Europeanen en 2 inlanders) aan de bekomen wonden 
overleden (in 1913: gewond 1 Amboinees.-die aan de bekomen 
kwetsuren stierf). In onze banden vielen 3b' dooden en 2 
gewonden (in 1913 3 dooden); bovendien werden 1058 per
sonen — hoofdzakelijk wegens politie-overtredingen — in 
berbtonis gesteld (in 1913 929). Aan bandvuurwapenen wer
den buitgemaakt of ingeleverd 82 geweren (in 1913 110 
stuks), waaronder 4 achterladers; bovendien werden 4 lila's 
vermeesterd. 

In Timor en onderhooiigheden kwamen ter aanvulling aan 
318 militairen, onder wie 11 officieren en onderluitenants en 
80 Europeesehe minderen (in 1913 347 militairen onder wie 
10 officieren en 64 Europeesehe minderen). De geleden ver
liezen aan onze zijde beliepen ü gesneuvelden (2 Europeanen 
en 1 inlander) en 17 gewonden (1 Europeaan, 5 Amboineezen 
en 11 inlanders), van wie 2 inlanders aan de bekomen won
den overleden (in 1913 1(J gesneuvelden — 2 Europeanen en 8 
inlanders — en 40 gewonden, namelijk 0 Europeanen, onder 
wie 1 officier, 8 Amboineezen en 20 inlanders, van wie 3 Euro
peesehe minderen aan de bekomen kwetsuren bezweken). In 
onze handen vielen 43 dooden en 29 gewonden (in 1913 58 
dooden en 21 gewonden), terwijl 93 personen gevangen wer

den genomen (in 1913 42). Buitgemaakt werden 235 band-
vuurwapenen, waaronder 4 aohterladers (in 1913 775 hand-
vuurwapenen, waaronder 18 achterladers). 

In de Westerafdeeling van Borneo bedroegen onze ver
liezen 17 gesneuvelden (2 Europeanen,, onder wie 1 officier, 
9 Amboineezen en 6 inlanders) èn 38 gewonden (13 Euro
peanen, onder wie 4 officieren, 15 Amboineezen en 10 inlan
ders), van wie 2 Europeesehe, 1 Amboineesche en 3 inlandsche 
minderen aaji bekomen wonden overleden (in 1913 1 gesneu
velde — inlander — en 8 gewonden — 2 Europeanen, 3 Am
boineezen en 3 inlanders —, terwijl 1 Europeaan aan de be
komen kwetsuren stierf). In onze handen vielen 93 dooden, 
17 gewonden en 509 gevangenen. Buitgemaakt of ingeleverd 
werden 3386 voorlaadgeweren, 11 aehterlaadge\veren, 3 repe-
teergeweren, 1 pistool. 9 revolvers en 1 repeteerpistool. 

In de overige vorengenoemde gewesten bekwamen wij: in 
de residentie Amboina 1 gesneuvelde (inlander) en 10 gewon
den (3 Europeanen, onder wie 1 officier, en 7 inlanders), 
van wie 1 officier en 1 inlander aan de bekomen wonden 
bezweken (in 1913 3 gewonden — inlanders —. van wie 2 aan 
de bekomen wonden overleden) en in de Zuider- en Ooster-
afdeeling van Uorneo 1 gewonde inlander. 

§ 4. KORPSEN NIET RECHTSTREEKS TOT HET LEGER BEHOORENDE. 

Voor de numerieke opgaven aangevende den toestand op uit. 
1914 betreffende de schutterijen en de overige in deze para
graaf bedoelde, op militairen voet georganiseerde korpsen zij 
verwezen naar tabel 17 van bijlage B. 

Aan de lijst van vrijstellingen voor den schutterlij ken 
dienst is uitbreiding gegeven bij Ordn. van 9 Juni , 23 Oct. 
en 14 Dec. 1914 (lnd. St. nos. 437, 676, 763 en 764) en 22 
Febr. 1915 ( lnd. St. n°. 210). 

Voor enkele wijzigingen in de reglementen voor de ver
schillende korpsen schutterij, voor de barisan van Madoera 
en voor het legioen van Mangkoe Negara zie men de Ordn. I 
van 20 Mei, 9 Juni , 7 en 18 Nov. 1914 ( lnd. St. nos. 411, 437, I 
704 en 718), zoomede de Gouv. Btn. van 9 Maart, 18 Juni en j 

28 Dec. 1914 nos. 5, 36 en 68 en 12 Jan. 1915 n°. 20 (Bijbl. 
lnd . St. 7996, 8046, 8126 en 8128). 

De voorschriften omtrent de kleeding, zoowel van de offi
cieren als van de onderofficieren en minderen der schutte
rijen zijn aangevuld bij Gouv. Bt. 4 Nov. 1914 n°. 31 (Bijbl. 
lnd . St'. n°. 8127). 

Bij Gouv. Btn. 12, 14 en 29 Sept, 1914 nos. 40, 25 en 46 
zijn de vereenigingen ,, Vrijwilligerskorps Palembang", 
„Vrijwilligerskorps Soekaboemi" en ,,Buitenzorgsch vrij
willigerskorps" als zoodanig erkend. De statuten dier ver
eenigingen zijn goedgekeurd bij Gouv. Btn. 20 Jul i , 18 en 
22 Aug. 1914'nos. 60, 1* en 53. ' ) 

S 5. KONINKLIJK KOLONIAAL MILITAIR INVALIDENHUIS (OP RRONBEEK). 

In den loop van 1914 zijn in het Invalidenhuis opgenomen 
96 oud-militairen (92 uit Oost-Indië, 3 ui t West-Indië en 
1 van de Koninklijke Marine) en zijn uit de sterkte afgevoerd 
93 man (12 wegens overlijden, 76 die op verzoek en 5 die 
wegens wangedrag ontslagen zijn). Dientengevolge telde het 
gesticht op uit. 1914 212 verpleegden (54 gegradueerden en 
158 minderen), tegen 209 (54 gegradueerden en 155 minde
ren) in 1913. 

Gerekend over het geheele jaar huisvestte het gesticht in 
1914 gemiddeld 210 man per dag. In de infirmerie waren, bij 
het einde van elk kwartaal van'1914, in verpleging achter
eenvolgens 19, 24, 22 en 22 man. Met de vervulling van ver
schillende functiën op Bronbeek waren op uit. 1914 belast 
67 verpleegden, onder wie 13 gegradueerden. 

De uitgaven Voor het invalidenhuis, in 1913 bedragen 
hebbende f 94 555 of — na aftrekking van de ten bate van 
het gesticht ingehouden gagementen en pensioenen ad 
f 37 l 7 0 ^ f 57 385, bedroegen in 1914 volgens voorloopige 
opgaven f 127 504, of — na aftrekking als voren (in 1914 is 
aan gagementen en pensioenen ingehouden f 39 423) — 
f 88 081. 

1) De regeling voor de door den Gouverneur-Generaal als zoodanig erkende 
vrijwilligerskorpsen is aangevuld bij Ord. van 11 Maart 1915 (lnd. St. n°. 249). 
De voorschriften omtrent de verstrekking en verantwoording van, en het te 
houden toezicht op de wapening en munitiën der als zoodanig erkende vrijwil
ligerskorpsen ondergingen wijziging bij Gouv. Bt. 17 Oct. 1914 n°. 43. 
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JE. 

Z E E M A C H T . 

Met intrekking van het in Ind. St. 189G n". 122 opgenomen 
scheepsvoeding-reglement, is bij Gouv. Bt. 25 Mei 1914 
n°. 50 (Ind. St. n°. 415) een reglement vastgesteld betref
fende den overvoer van gouvernements-passagiers met 
schepen der Koninklijke Marine, de schepen der gouverne-
ments-marine en de stoomschepen voor de bebakening en 
kustverlichting. 

In verband niet de invoering van eene nieuwe traktements-
en soldijregeling voor liet personeel der Koninklijke Marine, 
is bij K. B . 28 Nov. 1914 u°. 34 (Ind. St. n°. 218) de in Ind. 
St. 1869 n°. 86 opgenomen regeling ingetrokken en is eene 
wijziging gebracht in K. B. 1 Dec. 1906 n°. 80 (Ind. St. 
1907 n°. 113), waarbij o. m. het inkomen van den zeeofficier, 
adjudant van den Gouverneur-Generaal, is geregeld. 

§ 1. KONINKLIJKE MARINE. 

Personeel. De gemiddelde sterkte over 1914 van het 
personeel der vloot bedroeg 236 officieren, 1975 Europeesche 
onderofficieren en minderen en 1310 inlandsche schepelin
gen; in het geheel derhalve 3521 koppen, tegen 3463 in 1913. 
Hoeveel koppen bii het einde van 1913 en 1914 waren inge
schreven in de rol van de toen in dienst zijnde schepen en 
hoeveel hun aantal meer of minder bedroeg dan de „bepaalde 
sterkte", blijkt zoowel voor de Indische militaire marine als 
voor het Nederlandsen eskader .in Oost-Indië uit bijlage ('. 
Tevens doet deze tabel in totaal kennen de „bepaalde" en 
„aanwezige" sterkte aan officieren en aan verdere beman
ning, afzonderlijk ook wat het machinekamerpersoneel en het 
personeel van het korps mariniers betreft. De aanneming van 
inlandsche schepelingen, tot een beperkt aantal in verband 
met de behoefte, was slechts opengesteld bij de marinekazerne 
te Soerabaja en leverde geen moeielijkheden op. Zooals blijkt 
uit bijlage C, is het aantal inlandsche ■schepelingen in 1914 
met 43 koppen vermeerderd. A ân de inlandsche schepelingen, 
wier dienstverband in 1914 kwam te eindigen, verbonden zich 
opnieuw 23. 

De gezondheidstoestand op de vloot was in 1914 over het 
algemeen niet ongunstig, vooral wanneer men in aanmerking 
neemt de minder gunstige omstandigheden waarin het perso
neel gedurende de tweede helft Aan dat jaar verkeerde. Er 
was eene merkbare vermindering in het aantal gevallen van 
geslachtsziekte, wat zoowel- moet worden toegeschreven aan 
het korter verblijf van de schepen te Soerabaja, als aan de 
sedert 1 Januari 1914 ingevoerde prophylaetische behande
ling. Nog steeds echter vormen de ziektedagen van deze ziek
ten het grootste deel van het totale aantal. Het aantal eerste 
malaria-gevallen bleef nagenoeg onveranderd, liet voorbe
hoedend gebruik van kinine werd zooveel mogelijk bevorderd 
en niet de* muskietenbes t rij ding werd doorgegaan. Slechts 
een paar gevallen van cholera deden zich voor; een der lijders 
herstelde. Gelegenheid om zich tegen deze ziekte te doen 
inenten werd geregeld verschaft. Pest kwam bij de marine 
niet voor; febris typhoidea en beri-beri slechts hier en daar. 
laatstgenoemde ziekte voornamelijk aan boord van schepen 
die langoren tijd in zee bleven zonder havens aan te doen. 
Afgekeurd voor den dienst in de tropen werden 73 Europee
sche schepelingen (in 1913 44) en 19 inlanders (in 1913 13). 
Overleden zijn in 1914 door ziekte of ongeval 19 Europeanen 
(in 1913 9)'en 3 inlanders (in 1913 8). De regeling betref
fende de toekenning van en de vergoeding voor reis- en ver
blijfkosten en transportmiddelen aan het personeel der zee
macht in Nederlandsch-Indië (Ind. St. 1909 n°. 364, juncto 
1911 n°. 619) is aangevuld bij Gouv. Bt. 24 Juni 1914 n°. 32 
(Ind. St. n°. 461). 

Bij Ord. van 8 Sept. 1914 (Ind. St. n°. 605) kwam eene 
wijziging tot stand van de voorschriften betreffende de 
opvatloouen, gerechts- en transportkosten voor het korps 
inlandsche schepelingen der zeemacht in Nederlaudsch-
Indie (Ind. St. 1904 n°. 341). 

Bij Gouv. Bt. 12 Mei 1914 n°. 6 is een nieuw voedings
tarief voor de Europeesche schepelingen der oorlogsmarine 
vastgesteld, op den grondslag van het in K. V. 1914, kol. 45, 
vernielde, op tij delijken voet ingevoerde voedingstarief. 

Bij Gouv. Bt. 5 Maart 1915 n°. 34 zijn gelden beschikbaar 
gesteld ter aanmoediging van het zwemmen door marine-
schepelingen. 

Materieel. Het Nederlaudsch eskader bestond in den aan
vang van het verslagjaar uit de pantserschepen De Zeven 
Proviiiciën., Tromp, Hertog Hendrik en Koningin-Regentes 
en de torpedobootjagers Fret, Wolf, Jakhals, Bulhond, Lynx 
en Hermelijn. Nadat de op 9 Mei 1914 uit Nederland aange
komen torpedobootjagers Panter en Vos aan het eskader 
waren toegevoegd, werden de zusterschepen Fret en Wolf 
bij liet marine-etablissement uit dienst gesteld; op het einde 
van het verslagjaar waren deze beide vaartuigen weder voor 
inditnststelling gereed. Van de Indische> militaire marine 
waren in den aanvang van het verslagjaar in dienst 2 flot-
't i: Ij. v arluigcii, '-'. llottie! jevaartuiu'en-in ij nen legger en 4 
opnemingsvaartuigen, terwijl van de 9 torpedobooten er zoo
veel in dienst waren als voor oefeningen noodig waren. In 
den aanvang vin Aumistus 1914 werden alle torpedobooten, 
behalve de Cerbenu, in dienst gesteld. Het flottieljevaartuig 
Afataram werd 19 Januari 1915 vervangen door de Koetei, 
zoodat op het einde van het verslagjaar van de Indische 
militaire marine in dienst waren de flottieljevaartuigen-
mijnenlegger Si/toga en Serdang, de flottieljevaartuigen 
Aësahan en Koetei, de opnemingsvaartuigen Van Oogh, Van 
Doorn, Siiiiihnira. en Lombok en de torpedobooten 'Hydra, 
Scylla, ilinotaunu. Python. Svhynx, Draak Krokodil en 
Zeeslang. Als mnnitieschepen bleven te Soerabaja het voor
malige pantserschip Prins Hendrik der Nederlanden en .het 
vroegere flottieljevaartuig Mahasser. 

Opgaven betreffende de bedrijfskosten van de schepen en 
van enkele inrichtingen aan den wal treft men aan in tabel 
4 van bijlage C. 

Steenkolen. Gedurende het tijdvak 1 April 1914 tot en 
nu t nlt. Maart 1915 werden de marine-steenkolen-opslag
plaatsen aangevuld met 24 606 ton Cardiff-, 19 053 ton Om-
bilin-, 9278 ton Poelau Laoet- en 600 ton Borneo-kolen, zoo-
niede 4410 ton steenkoolbriketten. Door verschillende onder 
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Let departement der marine behoorende schepen werden 
buiten de marine-opslagplaatsen aangekocht 3398 ton Car-
diff- en 10 342 ton Ombilin- en andere kolensoorten, waar
van onderscheidenlijk 3021 en 9526 ton in verschillende Oost-
Indische en het overige in buitenlandsche havens. 

Met het oog op de met die brandstof' verkregen gunstige 
uitkomsten, is ten behoeve van de schepen van het Neder-
landsch eskader eene hoeveelheid Eintracht Trifbau-briket-
ten aangeschaft. 

§ 2. GOUVERNEMENTSMARINE. 

Personeel. ïn het jaar 1914 zijn 312 iulandsche schepe
lingen voor de eerste maal aangenomen, terwijl 544 schepe
lingen hun dienstverband verlengden. 

Op uit. 1914 bestond het Europeesche personeel uit 157 
man (24 gezaghebbers, 52 stuurlieden, 70 machinisten en 11 
leerlingen-machinist), ongerekend één gezaghebber en twee 
lste-inachinisten, eerstgenoemde tijdelijk geplaatst op het 
hoofdbureau van scheepvaart en laatstgenoemden bij den aan
bouw en de herstelling van gewestelijke en andere landsvaar-
tuigen, doch met inbegrip van 13 opvarenden, die, gevoerd 
a la suite van hun korps, dienst deden aan boord van de 
schepen der bebakening en kustverlichting en bij de uit
dieping van het westervaarwater naar Soerabaja en het vaar
water naar Pontianak. De openvallende plaatsen van leerling-
machinist werden aangevuld uit in Indië wonende candi-
dateu, terwijl vijf jongelieden uit Nederland werden uitge
zonden ter benoeming tot 3de-stuurman. 

De vloot was op uit. December 1914 bemand met 766 iu
landsche schepelingen. 

Nadere opgaven nopens de gevorderde en de aanwezige 
bemanning van de stoomschepen der gouvernements-marine 
vindt men in bijlaare D. 

In den gezondheidstoestand van de schepelingen kwam 
weinig verandering. Het aaaital malaria-lijders nam iets af; 
het aantal venerische aandoeningen, die opname in een 
hospitaal noodzakelijk maakten, daarentegen iets toe. Beri-
beri bleef beperkt tot enkele op zichzelf staande gevallen. 
Het aantal overleden inlanders bedroeg 4 (in 1913 14). 

Bij Ord. van 22 Aug. 1914 (Ind. St. n°. 587) is een nieuw 
reglement op de tucht bij de gouvernementsmarine vastge
steld, dat op 1 Januari 1915 in werking is getreden (Ind. St. 
1914 n". 713). Het reglement voor het korps iulandsche sche

pelingen der gouvernementsmarine (Ind. St. 1910 n°. G8) 
onderging wijziging bij Gouv. Bt. 22 Aug. 1914 n°. 93 (Ind. 
St. n°. 588). 

Materieel. Op uit. Maart 1915 bestond de vloot der 
gouvernementsmarine uit 25 schepen. Hiervan waren er 15 
bestemd voor stationsdiensteu, 2 voor algemeene diensten in 
den Archipel, 3 tot tegengang van den opium-sluikhandel 
op zee, 1 voor kabelwerk, 1 voor zeevisscherij-onderzoek en 
1 voor den sHharbeid, terwijl 2 Knepen in reserve waren. 
In aanbouw zijn 3 schepen, waarvan 2 hier te lande en 1 in 
Indië. 

Bij de gewestelijke vaartuigen werden ö stoomvaartuigen 
in 'd i ens t gesteld, namelijk 1 (Y vette) voor Simeuloe, 
1 (Xenia) voor Riouw. 1 (Moeara Moentai) voor Sama-
rinda (Koetei-rivier), 1 (Hendrik) voor Sintang en 1 
(Diana), ter vervanging' van het stoomvaartuig Helena. ten 
behoeve van den resident der Oostkust van. Sumatra. Twee 
tunnelmotorbooten (Eva en Fanny) werden te Palembang 
in dienst gesteld; het derde tunnelvaartuig (Gretd) kwam 
gereed en zal zijne bestemming (Palembang) volgen. Ter 
vervanging van de stoomvaartuigen Moesi en Ida werd een 
2-tal motorbooten aangewezen. Te Pangkalanbrandan werd 
1 motorboot (JuJiana) in dienst gesteld. Het stoomvaartuijr 
Frida werd tegen verevening aan het departement der bur
gerlijke openbare werken overgedaan, terwijl het stoomvaar-
tuig Pocnan, tengevolge van ouderdomsgebreken, aan den 
dienst kwam te ontvallen. In aanbouw is 1 motorboot (be
stemd voor Kenia ra n ir). 

Op uit. Maart 1915 waren in dienst 44 stoom- en 41 motor-
vaartuigen, benevens een huisboot, 5 lasdprauwen en vele 
roei- en zeilvaartuigen. • 

§ S. MARINE-ETABLISSEMENT. 

De samenstelling en bezoldiging van het personeel van het 
etablissement — vgl. K. V. 19l4, kol. 47 — onderging eenige 
wijzigingen en aanvullingen (Ind. St. 1914 n°. 352 en 1915 
nos. 54 en 415). 

De voorwaarden en tarieven voor het gebruik der gouverne-
mentsdokken aan het etablissement, zijn nader aangevuld bij 
Gouv. Bt. 4 April 1914 n°. 46, Ind. St. n°. 332, waarin tevens 
gewijzigde voorschriften zijn opgenomen betreffende de vast
stelling en het in rekening brengen der kostprijzen van bij 
het etablissement uitgevoerde werken. Voorloopige voorwaar
den en tarieven voor het' gebruik van het 14 000-tons dok 
door particulieren zijn vastgesteld bij Gouv. Bt. 29 Maart 
1915 n°. 51. 

Bij Gouv. J5t. 13 Oct. 1914 n°. 47 (Ind. St. n°. 655) is het 
reglement voor het drijvend droogdok te Soerabaja (Ind. St. 
1850 n". 5) builen werking gesteld. 

Het drijvend droogdok van 14 000 ton kreeg in Januari 
1915 eene ligplaats in het bassin van het etablissement en werd 
tijdelijk in gebruik genomen ter voorziening in dokgelegen-
heid voor de Dantserschepen van het Nederlandse}] eskader. 

De werken voor het electrisch drijven en verlichten van 
het etablissement werden nagenoeg beëindigd. 

Voor verdere bijzonderheden betreffende het etablissement 
wordt verwezen naar het jaarverslag dier inrichting. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1915-1916. 5. Ned.-Indië. 
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§ 4. SCHEEPVAART. 

De scheepvaartbeweging in 1914, in vergelijking met die 
in 1913 en 1912, blijkt uit de hieronder volgende opgave van 
het aantal en den inhoud (in 1000 M3.) der in de voornaamste 
havens van Nederlandsch-Indië aangekomen stoomschepen 
en zeilvaartuigen. 

H A V E N S . 

1912.1) 

Aan
tal. 

In
houd. 

Batavia (Tandjoengpriok). 
Soerabaja 
Semarang 
Tjilatjap 
Padang (Emmahaven) . . 
Pangkalanbrandun. . . . 
Poeloe Sembilang . . . . 
Belawan Deli 
Palerobang 
Bandjermasin 
Balikpapan 
Samarinda 
Makasser 
Menado 
Tornate 
Soemenep 
Singaradja 
Sabang . . . . . . . . 
Sambo 
Pontianak 

1839 
1815 
1175 

271 
662 
866 
619 

1324 
698 
417 

1161 
1065 

608 
152 
126 
020 
363 

1122 
3 782 

338 

8038 
6698 
6819 
1146 
2 865 

206 
797 
953 

1059 
634 

2090 
1061 
2 450 

676 
399 
324 

1005 
5604 
1814 

292 

1913.1) 

Aan
tal. 

In
houd. 

1838 
1396 
1203 

831 
876 

1064 
367 

1395 
669 
376 
892 
Ö41 
636 
148 
118 
491 
314 

1184 
2247 

402 

8673 
7355 
7 379 
1334 
3026 

153 
707 

1037 
1023 

692 
1849 

891 
2971 

717 
414 
330 
997 

6006 
1231 

287 

1914.2) 

Aan
tal. 

In
houd. 

1855 
1682 
1202 

364 
863 

1607 
1404 
126.1 

656 
M 
901 
757 
648 
152 

. 114 
485 
253 

1011 
3054 

646 

92S8 
7801 
7847 
1302 
3068 

115 
668 

1103 
1074 

634 
1865 

849 
2743 

737 
441 
395 
801 

5028 
1362 

300 

1) Hieronder zijn alleen vermeld de op Europeesche wijze getuigde zeil
schepen. 

2) In verband met de nieuwe voorschriften voor de samenstell ing van de 
scheepvaarts tat is t iek (zie Bijbl. Ind . St . n ° . 7853), zijn voor 1913 en 1914 
alleen zeilvaartuigen van 300 K*. e n daarboven opgegeven. 

De aard van de scheepvaartbeweging in 1914 wordt voor 
de voornaamste havens aangegeven in de onderstaande tabel.. 

H A V E N S . 

Aangekomen 

stoomschepen. 

Aan
tal. 

Netto-
inhoud 
(in M3.) 

Batavia (Tandjoengpriok) 
Soerabaja 
Semarang 
Tjilatjap 
Padang (Emmahaven). . 
Pangkalanbrandan . . . 
Poeloe Scmbilang . . . 
Belawan Deli 
Palembang 
Bandjermasin 
Balikpapan 
Samarinda 
Makasser 
Henado 
Ternate 
Soemenep 
Singaradja . . . . . . 
Sabang . . . . . . . 
Sambo 
Pontianak 

1829 
ieeo 
1184 

365 
848 

1678 
1370 
1221 

681 
391 
799 
657 
647 
152 
114 
467 
253 

1011 
3011 

644 

I 7 7' 
9 SM 491 

96010 
7 799974 
1273928 
3057 999 

99929 
(«5 931 

1087 988 
869 720 
628386 

1507571 
5osi»l 

2 739423 
737 198 
441327 
332284 
801365 

5 027 690 
1243818 

296129 

zeilschepen van 
300 M». netto in

houd en daarboven 

Aan
tal. 

26 
o 

18 
9 
5 
29 
34 
40 
75 
4 

102 
100 

1 

18 

43 
2 

Nctto-
inhowd 
(in ll.i.) 

zeilvaartuigen van 
minder dan 300113. 

netto inhoud. 

Aan
tal. 

Netto-
inhoud 
(in JR) 

aa 994 54 
6466 10 767 

46 740 1613 
28 437 -
10143 1272 
15 266 1532 
83973 1481 
15139 1903 

204 135 368 
6667 BBS 

347 106 164 
340 300 78 

3 403 2582 
— 68 
— 11 

63106 2012 
— 1316 

118026 1980 
4228 161 

2897 
244 093 
63;822 

28 902 
88 925 
86655 

176088 
26 653 
IS 284 
11614 
5 969 

51763 
1151 

603 
50464 
32332 

266 428 
3909 

Het K. B. 30 Jan . 1874 n°. 16, houdende bepalingen om
trent de zeebrieven en jaarpassen in Nederlandsch-Indië 
(Ned. St. 1905 n°. 116, ï n d . St. 1905 n°. 316), zooals het 
sedert is gewijzigd, is nader aangevuld bij dat van 15 Maart 

1916 n". 86 (Ned. St. n°. 154, Ind. St. n°. 368), in dien zin 
dat bij aankoop of aanbouw van een schip buiten Neder
landsch-Indië de ter plaatse gevestigde Ned< rlandsehe consu
laire ambtenaar mede bevoegd is om ten behoeve van dit schip 
eene verklaring af te geven voor de reis naar Nederlandsch-
Indië. 

De instructie van den hoofdinspecteur van scheepvaart 
onderging wijziging bij Gouv. Bt. 18 Aug. 1914 n°. 51 
(BfrjbT Ind. St. n°. 8082). 

KuatTerliehting, bebakening en loodswezen. De be-
bakeningsstoomers Sparwer en Hoofdinspecteur Zeeman 
deden onafgebroken dienst. Het l>ebakeningsstoomsehip 
l'ltarux, dat op 15 Juli 1914 uit dienst gesteld werd. ten einde 
bij het marine-etablissement eene verbouwing te ondergaan, 
kwam 11 Maart 19l5 weder in de vaart. Het voormalige 
inspectievaartuig Lucifer bleef in dienst voor den bouw van 
kustlichten. Het inspectievaartuig Orion (zie K. V. 1914, 
kol. 49) werd op 6 Mei 1914 weder in dienst gesteld. 

De volgende kustlichten werden opgericht: een groep 
bliksemlicht op de Sambargelap-eilanden (Borneo's Oostkust, 
ontstoken 6 November 1914), een schitterlicht op het eiland. 
Nias D.abrj (ioenoengsitoli (ontstoken 23 Januari 1915) en 
i ii dito op bet eiland Oosobaobi (Nias' noordkust, ontstoken 
26 Februari 1915). De petroleunilichten van Zwaantjes-
droogte (Pasoeroean), Semarang en Poeloe Tikoes (Suniatra's 
Westkust) zijn gewijzigd in acetyleenlichten. De in April 
1914, wegens ongunstige weersgesteldheid, gestaakte bouw 
van het kustlicht op Bauawaja (Postiljon-eilanden) werd 
weder ter hand genomen. De twee geleidelichten van de 
Langkat-rivier en het kustlicht van Telokbetong werden 
achtereenvolgens in Juni 1914 en op 1 Jul i 1914 gebluscht. 
Het bewaakte petroleumlicht van Daoen (Straat Banka) 
werd in Juni 1914 veranderd in een onbewaakt acetyleen-
liebt. De gasboeien in de monding van de Deli-rivier werden 
vervangen door 5 gasbakens voorzien van vetgasgloeilicht; 
meer naar binnen werd een gasboei gelegd. De gasboeien vati 
Straat Padang en van de Djambi-rivier werden vervangen 
door ; ei tyleenboeien. De betonnin? der IVlok Piai-geul werd 
verwijderd en in stede daarvan werden twee gasboeien gelegd. 
Bij den ingang naar de binnenreede van Riouw en bij het 
Goat-rif (Banka en Oostkust) werd een aeetyleenboei ge
plaatst. In de Palembang-rivier werden twee gasboeien bij
gelegd. Ter reede Batavia werden de proefnemingen met 
acetyleenboeien voortgezet. Op eenige gasboeien ter Oostkust 
van Sumatra en in het Oostervaarwater van Soerabaja werd 
vetgasgloeilicht in beproeving genomen. Twee roode lichten 
werden ontstoken bij den oversteek van Batoe Lajang in het 
vaarwater naar Pontianak. 
■. Op 1 April 1915 lagen te water 15 acetyleenboeien, 68 

Pintseh-gasboeien en 19 lantaarnboeien (op 1 April 1914 
onderscheidenlijk 10, 68 en 19); liet aantal acetyleen- en 
Pintsch-gasbakens bedroeg 37 en 15 (op 1 April 1914 36 
en 13). 

Het aantal ijzeren schroefpaalbakens, houten en steenen 
bakens l>edroeg op 1 April 1915 onderscheidenlijk 173, 62 en 
29, terwijl op dat tijdstip te water lagen 403 tonnen (op 1 
April 1914 onderscheidenlijk 167, 61, 29 en 430). Het aantal 
loodsliehtsehepen en lichtschepen bleef onveranderd (onder
scheidenlijk 7 en 3). 

Bij Goüy. Bt. 30 Mei 1914 n°. 46 (Ind. St. n°. 421) is 
nadere» wijziging gebracht in de regelen betreffende het 
beheer en de bediening der kust- en havenlichten in Neder
landsch-Indië. 

Door den hoofdinspecteur van scheepvaart zijn in Novem
ber 1914 voorschriften betreffende de kustverlichting in 
Nederlandsch-Indië vastgesteld. 

Bij K. B. 6 Febr. 1915 n°.110 (Ned. St. n°. 72. Ind. St. 
n°. 327) is bepaald, dat Nederlandsch-Indië niet verant
woordelijk is voor de daden en verzuimen, gepleegd door tot 
de uitoefening van den loodsdienst aldaar bevoegde per
sonen. 
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Aan loodsgelden is in de laatste 3 jaren ontvangen: 

1912 1913 1914 
Tandjoengpriok (Batavia). ; . f 93 005 f 97 102 f 100 147 
Soerabaja (met Grisoe) . . . 442 541 478 678 518 657 

38 233 43115 39 332 
Emmahaven (Padang). . . . 57 472 59 660 57 902 
Aroe-baai en Babalan-geul . . 59 260 48 868 44 393 

66 122 52 782 49 873 
78 126 66 965 • 66 561 

Palembang 75 499 72 966 76 649 
3 360 960 30 
24 727 . 27 155 27115 
18 255 14115 15 797 

Havendiensten. De lijst van begrenzingen van reeden 
(Ind. St. 1898 n°. 240) is bij verschillende gelegenheden 
nader gewijzigd en aangevuld (zie Ind. St. 1914 nos. 399, 
441, 442, 516, 589, 627 en 701 en 1915 nos. 105, 236 en 312). 

Bij Gouv. Bt. 13 Mei 1914 n°. 38 (Ind. St. n°. 402) is de 
bevoegdheid tot ontslag en benoeming van het inlandsch 
personeel voor den havendienst aan den betrokken haven
meester of' als zoodani-' dienstdoenden ambtenaar opgedragen. 

Bij Ord. van 3 Sept. 1914 (Ind. St. n°. 600) zijn de beloo-
mngen, welke door havenmeesters of als zoodanig dienst
doende ambtenaren kunnen -worden gevorderd voor sommige 
op verzoek van belanghebbenden verrichte "werkzaamheden, 
herzien. 

Bij Ord. van 16 Dec. 1914 (Ind. St. n°. 767) is het regle
ment tot handhaving van orde en veiligheid in de haven en 
op het haventerrein van Sabang (Ind. St. 1912 n°. 82 en 1913 
n°. 221) nader gewijzigd. 

Het reglement op het gebruik door particulieren van 
's lands los- en laadhoofd ter hoofdplaats Amboina en te 
Banda Neira onderging wijziging bij Ord. van 15 Oct. 1914 
(Ind. St. n°. 660). 

Een reglement op de in- en ontscheping van vee in de 
haven Tandjoengpriok kwam tot stand bij Ord. van 1 Aug. 
1914 (Ind. St. n°. 535). 

Bij Ordn. van 5 Juni 1914 (Ind. St. nos. 427 t/m 432) zijn 
reglementen vastgesteld op de heffing van havengelden te 
Tandjoengpriok, Belawan, Palembang, Tjilatjap, Makasser 
en Pelaboehan Ratoe (Preanger-Regentschappen). Derge
lijke reglementen kwamen voorts tot stand: voor de Emma
haven bij Ord. van 10 Nov. 1914 (Ind. St. n°. 708) en voor 

de Tjialoeteureumbaai (Preanger-Regentschappen) bij Ord, 
van 2 Maart 1915 (Ind. St. n°. 233). ') 

Het aandeel van de Regeering in de winst der Sabang-
Maatseliappij — vgl. K. V. 1910, kol. 88/89 — bedroeg over 
1914 f 23 750. 

Aan haven- en ankeragegelden werden in 1914 ontvangen 
op Java en Madoera f 496 573 en in de buitenbezittingen 
f 317 540, tegen f 417 892 en f 305 646 in 1913. 

Hydrographische dienst . Het opnemingsvaartuig Van 
Doorn zette de opneming ter westkust van Sumatra voort en 
kwam daarmede gereed tot Soesoh. Het opnemingsvaartuig 
Lombok zette de opneming voort van de straten aan de noord
westkust van Nieuw-Guinea en kwam gedeeltelijk gereed met 
de opneming .Tan Waigaoe; het vaartuig werd 27 Juli 1914 
te Soerabaja in heistelling opgenomen. Het opnemingsvaar
tuig Van Gogli zette de opneming ter oostkust van Halma-
hera voort en werd 21 Jul i te Soerabaja in herstelling opge
nomen. Het opnemingsvaartuig Sumbawa ging voort met de 
opneming op de zuid- en oostkust van Boeton en bij Wangi 
Wangi . Het opnemingsvaartuig Condor beëindigde de opne
ming van het Oostgat van Soerabaja. De gezondheidstoestand 
was gunstig, behalve op de Lombol-, tijdens het verblijf van 
dat schip te Soerabaja. Op 1 Augustus werden alle vaartui
gen wegens de tijdsomstandigheden aan den dienst der opne
mingen onttrokken. Den 27sten Januari 1915 hervatte de 
Sumbawa en den Uden Februari de Van Doorn de opnemin
gen ; de andere schepen bleven ingedeeld bij de vloot. Omtrent 
de werkzaamheden, hier te lande verricht in het.belang van 
den li\drograpliisclien dienst voor Nederlandsch-Indië. valt 
het volgende te vermelden. In het tijdvak 1 Mei 1914 tot. 
1 Mei 1915 werden uitgegeven de volgende kaarten: 

n°. 26. Westkust Sumatra. Meulaboh tot Tapa Toean; 
n°. 118, Noordwestkust Celebes, Noordwachter tot Stroomen-
kaap; n°. 100, Noord- en Westkust Sumatra, Diamantpunt 
tot Singkel; n°. 154, Zuidwest- en Zuidkust Nieuw-Guinea, 
Knap van den Bosch tot Nederlandsch-Engeleche grens; n°. 
189, Vaarwaters en ankerplaatsen in den Molukschen Archi
pel, blad I ; n°. 271, Vaarwaters en ankerplaatsen op de West
kust van Nieuw-Guinea, blad I I ; n°. 325, Westkust Nieuw-
Guinea, Straat Sele. Noordelijk gedeelte. Schetskaarten nos. 
72 en 73. Verbeterbladen werden uitgegeven op kaarten 
nos. 151, 190 en 341. Op de verstrekte kaarten werden, ge
deeltelijk op de gravures, gedeeltelijk op de kaarten zelve, de 
noodige verbeteringen aangebracht. Nieuwe uitgaven ver
schenen van deel V van den Zeemansgids, van de landver-
kenningen behoorende bij deel Illb, van de liehtenlijsten en 
betonnin»staten der bestaande gidsen en van den catalogus; 
op deel IV van den Zeemangids werd een aanvullingsblad 
uito-egeven. De verkoop van kaarten en gidsen bracht in 
Indië op f 7582 en in Nederland f 3318, tegen f 8346 en 
f 2646 in 1913. 

§ 5. VERRICHTINGEN DER ZEEMACHT. 
De schepen van het Nederlandsch eskader (zie § 1 van dit 

hoofdstuk), met uitzondering van de Tromp — welke bodem 
in verband met herstellingen aan de scheepsketels te Soe
rabaja vertoefde —, waren tot einde Juli 1914 zooveel moge
lijk bijeen in de wateren van Ljombok tot liet houden van 
gezamenlijke'- oefeningen, waaraan ook gedurende eenigen 
tijd door een groep torpedobooten werd deelgenomen (zie 
bijlage C). Van begin Augustus 1914 af waren de schepen, 
behalve de Tromp, die eerst den 19den dier maand daarvoor 
kon worden aangewezen, belast met de handhaving van onze 
onzijdigheid in den Archipel. In verband met de in het 
laatste gedeelte van den verslagtijd te Singapore uitgebroken 
onlusten, werd het eskader grootendeels, met uitzondering 
van den torpedobootjager Lynx, naar de wateren van Riouw 
gezonden. 

Van de schepen der Indische militaire marine waren de 
Siboga en Serdang onderscheidenlijk te Soerabaja en Sabang 
beschikbaar voor den mijnendienst. 

De Mataram was van begin verslagtijd tot 1 Augustus 
belast met het houden van kruistochten in de wateren van 
Riouw in verband met de in dat gewest plaats gehad heb
bende beroovingen van opium-verkoopplaatsen. Van 4 Augus
tus tot 17 September en van 29 September tot begin Januari 
werd de bodem achtereenvolgens ter beschikking gesteld van 
de hoofden van gewestelijk bestuur te Pontianak en Ternate, 
in verband met de in de Westerafdeeling van Borneo en op 
het eiland Halmaliera uitgebroken onlusten. Het vaartuig 
werd daarna buiten dienst gesteld en te Ternate door de 
Koetei vervangen. 

De Asahan vervulde tot 1 Augustus 1914 verschillende 
opdrachten vanwege het departement der marine en was 
overigens tot einde verslagtijd als communicatievaartuig aan 
liet eskader toegevoegd. 

1) Voor wijzigingen in eenige van deze reglementen zie men Ind. St. 1914 
°. 659 en 1915 n°. 147. 
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F. v 

AANGELEGENHEDEN BEHOORENDE TOT DEN WERKKRING 
VAN HET DEPARTEMENT VAN JUSTITIE. 

§ 1. RECHTERLIJKE MACHT. 

De instelling van landgerechten in de gewesten Batavia, 
Semarang en Soerabaja (vgl. K. V. 1914, kol. 53) kwam op 
1 September 1914 tot stand (Ind. St. 1914 nos. 418 en 518, 
juncto 1914 n°. 680 en 1915 n°. 317), terwijl de aanwijzing; 
van plaatsen voor liet houden van de terechtzittingen dier 
landgerechten, de indienststelling van personeel, enz. ge
schiedde bij Gouv. Bt, 28 Mei 1914 n°. 55 (Ind. St. n°. 420, 
juncto Ind. St. 1914 nos. 519, 573 en 681 en 1915 n°. 318). 
Voorts werd bij Gouv. Bt. 16 Aug. 1914 n°. 6 (Ind. St. n°. 
568) de directeur van justitie gemachtigd om bij elk land-

Het reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid 
der justitie in Nederlandsch-Indië is gewijzigd bij K. B. 28 
April 1914 n°. 42 (Ind. St, n°. 457) met betrekking tot de 
samenstelling van de raden van justitie te Batavia, Semarang 
en Soerabaja, zoomede bij K. B.' 25 Mei 1914 n°. 52 (Ind. St. 

■n°. 512) voor zooveel betreft de'samenstelling der regent
schapsgerechten. 

De procentsgewijze belasting op de burgerlijke gedingen 
bij de inlandsche rechtbanken en de districisgerechten in het 
gouvernement Sumatra's Westkust en de residentie Tapa-
noeli is afgeschaft bij Ord. van 20 Juli 1914 (Ind. St. 
n°. 513). 

Inlandsen reglement. Dit reglement onderging wijzi
ging bij het reeds hiervóór genoemd K. B. 25 Mei 1914 n°. 52 
(Ind. St. n °.512), terwijl bij K. B. 25 Mei 1914 n°. 53 (Ind. 
St, n°. 514) de voorschriften in het reglement betreffende de 
tenuitvoerlegging van landraadvonnissen op onroerende 
goederen werden aangevuld. 

Met buitenwerkingstelling in zoover van de ordonnantie in 
Ind. St. 1897 n°, 148 — vgl. K. V. 1897, blz. 77 — is artikel 
89 van het reglement toepasselijk verklaard op den te Malang 
bescheiden controleur bij het binnenlandsch bestuur, ingeval 
van afwezigheid of verhindering van den assistent-resident 
aldaar (Ind. St. 1915 n°. 168). 

Rechtswezen in de iMiitenbezittingen. De reglementen 
op het rechtswezen in de buitenbezittingen zijn bij Ord. van 
9 Juni 1914 (Ind. St. n°. 436) aangevuld met eene bepaling 
nopens de vervanging van aan inlanders en met hen gelijk-
gestelden opgelegde geldboete door gevangenisstraf. Het 
reglement op het rechtswezen in de residentie Riouw en 
onderhoorigheden is gewijzigd bij Ord. van 17 Juli 1914 (Ind. 
St. n°. 506), mei het oog op de veranderde samenstelling der 

dandraden, zoomede bij Ord. van 14 Aug. 1914 (Ind. St. n°. 
565), ten einde personen, die lijdende zijn aan afzichtelijke 
ziekten, in het openbaar bedelen dan wel zonder middel van 
bestaan rondzwerven of op eenige wijze van hun toestand 
partij trekken om anderen overlast aan te doen, in gestichten, 

gerecht buiten bezwaar van den lande een of meer plaatsver
vangende landrechters te benoemen. 

Bij Ord. van 18 Juli 1914 (Ind. St. n°. 511) is de politie-
itchlspraak in de controle-afdeeling Pamekasan (res. Ma-
doera) aan den controleur opgedragen. 

Voor gedeeltelijke voorzieningen niet betrekking tot het 
personeel der Europeesche en inlandsche rechtbanken zij ver
wezen naar Ind. St, 1914 nos. 423, 703 en 735 en 1915 nos. 38, 
109, 110, 172, 217, 243, 248, 293, 294 en 334. 

ziekenhuizen of andere geschikte plaatsen in verzekerde be
waring te doen- stellen. Eene wijziging als de laatstbedoelde 
onderging ook het reglement op het rechtswezen in de resi
dentie Banka en onderhoorigheden (Ind. St. 1915 n°. 206). 
De tekst der eerste vijf hoofdstukken van dat reglement en 
van het reglement voor de residentie Palembang is opnieuw 
vastgesteld achtereenvolgens bij Ordn. van 17 Oct. 1914 (Ind, 
St. n°. 665) en 30 Oct. 1914 (Ind. St. n°. 694). Het reglement 
voor Timor en onderhoorigheden is gewijzigd bij Ord. van 
5 Dec. 1914 (Ind. St. n°. 744) ten einde, in verband met de 
hervorming van het bestuur in dat gewest (Ind. St. 1914 
n°. 743), de mogelijkheid te openen om het aantal landraden 
en residentiegerechten uit te breiden. De instelling der land
raden geschiedde bij Ord. van 5 Dec. 1914 (Ind. St, n°. 745). 
De reglementen op het rechtswezen ter Oostkust van Sumatra, 
Sumatra's Westkust en Celebes en onderhoorigheden zijn nog 
gewijzigd in den geest der bepalingen van K. B. 23 Jul i 1914 
n°. 63 (Ind. St. n°. 641) — vgl. § 4 — strekkende tot afschaf
fing van de in het reglement op d e strafvordering voor be
paalde misdrijven voorgeschreven verplichting tot het houden 
van eene gerechtelijke instructie (Ind. St. 1915 n°. 146). Met 
gebruikmaking van de daartoe verleende bevoegdheid, zijn 
de reglementen op het rechtswezen in de buitenbezittingen 
voorts nog gewijzigd, in verband met K. B. 3 Febr. 1912 
n°. 27 (Ind. St. n'. 253), houdende uitbreiding van het rechts
middel der cassatie in het belang der wet (Ind. St. 1915 
n". 274). Ten slotte is bij K. B. 22 Sept, 1914 n°. 37 (Ind. St. 
n°. 773) machtiging verleend om de reglementen voor de 
buitenbezittingen aan te vullen met bepalingen in den geest 
van die, vastgesteld bij art. I I I , sub c, van K. B. 13 Sept. 
1,900 n°. 42 (Ind. St. 1901 n°. 15), bevattende nieuwe regelen 
ten aanzien van de residentiegerechten op Java- en Madoera 
en hunne rechtsmacht. 

De bepalingen omtrent de rijksraden in het gewest Menado 
zijn gewijzigd bij Ord. van 26 Nov. 1914 (Ind. St. n°. 728). 

Reehtspersoonlijkheid van verecnigingen. In 1914 zijn 
in Indië, op den voet van K. B. 28 Maart 1870 n°. 2 (Ind. St. 
n°. 64), 162 vereenigingen als rechtspersoon erkend, op 3 na 

8 2. RECHTSWEZEN IN HET ALGEMEEN. 
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(zie Ind. St. 1914 nos. 357, 657 en 753) aangegaan voor 
minder dan 30 jaren; 25 ervan, meest van godsdienstigen 'of 
liefdadigen aard, waren door Chineezen, 70 (60 van econo-
mischen en 1 van godsdienstigen aard, 1 seh iet vereen iging en 
8 sociëteiten) door inlanders,en 5 (4 van liefdadigen aard en 
1 sociëteit) door Arabieren opgericht. Rechtspersoonlijkheid 
werd aan 3 vereenigingen geweigerd, omdat hare statuten 
niet in overeenstemming waren te achten met haar werkelijk 
karakter en aan 2 andere op grond van de overweging, dat.ze 
moesten worden aangemerkt als wederkeerige waarborgmaat
schappijen, in den zin van art. 10 van het genoemd Konink
lijk besluit. 

Naamlooze vennootschappen. In 1914 is in Indiö be
williging verleend op de oprichting van 141 en hier te lande 
op die van 31 naamlooze vennootschappen, welke haar werk

kring uitsluitend of' ten deele in Nederlandsch-Indië vinden, 
alle nader vermeld in bijlage E, tabel I. Van 12 der eerste 
en 2 der twee categorie had, op het tijdstip van afsluiting 
van het overzicht (15 Mei 1915), de voorgeschreven open
baarmaking nog1 niet plaats gehad. Bewilliging op wijzigin
gen in de statuten van vennootschappen is gedurende 1914 in 
Nederlandsch-Indië in 92 gevallen verleend. 

Rechtstoestand van personen. Van de in het laatste lid 
van art. 109 van liet Regeeringsreg-lement aan de Indische 
Regeering voorbehouden bevoegdheid is gedurende 1914 
gebruik gemaakt door met Europeanen gelijk te stellen 400 
personen, onder wie 215 inlanders (152 mannen en 63 vrou
wen) en 185 Chineezen (Ind. St. 1914 nos. 256, 299, 395, 
412, 459, 494, 638, G71, 685 en 726). De meesten waren 
Christenen. 

§ 3. BURGERLIJK RECHT, HANDELSRECHT EN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 

Burgerlijke stand. Het reglement op het houden der 
registers van den burgerlijken stand voor de Europeesche en 
daarmede gelijkgestelde bevolking in Nederlandsch-Indië 
(Ind. St. 1849 n°. 25) is op een enkel punt gewijzigd bij Ord. 
van 9 Sept. 1914 (Ind. St. n°. 606). 

Kredietverband. De in Ind. St. 1909 n°. 585 opgenomen 
ordonnantie, houdende aanwijzing van gewesten, waar geen 
kredietverband mag worden gevestigd, en van de krediet
instellingen elders, ten behoeve waarvan de vestiging van dat 
verband vergund is, onderging aanvulling bij' Ord. van 13 
Juni 1914 (Ind. St. n°. 443). 

Nederlandsen oiidcrdaanschap. Bij K. B. 7 Dec. 1914 
n°. 50 (Ned. St. n°. 550.1, Ind. St. 1915 n°. 299) is wijziging 
gebracht in een aantal voorschriften in de Indische wet
geving, ten einde die voorschriften met de wet van 10 Febr. 
1910 (Ned. St. n°. 55, Ind. St. n°. 296) tot regeling van het 
Nederlandsch onderdaanschap van de bevolking van Neder
landsch-Indië — vgl. K. V. 1910, kol. 95 — in overeenstem
ming te brengen. 

Overschrijving van eigendommen. Bij Ord. van 24 Juni 
1914 (Ind. St. n°. 460) is de assistent-resident der afdeeling 
Zuid-Bali bevoegd verklaard tot het verlijden van de akten, 
bedoeld bij art. 1 van de ordonnantie op de overschrijving 
van den eigendom van vaste goederen en het inschrijven van 
hypotheken op dezelve in Nederlandsch-Indië (Ind. St. 1834 

.n°. 27). Gelijke bevoegdheid is toegekend aan den bestuurder 
der afdeeling Zuid-Nieuw-Guinea (res. Amboina) (Ind. St. 
1915 n°. 184). 

Andere onderwerpen. Ten aanzien van eenige andere tot 
deze paragraaf behoorende onderwerpen worden enkel statis
tieke opgaven verstrekt. Die opgaven, welke zijn opgenomen 
in bijlage E, tabellen I I , I I I , IV en X, betreffen de in 1914 
verleden akten van oogstverband en behandelde faillisse
menten, zoomede de in dat jaar gesloten huwelijken tusschen 
personen, die aan een verschillend recht zijn onderworpen en 
de in 1913 gedane inschrijvingen in de registers van den 
burgerlijken stand. 

§ 4. STRAFRECHT EN STRAFVORDERING. 
Het wetboek van strafrecht voor Europeanen onderging 

wijziging bij het op 1 Januari 1915 (Ind. St, 1914 n°. 632) 
in werking getreden K. B. 3 Jul i 1914 n°. 69 (Ind. St. ri°. 
631), strekkende tot overneming van de geheele regeling 
nopens de strafbare feiten tégen de zeden van het Neder-
landsche strafwetboek. In gelijken geest is ook liet wetboek | 
van strafrecht voor inlanders aangevuld en gewijzigd (Ind. j 
St. 1914 n°. 633), terwijl bij dezelfde gelegenheid de alge-
meene politiestrafreglementen voor Europeanen en inlanders 
eveneens wijziging ondergingen. Het wetboek van strafrecht 
voor inlanders is verder nog gewijzigd bij Ord. van 28 Mei 
1914 (Ind. St. n°. 419), in verband met het bepaalde bij de 
artt. 39 en 59 van het landgerecht-reglenient (Ind. St. 1914 
n°. 317). zoomede bij Ord. van 26 Juni 1914 (Ind. St. n". 
474), met het oog op de strafbaarstelling van liet namaken, 
enz. ook van andere dan gouden, zilveren en koperen Neder-
landsche en Nederlandsch-Indisclie niuntspeciën bij het op 
15 Augustus 1914 in werking getreden K. B . 21 April 1914 
n°. 136 (Ind. St. nos. 472 en 473). 

Het reglement op de strafvordering is gewijzigd bij het 
reeds vermelde op 1 Maait 1915 (zie Ind. St. 1915 n°. 146) 
in werking getreden K. B. 23 Juli 1914 n°. 63 (Ind. St. 
n°. 041) strekkende tot afschaffing van de in dat reglement 
voor bepaalde misdrijven voorgeschreven verplichting tot het 
houden van eene gerechtelijke instructie. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1915 1916. 

Bij Ord. van 8 Febr. 1915 (Ind. St. n°. 166) zijn straf
bepalingen in het leven geroepen tegen nalatigheid of onwil 
van zelfbestuursonderhoorigen in het verrichten van de in 
het landschap Pontianak van hen gevorderde persoonlijke 
diensten. 

Herziening van strafvonnissen van inlandsche recht
banken door de raden van justitie. In 1914 zijn door de 
raden van justitie te Batavia, Semarang, Soerabaja, Padang, 
Medan en Makasser onderscheidenlijk 464, 455. 969, 35S, 
639 en 360 revisiezaken behandeld; daarbij werd door die 
raden in 9, 21, 17, 2, 20 en 3 gevallen gebruik gemaakt van 
de bevoegdheid om oraal debat toe te staan (zie art. 301% 
van het reglement op de strafvordering in Ind. St. 1901 
n°. 124). 

Uitlevering. Gedurende 1914 werden aan onze autoritei
ten door het bestuur der Straits Settlenients 2 Chineezen en 
1 Europeaan en door dat van de Gefedereerde Maleische 
Staten 2 Chineezen uitgeleverd. Aan het bestuur dier staten 
is uitgeleverd 1 Maleier. 

Kwijtschelding en vermindering van straffen. De tot 
deze rubriek behoorende mededeelingen van statistischen 
aard zijn opgenomen in bijlage E, tabel VI I . 

Ned.-Indië. 10 
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Bestrijding van den zootjciinuindcii handel in vrouwen en 
meisjes. Op liet voetspoor van hetgeen hier te lande is ge
schied, il bij Gouv.Bt. 4 L'ebr. 1915 n°. 18 (Ind. St. n°. 152), 
hij wijze van tijdelijken maatregel, te Batavia een regeerings-
bureau gevestigd ter l>estrijding van den' zoogenaamden 
handel in vrouwen en meisjes, welk bureau tevens is aange
wezen om alle inlichtingen bijeen te brengen omtrent ronse-
larij van vrouwen en meisjes met het oog op het plegen van 
Ontucht in den vreemde (art. 1 der.te Parijs op 18 Mei 190é 
onderteekende regeling tot l>estrijding van den handel in 
vrouwen en meisjes; zie Ind. St. 1907 nos. 278 en 279). Als-
directeur van het bureau treedt, op de directeur van het 
departement van justitie, die het bureau tegenover de Regee
ring en het buitenland zal hebben te vertegenwoordigen, 
terwijl overigens de algemeene leiding berust bij een daar
voor aangewezen ambtenaar met den titel van „inspecteur 

Bjj de wet van 15 Mei 1914 (Ned. St. n°. 206, Ind . St. 
n°. G77) is de gelegenheid geopend tot instelling van hooger 
beroep van vonnissen in Nederlandsch-Indië dioor krijgs
raden bij de zeemacht gewezen, en is in verband daarmede, 
de rechtsmacht van het Hoog Militair Gerechtshof van 
Nederlandsch-Indië uitgebreid. 

hij liet regeeringsbureau ter bestrijding van den zoogenaam
den handel in vrouwen en meisjes". 

In Nederlandsch-Indië gevestigde vereenigingen of per
sonen, die in het dooi' het Regeeringsbureau beoogde doel 
belangstellen, kunnen door den directeur van justitie benoemd 
worden tot correspondenten. Ook op andere wijze kan nog van 
particuliere zijde in deze richting worden medegewerkt, daar 
blijkens de gouvernenients-circulaire van 4 Febr. 1915 n°. 
289a (zie Bijbl. Ind. St. n". 8141) het toezicht aan de stations 
en de havens van in- en ontscheping eveneens kan worden 
uitgeoefend door personen, die door particuliere vereenigin-
geii — op maatschappelijk terrein werkzaam — mochten 
worden aangesteld om zoogenaamd stationswerk te ver
richten. 

Veediefstallen (op Java en Nadoen»). Voor de gebruike
lijke opgave zij verwezen naar bijlage E, tabel VI . 

Bij K. B. 15 Maart 1915 n°. .35 (Ind. St. n°. 355) is eene 
regeling getroffen tot beperking van de voorloopige gevangen
houding in de strafrechtspleging hij de landmacht in Neder
landsch-Indië. 

§ 5. GEVANGENISWEZEN. 

De in 1913 ter Oostkust van Sumatra ingevoerde verscher
ping van de krakalstraf (ten arheidstelling aan de publieke 
werken) is in den loop van het daarop volgend jaar ook toe
gepast in de residentiën Bantam, Djokjakarta, Soerakarta, 
Semarang en Banka. Intusschen werd voortgegaan met het 
zooveel mogelijk buiten de gevangenissen doen verblijven van 
tot ten arbeidstelling veroordeelde personen (vgl. K. V. 1911. 
kol. 289). 

Voor de voortzetting van de proef met het verbouwen van 
manilla-pisang ter hoofdplaats C'heril>on zijn bij Gouv. Bt. 
14 Juli 1914 n°. 61 gelden toegestaan. 

Ten behoeve van de technische leiding der aanplantingen 
op Noesa Kamhangan, aan het hoofd waarv ui een ervaren 
planter met den titel van adjunct-directeur staat, zijn bij 
Gouv. Bt. 25 April 1914 n°. 41 twee cultuur-geëmployecidcn 
in dienst gesteld. De aanplant, die eene aanmerkelijke uit
breiding onderging, besloeg op uit. 1914 ruim 884 H. A., 
deels ficus elastica, deels hevea brasiliensis. Behalve een 
groot aantal ficusboomen waren ongeveer 45 000 hevea-
boomen op dat tijdstip tapbaar. Met de in 1914 ten verkoop 
naar Nederland gezonden rubber werden goede prijzen ge
maakt. De geteelde Java-jute (Hibiscus Canabinus) — vgl. 
K. V. 1914, kol. 57 — bleek geschikt om tot garens te worden 
versponnen. De in 1914 in Nederland genomen spinproeven 
zijn uitstekend geslaagd. 

De gevangenisarbeid (timmeren, smeden, leerlooien, 
schoenmaken, zadelmaken, kleermaken. schrijnwerken, enz.) 

werd gestadig uitgebreid en bleef in stijgende mate gunstige 
geldelijke uitkomsten opleveren. Bij Gouv. Bt. 28 Juli 1914 
n°. 43 is machtiging verleend tot invoering van het ambachts-
werk in de gevangenis te Padang, de eerste strafinrichting 
in de buitenbezittingen waar tot dien maatregel is over
gegaan. 

De gezondheidstoestand dei' gevangenen was over het geheel 
genomen bevredigend. Beri-beri kwam nog slechts verspreid 
voor. 

Op grond van de gunstige uitkomsten der reeds elders ge
nomen pioeven, is overgegaan tot de invoering^van de 
voedings-voorziening in eigen beheer in de gevangenissen te 
Weltevreden, Batavia, Snnarang "en in de inlandsche ge
vangenis te Semarang (Gouv. Btn. lü Juli en 17 Sept. 
1914 nos. 32 en 38). 

Bij Gouv. Bt. 24 Maart 1914 n°. 50 (Bijbl. Ind. St. n°. 
8034) is aan het hoofd van het gevangeniswezen de bevoegd
heid toegekend tot benoeming en ontslag van gevangenis-
beambten met eene bezoldiging van f 50 tot f 150 's maands, 
tot verplaatsing van personeel en tot toekenning van premiën 
of belooningen aan het gevangenispersoneel. De benoeming 
en het ontslag van het mindere personeel is opgedragen aan 
de hoofden van plaatselijk bestuur en voor gevangenissen 
waar een directeur aan het hoofd is gesteld, aan dezen. 

Omtrent de instelling van een hoofdbureau voor het ge
vangeniswezen bij het departement van justitie zie men 
hoofdstuk H. 

§ 0. MILITAIR RECHT EX MILITAIRE RECHTSPRAAK. 
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8 7. DOOR DE HOOFDEN VAX GEWESTELIJK BESTUUR VASTGESTELDE REGLEMENTEN EN 
KEUREN VAN POLITIE. 

Van tle in 1914 door de hoofden van gewestelijk bes tuur 
omt ren t een aanta l b innen den k r i n g van hunne wetgevende 
bevoegdheid val lende onderwelpen vastgestelde verordenin
gen verdienen afzonderlijke ve rme ld ing : dé in de resident ie 
Lampongsche dis t r ie ten u i tgevaa rd igde verordeningen op het 
bezit , de reg is t ra t ie en het ve rhuren van rijwielen ( J a v . Ct . 
1914 n°. 21 ) , het belasten en gebru iken van automobielen 
en motor- r i j tu igen ( J a v . Ct. 1914 n° 66) en het houden van 
toezicht op schepen, door mach ines voortbewogen, van min -
<ler dan 25 M \ net to inhoud ( J a v . Ct . 1914 n°. 7 4 ) ; het door 
den res ident van P a l e m b a n g u i t gevaa rd igde verliod tot he t 
in b rand steken van a l ang-a l ang en p a d a n g g r a s , groeiende 
op 's lands domein bui ten het gebied der gemeente P a l e m 
b a n g ( J a v . Ct . 1914 n°. 80) ; de verordening tot bescherming 
der k l appe raanp lan t ingen in de res ident ie P a l e m b a n g bu i ten 
het gebied der gemeente P a l e m b a n g , in de assistent-resi
d e n t i e Bi l l i ton en in de resident ie Bal i en Lombok ( J a v . Ct . 
1914 nos. 1, 65 en 9 9 ) ; het reg lement op het gebruik van 
paa rden , r i j - en voer tuigen en op liet verkeer op de open
bare wegen in de residentie Tapanoel i ( J a v . Ct. 1914 n°. 1 5 ) ; 
de verordeningen op he t s lachten van vee en op den verkoop 
van vleesch ter afdeel ingshoofdplaats Taroetoeng (Tapa
noe l i ) , in de resident ie Zuider- en Oosterafdeel ing van 
Borneo, zoomede te S inga rad ja , P a b e a n - S i n g a r a d j a , Den
pasar , M a t a r a m , Ampenan en Laboehanhad j i (Bal i en 
Lombok) ( J a v . Ct. 1914 nos. 18, 37 en 4 7 ) ; de door den 
res ident van Banka en onderhoor igheden u i tgevaard igde ver
o r d e n i n g op he t bouwen en sloopen op de hoofdplaatsen 
P a n g k a l p i n a n g , Belinjoe, Soengai l ia t , Muntok, ' Toboal i , 

R e c h t van verbl i j f . De gebruikel i jke stat is t ische opgaven | 
o m t r e n t toe la t ing en ves t ig ing of inwoning in Neder landsch-
I n d i ë zijn opgenomen in bi j lage E , sub V I I I en I X . 

Aan 11 Europeanen en met hen geli jkgestelden is in 1914 
v e r g u n n i n g tot reizen in Neder l andsch- Ind ië ver leend. Tien 
v e r g u n n i n g e n tot het reizen in een enkel gewest werden dooi
den betrokken hoogsten gewestelij ken gezaghebber ver leend 
(2 voor S u m a t r a ' s Wes tkus t , 4 voor de Oostkust en S u m a t r a , 
2 voor de Wes te ra fdee l ing van Borneo en 2 voor Ba l i en 
L o m b o k ) . Door den d i rec teur van jus t i t i e werd nog één ver
g u n n i n g verleend voor geheel Neder landseh- Ind ië . W a a r noo-
d ig , werd steeds het voorbehoud gemaak t , dat reizen bui ten 
het rechts t reeks bes tuurd gouvernementsgebied alleen zouden 
worden ondernomen in overleg met en na verkregen toestem
m i n g van de betrokken au to r i t e i t . 

De voor J a v a en Madoera bes taande beperkende bepa l ingen 
betreffende het reizen van in lander s en met hen geli jk 
gestelden ( I n d . St . 1910 n°. 536) zijn bij Ord. van 14 De'c. 
1914 opgeheven ( I n d . St . n°. 760) . l ) I n verband h ie rmede 
zijn tevens eenige wijzigingen aangeb rach t in de voorschrif
ten omtren t het wonen van vreemde oosterl ingen op J a v a en 
Madoera ( I n d . St. 1914 n°. 761) . 

Met he t oog op de nieuwe indee l ing van de residentie 
Zuider- en Oosterafdeel ing van Borneo ( I n d . St . 1913 nos. 

' ) Een model legitimatiekaart voor reizen van inlanders en vreemde ooster
lingen op Java en Madoera, en van die gebiedsdeelen naar de buitenbezittingen 
is vastgesteld bij Gouv. Bt. 23 Febr. 1915 n°. 24 (Jav. Ct. n°. 19). 

Djeboes, Merawang , Soengaise lan , Koba en Tand.ioenglaboe 
( J a v . Ct. 1914 n°. 8 0 ) ; de door den resident der Zuider - en 
Oosterafdeeling van Borneo u i tgevaa rd igde verordening tot 
voorkoming van he t vernielen van klapperboomen door zoo
genaamde k lapper to r ren en andere schadeli jke insecten 
( J a v . Ct . 1914 n°. 3 7 ) ; de ve rorden ing op het gebru ik van 
de in het rechtstreeks bes tuurd gebied der res ident ie Zuider
en Oosterafdeeling van Borneo gelegen openbare wegen, die 
voor het vervoer pe r as geschikt zijn ( J a v . Ct . 1914 n°. 5 5 ) ; 
de verordening op liet sleepen van vaa r tu igen op de r iv ieren 
in da t gewest door met mechanische k r a c h t voortbewogen 
vaar tu igen ( J av . Ct . 1914 n?. 7 2 ) ; de keur op het koopen of 
aannemen door gouvernementsonderhoor igen van boschpro-
ducten in de zelfbesturende landschappen van de res ident ie 
Menado, waar vanwege de zelfbesturen boeah t anah geheven 
wordt ( J av . Ct. 1914 n°. 6 9 ) ; de verorden ing op. het la ten 
losloopen, het castreeren en het gebru ik van st ieren en van 
koeien in de Minahasa ( J a v . Ct. 1914 n°. 8 4 ) ; he t r eg lemen t 
op he t "houden van toezicht op de schepen, u i t s lu i t end ge
bezigd voor de vaa r t op r iv ie ren en b innenwate ren en op 
schepen van minder dan 25 M ' . ne t to inhoud in de res ident ie 
Amboina ( J av . Ct . 1914 n°. 47) ; de door den res ident van 
Amboina vastgestelde ve ro rden ing op het zich onbevoegd 
bevinden in baaien , i n h a m m e n en dergel i jke met v ischgere i 
( J a v . Ct . 1914 n°. 96) en he t reg lement op het gebru ik van 
en het verkeer op de openbare wegen, zoomede het ve rhu ren 
van paarden , rij- en voer tu igen in Bal i en Lombok ( J a v . 
Ct . 1914 n°. 79)'. 

199 en 279) is de rege l ing van he t passenstelsel in d a t gewest 
herzien ( I n d . St. 1914 n°. 766) . 

Sedert de a fs lu i t ing van de geli jksoort ige opgaven in 
K . V. 1914 (15 M a a r t 1914) tot 15 M a a r t 1915, is de in 
a r t . 47 van het Regee r ings reg lemen t omschreven pol i t ieke 
maa t rege l van verwi jder ing toegepast op 5 in landers (1 u i t 
de Westerafdee l ing van Borneo, 3 u i t S u m a t r a ' s AVestkust 
en 1 u i t Kedi r i ) die, hoewel in rechten nie t vervolgbaar , 
wegens verschi l lende bezwarende feiten voor de openbare 
rus t en orde in het gewest h u n n e r inwon ing gevaar l i jk werden 
geacht . Daaren tegen is g e d u r e n d e da t t i jdvak ten opzichte 
van 16 vroeger poli t iek verwijderden de maa t rege l opgeheven , 
en aan één eene andere p l a a t s to t verblijf aangewezen. 

D r u k p e r s . In 1914 waren 26 vervolgingen wegens d ruk
persdelicten a a n h a n g i g , w a a r v a n er 15 tot veroordeel ing 
le idden, vier werden inge t rokken en een zevental nog in 
behande l ing zijn. 

S l ave rn i j en p a n d e l i n g s e h a p . Van de in de onderafdee-
l i ng Padang lawas ( res . Tapanoe l i ) nog voorkomende slaven 
(yg l . K. V. 1914, kol. 60) werden er 7 in vr i jheid gesteld. 
Op Samosir (afd. Ba t ak - l anden ) werd de slavernij op 
1 M a a r t 1914 afgeschaf t . . 

I n de residentie Zuider- en Oosterafdeel ing van Borneo 
komen, bij de minde r beschaafde Da jak-s tammen in de afge
legen en moeielijk t e bereiken bovenstreken van de af dee l ing 
S a m a r i n d a nog wel slaven en pande l ingen voor. 

8 8. B I J Z O N D E R E R E C H T E N . 
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| 9. PERSONEN EN INSTELLINGEN MET HET RECHTSWEZEN IN VERMAND. 

Practizi jns en notarissen. In 1914 zijn 9 rechtsgeleer
de practizijns aangesteld, namelijk 2 bij het Hooggerechts
hof', 2 bij elk der raden van justitie te Semarang, Padang 
en Medan en 1 bij den raad van justitie te Soerabaja. 

Gedurende 1914 zijn 3 cundiibiat-notarissen tot notaris 
benoemd en onderwierpen neb 28 adspiranten aan een of 
meer gedeelten van het notarieel examen, van wie er 12 
slaagden (4 voor liet eerste, 1 voor het tweede, 5 voor het 
derde, 1 voor liet tweede en derde en 1 voor liet eerste, tweede 
en derde gedeelte). Voor verdere bijzonderheden zij verwezen 
naar het verslag van de exanien-conimissie (Jav. Ct. 191-1 
n \ 95). 

Nopens de uitoefening van het notariaat zijn voorzieningen 
getroffen ter Sumatra's Westkust (Ind. St. 1914 n°. 307), 
in verband met de opheffing van de assistent-residentie 
Priaman (Ind. St. 1913 n°. 321 en 1914 n°. 303), en in de 

tijdelijke afdeelingen Ketapang en Singkawang (Wester-
afdeeling van Borneo) (Ind. St. 1915 nos. 239 en 242). 

Het afzonderlijk notariaat te Banda Neira (Amboina) is 
opgeheven en de uitoefening van het notariaat in de onder-
afdeeling Banda en de afdeeling Zuid-Nieuw-(iuinea aan de 
bestuurders van die gebiedsdeelen opgedragen (Ind. St. 
1915 n°. 183). 

Wees- en boedelkamers. Het reglement voor het college 
van hoedelmeesteren te Batavia (Ind. St. 1828 n°. 46) 
onderging wijziging bij Ord. van 25 Maart 1915 (Ind. Sr. 
n° 272). 

Voor nadere wijzigingen van de standplaatsen, enz. van 
de agenten van de kamers te Batavia en Padang zie men 
Bijbl. Ind. St. nos. 7903, 8130 en 8131. 

§ 10. ARBEIDSINSPECTIE EN K0ELIEWERV1NG. 

De samenstelling en de bezoldiging van het personeel hij 
den dienst der arbeidsinspectie zijn nader vastgesteld bii 
Gouv. Bt. 26 Nov. 1914 n°. 44 (Ind._St._n0. 730), terwijl, 
bij die gelegenheid tevens eene wijziging is gebracht in cïe 
in Ind. St. 1908 n°. 400 opgenomen regeling van de arbeids
inspectie. 

De ondernemingen ter Oostkust van Sumatra werden in 
1914 geregeld door de aldaar bescheiden ambtenaren der 
arbeidsinspectie bezocht, terwijl ook werden nagegaan de 
ondernemingen in Atjeh en onderhoorigheden, Lampongsche 
districten, Palembang, Djambi, Benkoelen, Sumatra's West
kust, Tapanoeli, Kiouw en onderhoorigheden. Billiton, 
Westerafdeeling van Borneo, Zuider- en Oosterafdeeling van 
Borneo, Amboina en Ternate en onderhoorigheden. 

In die gewesten der buitenbezittingen, waar regelingen 
van dé onderlinge rechten en verplichtingen van werkgevers 
en werklieden op ondernemingen van land- of mijnbouw of 
van anderen aard van kracht zijn, hadden de in 1914 ge
registreerde werkovereenkomsten ') betrekking op 128 718 
werklieden, welk totaal in de twee voorafgegane jaren achter
eenvolgens bedragen luid 130 947 en 139 900. 

Dit verschil is eensdeels toe te schrijven aan den oorlogs
toestand, waardoor vele ondernemingen hare werkzaamheden 
beperkten en de werving van Chineesche koelies werd stop 
gezet, anderdeels aan de omstandigheid dat de op den voet 
der wi•■rvingsordoniiantie tot stund gekomen werkovereen
komsten niet meer behoeven te worden geregistreerd (Ind. 
St. 1913 n°. 523). Het aantal in 1914 overleden contract
arbeiders bedroeg 5233. Eene splitsing van die getallen voor 
elk der betrokken gewesten afzonderlijk, waarin tevens is 
vermeld tot welken landaard de aangeworven contractkoelies 
behoorden, is opgenomen in bijlage E, sub XI . 

In de residentie Oostkust van Sumatra was over het alge
meen de behandeling van de werklieden bevredigend, hunne 
geneeskundige verpleging zeer goed. terwijl de gezondheids
toestand gunstig kon worden genoemd. 

De arbeidstoestanden op de ondernemingen in het gouver
nement Atjeh en onderhoorigheden zijn over het algemeen 
bevredigend te noemen. Aan de huisvesting en de geneeskun
dige behandeling werd voldoende zorg besteed. De gezond
heidstoestand op de ondernemingen, gelegen in de onder-
afdeeling Simeuloe, liet te wenschen over. 

In de residentie Palembang werd met contractkoelies ge
werkt door de Bataafsche Petroleummaatschappij en op de 

i) Do model-werkovereenkomsten zijn aangevuld en gewijzigd bij Gouv. Bt. 
4 Dec 1914 n°. 27 (Ind. St. n°. 742), en tevens van toepassing verklaard op de 
schriftelijke overeenkomsten bedoeld in art. 1 der koelie-verordeningen. Een 
model voor de werkcontracten tot het verrichten van arbeid in de Straits-
Settlements en de Gefedereerde Maleische Staten is vastgesteld bij Gouv. Bt. 
25 Juni 1914 n°. 66 (Bijbl. Ind. St. n°. 8104). 

landbouwondernemingen Pasoemah Estate, Pageralam en 
Moesi I I . In het algemeen liet de behandeling en genees
kundige verpleging der werklieden weinig te wenschen over. 
De gezondheidstoestand was gunstig. 

De geneeskundige verpleging van de contractanten op de 
in de afdeeling Moearotembesi (res. Djambi) gelegen hout-
aan ka ponderneming Belajang was niet geheel bevredigend. 
De onderneming is sinds October 1914 gesloten. 

Bij de Billiton-Maatschappij bedroeg het aantal werklie
den (hoofdzakelijk Chineezen) 15 790, tegen 15 399 in 1913. 
Wegens desertie, dienstweigering en andere overtredingen 
van de bepalingen der koelie-ordonnantie werden onderschei
denlijk 82, 30 en 529 werklieden gestraft. De huisvesting 
der werklieden was niet voldoende, de geneeskundige ver
pleging goed. De gezondheidstoestand was over het alge
meen gunstig te noemen. 

In he gouvernement Sumatra's Westkust werd met con
tract-koelies Bewerkt op de ondernemingen in de afdeelingen 
Painan. L Koto, Solok en ïanahdatar . De behandeling der 
werklieden was behoorlijk, de geneeskundige verpleging 
voldoende en de gezondheidstoestand gunstig. 

De toestand van de werklieden op de ondernemingen in 
Benkoelen was in het algemeen bevredigend. Het sterfte
cijfer bedroeg 44 (3 personen overleden tengevolge van 
ongelukken), tegen G4 in 1913. Het aantal veroordeelingen 
wegens drossen _en andere overtredingen bedroeg 1091. 

In de residentie Tapanoeli werd op 10 ondernemingen met 
coutractkoelies gewerkt. De behandeling en de huisvesting 
van de arbeiders waren over het algemeen naar wensch. 
Drossen kwam echter nog al eens voor. Aan de_ geneeskun
dige behandeling werd voldoende zorg besteed. Het sterfte
cijfer bedroeg 93. tegen 143 in 1913. 

Het aantal in de residentie Lampongsche districten met 
contract-koelies werkende ondernemingen bedroeg 15. De 
gezondheidstoestand was minder gunstig. Het sterftecijfer 
bedroeg 330. 

In de residentie Riouw en onderhoorigheden waren cou
tractkoelies werkzaam op 12 ondernemingen, waarvan 5 ge1 

legen in de afdeeling Tandjoengpinang, 5 in de afdeeling 
Indragiri en 2 in de afdeeling Karinioen. Met de verbetering 
van de huisvesting der arbeiders werd voortgegaan. Aan de 
geneeskundige behandeling werd voldoende zorg besteed. De 
gezondheidstoestand was niet overal gunstig. 

In de residentie Westerafdeeling van Borneo werden 
contract koelies aangetroffen op 6 ondernemingen, waarvan 
4 gelegen in de afdeeling Pontianak, 1 in de afdeeling Sam-
bas en 1 in de afdeeling Sintang. De huisvesting en genees
kundige behandeling waren over het algemeen bevredigend. 
De gezondheidstoestand liet over ' t algemeen niet te wenschen 
over. 
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In de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 
werkten met contractkoelies dezelfde ondernemingen als ver
meld in K. V. 1914, kol. 63. De gezondheidstoestand der 
werklieden was vrij gunstig. De behandeling en de huis
vesting waren over het algemeen bevredigend. 

In de residentie Menado was de toestand der werklieden 
bij de Moluksche Handelsvennootschap (afd. Menado), de 
Bolaiing Mongondou-Exploratie- en Exploitatie-maatschappij j 
(afd. Bolaiing Mongondou) en de mijnbouwmaatschappij 
ï'aleleh (afd. Oorontalo) over het algemeen gunstig. Het 
aantal sterfgevallen bedroeg onderscheidenlijk 8, 5 en 7 
(waaronder 1 tengevolge van een ongeluk). 

De behandeling der werklieden in de residentie Amboinn 
(onderafdn. Amahai en Banda) gaf geen reden tot klagen. 

Ook in de residentie Ternate en onderhoorigheden liet de 
behandeling der koelies op een 3-tal ondernemingen (2 op 
het eiland Batjan en 1 op Halmahera) niet te wenschen over. • 
Wegens verschillende overtredingen werden 44 personen 
gestraft. 

Ingevolge Gouv. Bt. 25 Febr. 1914 n°. 33 wordt een onder
zoek ingesteld naar de arbeidstoestanden in de suikerindustrie 
op Java. 

Bij besluit van den hoofdinspecteur, chef van den burger
lijken geneeskundigen dienst, dd. 16 Maart 1915 (Jav. Ct. 
n°. 25) zijn regelen vastgesteld, welke door de geneesheeren 
dienen te worden opgevolgd bij het geneeskundig onderzoek 
van inlanders, die eene overeenkomst wenschen aan te gaan ; 
tot het verrichten van arbeid ten behoeve van ondernemingen 
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van handel, landbouw of' nijverheid en openbare werken in de 
buitenbezittingen. 

De regelen omtrent de werving van inlanders op Java en 
Madoera ten behoeve van ondernemingen in de buitenbezit
tingen en in het buitenland (uitgezonderd de Nederlandsche 
kolonie Suriname) zijn herzien bij Qrdn. van 14 Sept. 1914 
(Ind. St. nos. 613 >)'en 615). 

In verband hiermede is bij Ord. van denzelfden datum 
(Ind. St. n°. (il(i) eene wijziging gebracht in de in Ind. St. 
1911 n°. 540 opgenomen bepalingen tot het verleenen van 
meer vrijheid tot indienstneming van werklieden op 
andereu voet dan bij de zoogenaamde koelie-ordonnantie is 
voorgeschreven. De koelie-ordonnantiën voor de gewesten 
Ben koelen en Lampongsche districten ondergingen nog aan
vulling bij Ord. van 5 Juni 1914 (Ind. St. n°. 433). 

Het aantal in 1914 per Nederlandsch stoomschip, via 
Nederland, naar Suriname overgebrachte, krachtens Gouv. 
Bt. 31 Dec. 1913 n°. 38 (vgl. de noot in kol. 68 van K. V. 
1914) aangeworven inlanders beliep 136. 

De voorschriften tot uitvoering van de bepalingen op de 
emigratie van inlanders uit Nederlandsch-Indië naar Suri
name (Ind. St. 1896 n°. 72) zijn gewijzigd bij Gouv. Bt. 25 
Juni 1914 n°. 62 (Ind. St. n°'. 467). 

i) De in Ind. St. 1914 n°. 613 opgenomen ordonnantie, zoomede de gelijk
tijdig vastgestelde voorschriften tot uitvoering van de wervingsordonnantie 
(Bijbl. Ind. St. n°. 8112) ondergingen nog wijziging bij Ord. van 11 Febr. 
1915 (Ind. St. n°. 181) en Gouv. Bt. van denzelfden datum n°. 17 (Bijbl. 
Ind. St. n°. 8174). 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1915—1916. 5. Ned.-Indië. 11 
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G. 

ALGEMEENE REKENKAMER EN COMPTABILITEIT. 

§ 1. ALGEMEENE REKENKAMER. 

Het lid der Kamer, de heer B. T H . W. VAN HASSELT, die 
in November 1911 met buitenlandsch verlof vertrokken was 
(zie K. V. 1912, kol. 83/84), keerde in Mei 1914 terug en 
nam den 27sten dier maand weder zitting in het College. 

Aan het lid, den heer W. BROUWER, is met ingang van 
3 September 1914, wegens langduiïgen dienst, één jaar verlof 
naar Europa verleend. Als een gevolg van het vertrek van 
den heer BROUWER, is bij Gouv. Bt. 9 Sept. 1914 n°. 34 tot 

tijdelijk lid benoemd de hoofdambtenaar op non-activiteit, 
tijdelijk gesteld ter beschikking van den Algemeenen Secre
taris, G. H. G. HARLOFF, welke benoeming bekrachtigd is 
bij K. B. 12 Nor. 1914 n°. 50. 

De begrootingsrekening over 1912 is door de Kamer den 
16den Maart 1915 aan de Indische Regeering ingediend en, 
onder dagteefcening van 2T April 1914, heeft liet College'zijn 
jaarveislag over 1913 uitgebracht. 

§ 2. COMPTABILITEIT. 

Bij Gouv. Bt. 16 Febr. 1914 n°. 26 (Bijbl. Ind. St. n°. 
7994) is bepaald dat vóór de betaalbaarstelling niet aan het 
onderzoek door de Algemeene Rekenkamer zijn onderworpen 
de declaratiën, betreffende gedane reizen langs staats- en 
particuliere spoor- en tramwegen van het tot de exploitatie 
der staatsspoorwegen behoorend personeel. 

De regelen en voorschriften voor het materieel beheer en 
voor materieele verstrekkingen van het eene departement 
aan het andere (Ind. St. 1866 n°. 151) zijn nader gewijzigd 
bij Ord. van 20 Aug. 1914 (Ind. St. n°. 578). 

De bepalingen omtrent de afschrijving van vorderingen 
(Ind. St. 1907 n°. 327) zijn bij Gouv. Btn. 3 Oct. 1914 n°. 18 
(Ind. St. n°. 646) en 5 Febr. 1915 n°. 33 (Ind. St. n°. 154) 
nader aangevuld en gewijzigd. 

Bij Gouv. Bt. 2 Jan . 1915 n°. 25 (Ind. St. n°. 2) is eene 
regeling vastgesteld omtrent de afschrijving van ontvreemde 
of verloren gelden uit de rekening der betrokken comptabelen, 
terwijl bij besluit van denzelfden datum n°. 2£i (Ind. St. 
n°. 3) eene regeling is getroffen omtrent de afschrijving van 
goederen, wegens bederf, vernietiging, ontvreemding of ver
lies, uit die rekening. 

Ingevolge de wet van 5 Maart 1915 (Ned. St. n°. 127, Ind. 
St. n°. 309) is, ter aflossing van vlottende schuld, eene geld-

leening van nominaal f 62^ millioen ten name en ten laste 
van Nederlandsch-Indië aangegaan, tegen eene rente van 
vijf ten honderd ' s jaars . Op deze leening, die tegen 
den koers van 97 % aan de markt werd gebracht), werd 
in Nederland voor f 66 000 000 en in Indië voor f 64 662 100 
nominaal ingeschreven. Aan inschrijvers die de voor
keur hadden gevraagd werd 65 %, aan de overige in
schrijvers 30 % van de door hen ingeschreven bedra
gen toegewezen. In verband hiermede werd in totaal aan 
de Nederlandsche inschrijvers een bedrag van f 32180 000 
en aan de Indische inschrijvers eene som van f 30 320 000 
nominaal in de leening toegewezen. Na aftrek van A % provi
sie voor makelaars en bankiers en van IA % voor vergoeding 
aan het syndicaat, dat zich met de plaatsing der leening had 
belast, werd door het Gouvernement als zuiver bedrag ont
vangen f 59 375 000. 

Het derde lid van art. 52 der Indische comptabiliteitswet 
is bij K. B. 5 Maart 1915 (Ned. St. n°. 129, Ind. St. n°. 311) 
in dier voege gewijzigd, dat de voorzitter en leden der Alge
meene Rekenkamer, behalve openbare schuldbrieven, geene 
schuldvorderingen ten laste van Nederlandsch-Indië mogen 
bezitten. Van eene wijzieing in dat opzicht in het Regeerings-
reglement is reeds melding gemaakt onder hoofdstuk B. 

% 
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ALGEMEEN BURGERLIJK BEHEER. 
De hoofden van de departementen van algemeen bestuur 

zijn bij Gouv. Bt. 26 April 1915 n°. 44 (Ind. St. n°. 332) 
bevoegd verklaard het beheer van 's lands onroerende goede
ren, bij hun departement of een daaronder behoorenden tak 
van dienst in beheer, ook aan gebiedsdeelen met eigen geld
middelen over te dragen (vgl. K. V. 1911, kol. 102). 

Bij Gouv. Bt. 23 Jan. 1915 n°. 27 (Ind. St. n°. 125) is bij 
het departement van justitie een hoofdbureau van het ge-, 
vangeniswezen ingesteld. 

Bij wijze van tij delijken maatregel is bij het departement 
der burgerlijke openbare werken een algemeen adviseur voor 
het havenwezen in Nederlandsch-Indië in dienst gesteld 
(Gouv. Bt. 27 Febr. 1915 n». 6; Jav. Ct. n°. 18). 

Bij Gouv. Bt. 9 Aug. 1914 n°. 44 is aan den directeur der 
burgerlijke openbare werken, den heer J . HOMAN VAN DER 
H E I D E , met ingang van 2 September d.a.v., wegens lang-
durigen dienst, één jaar verlof naar Europa verleend. Tot 
zijn opvolger is bij Gouv. Bt. 26 Sept. 1914 n°. 2 benoemd 

de heer P . J . OTT DE VEIES, te voren hoofdingenieur der 2de 
klasse bij den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare 
werken. 

Het gebied van den inspecteur van financiën in de 3de en 
in de 4de inspectie-afdeeling (zie Ind. St. 1907 n°. 116, 
juncto 1910 n°. 314) is bij Gouv. Bt. 12 Oct. 1914 n°. 34 (Ind. 
St. n°. 652) gewijzigd. 

Hij Gouv. Bt. 13 Jan. 1915 n°. 33 (Ind. St. n°. 85) zijn bij 
het departement van landbouw, nijverheid en handel een 
inspecteur van het inlandsch ambachts- en nijverheidsonder
wijs en een nijverheidsconsulent in dienst gesteld, terwijl bij 
Gouv. Bt. 13 Jan. 1915 n°. 37 (Ind. St. n°. 89) bij genoemd 
departement een botanist voor de Java-flora is aangesteld. 

De instructie voor den gouvernements-accountant (Bijbl. 
Ind. St. n°. 6954, juncto nos. 7610 en 7937) is nader ge
wijzigd bij Gouv. Bt. 30 Nov. 1914 n°. 20 (Bijbl. Ind. St. 
n°. 8159). 
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J. 
I. GEWESTELIJK EN PLAATSELIJK BESTUUR; POLITIE. 

In verband met de afvoering door de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal van den op de ontwerp-begrooting voor 1915 
uitgetrokken post voor de verdere voorbereiding der hervor-

Bij Gouw Bt. 19 Oct. 1914 n°. 8 (Ind. St. n°. 666) is een 
nieuwe afstandswijzer voor de residentie Semarang vast
gesteld. 

Bij Ord. van 12 Aug. 1914 (Ind. St. n°. 560, zie ook Ind. 
St. 1915 nc. 198) is bepaald dat de residenten van Djokja-
karta en Soerakarta bij ontstentenis tijdelijk worden ver
vangen door de assistent-residenten onderscheidenlijk der 
afdeelingen Mataram en Soerakarta. 

De tijdelijke hervorming van het bestuur in de af deeling 
Malang der residentie Kedoe (Ind. St. 1914 n°. 325) — zie 
K. V. 1914, kol. 69 — is bij Gouv. Bt. 14 Jan . 1915 n°. 15 
(Ind. St. n°. 91) bestendigd. 

Bij Gouv. Bt. 9 Febr. 1915 n°. 31 (Jav. Ct. n°. 14) is bij 
wijze van tijdelijken maatregel boven de formatie in dienst 
gesteld een controleur, ten einde te worden belast met 
werkzaamheden in het belang van de politie in de residentie 
Pasoeroean. 

Met het oog op de pestbest rij ding zijn in de residentie 
Kediri drie controleurs en is in elk der gewesten Soerabaja 
en Soerakarta één controleur tijdelijk boven de formatie in 
dienst gesteld (Gouv. Btn. 31 ju l i 1914 n°. 8, 14 Mei 1915 
n°. 25 en 22 Mei 1915 n°. 1). 

ming van het bestuurswezen (zie K. V. 1913, kol. 73) is die 
voorbereiding gestaakt (Gouv. Bt. 24 Nov. 1914 n°. 53). 

Lainpongsche districten. Bij Gouv. Bt. 11 April 1914 
n°. 10 (Ind. St. n°. 348) is de standplaats van den assistent
resident van de afdeeling Sepoetih-Toelangbawang van 
Goenoengsoegih verplaatst naar Men^'alo en is genoemde 
afdeeling verdeeld in de onderafdeelingen Toelangbawang 
(onder den assistent-resident der afdeeling, bijgestaan door 
een gezaghebber), Sepoetih en Sekampoeng (elk onder een 
controleur). 

De in het belang van de afwikkeling der erfpacbtsaange-
legenheden in dit gewest tijdelijk in dienst gestelde twee 
gezaghebbers — zie K. V. 1912, kol. 87 — zijn bij Gouv. Bt. 
5 Nov. 1914 n°. 29 buiten dienst gesteld. 

Bij Gouv. Bt. 6 Jan. 1915 n°. 30 (Ind. St. n°. 11) is een 
nieuwe afstandswijzer van dit gewest vastgesteld. 

Riouw en onderhoorigheden. Bij Gouv. Bt. 10 Dec. 
1914 n°. 20 (Ind. St. n°. 754) is in dit gewest tijdelijk een 
gezaghebber boven het vastgesteld aantal ambtenaren van 
dien rang geplaatst. 

Oostkust van Sumatra. Bij Gouv. Bt. 24 Dec. 1914 
n°. 28 (Jav. Ct. 1915 n°. 1) is, bij' wijze van tijdelijken maat-

§ 1. EUROPEESCH BESTUUR; POLITIE. 

a. EuHOI'EESCH BESTUUR. 

Bij Gouv. Bt. 6 Aug. 1914 n°. 22 (Bijbl. Ind. St. n°. 8061) 
is bepaald, dat de geschiktheid voor den residentsrang, hooge 
uitzonderingen daargelaten, eerst kan worden verworven 
nadat minstens twee jaar de betrekking van afdeelingschef 
(assistent-resident) is vervuld. 

Bij Gouv. Bt. 15 Jul i 1914 n°. 63 (Ind. St. n°. 503) is de 
titel van civiel gezaghebber veranderd in dien van „gezag
hebber bij het binnenlandsch bestuur". 

Bij K . ' B . 26 Mei 1914 n°. 35 (Ind. St. n°. 502) zijn vast
gesteld bijzondere voorwaarden van benoembaarheid tot 
candidaat-gezaghebber bij het binnenlandsch bestuur in 
Nederlandsch-Indië en van uitzending uit Nederland voor de 
vervulling van die betrekking, alsmede regelen betreffende 
de opleiding. De candidaat-gezaghebbers volgen een twee
jarigen leergang aan de te Batavia gevestigde, mede voor de 
verdere vorming van inlandsche bestuursambtenaren be
stemde instelling voor bestuursstudiën, bestuursschool ge-
heeten, voor welke school een reglement is vastgesteld bij 
Gouv. Bt. 16 Juli 1914 n°. 2 (Ind. St. n°. 504). 

Een overzicht betreffende de tewerkstelling op uit. 1914 
van de controleurs en adspirant-controleurs bij net binnen
landsch bestuur op en buiten Java en Madoera — ook van 
de tijdelijk boven de formatie in dienst gestelde — is opge
nomen sub I van bijlage F . 

JAVA EX MADOEBA. 

Ten behoeve van het bureau van elk der assistent-residenten 
voor de politie te Batavia, Semarang en Soerabaja is een 
afdeelingssecretaris in dienst gesteld (Ind. St. 1914 n°. 570), 
terwijl ook een afdeelingssecretaris is toegevoegd aan den 
assistent-resident van Bandoeng (Ind. St. 1914 n°. 571). 

BuiTENBEZITTTNGEN. 

Met het oog op het tekort aan ambtenaren bij het binnen
landsch bestuur in de buitenbezittingen is, bij wijze van 
tijdelijken maatregel, bepaald, dat enkele plaatsen van con
troleur in de gewesten Palembang en Riouw en onderhoorig-
heden door gezaghebbers bij het binnenlandsch bestuur 
worden vervuld (Gouv. Btn. 3 Jul i 1914 n°. 26 — Ind. St. 
n°. 480 — en 28 Aug. 1914 n°. 39 — Ind. St. n°. 595). Voorts 
is de directeur van binnenlandsch bestuur gemachtigd om 
een zeker aantal plaatsen van controleur en adspirant-contro-
leur niet slechts door tijdelijke, doch tevens door reeds in 
vasten dienst zijnde gezaghebbers bij het binnenlandsch 
bestuur te doen vervullen (Gouv. Bt. 31 Oct. 1914 n°. 33, 
Jav. Ct. n°. 89). 

Sumatra's Westkust. Bij Gouv. Bt. 11 Mei 1915 n°. 9 
(Ind. St. n°. 356) is eene nieuwe indeeling van het gouverne
ment Sumatra's Westkust vastgesteld en daarbij genoemd 
gewest verdeeld in acht afdeelingen: Padang, Painan, 
Batipoeh en Priaman, Agam, Loeboeksikaping, L. Koto, 
Tanahdatar en Solok, elk onder een assistent-resident. 
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repel, in dit gewest boven de formatie in dienst gesteld een 
controleur (of een gezaghebber), ten einde te worden toe
gevoegd aan den assistent-resident van Asahan om werkzaam 
te zijn in de landschappen Radja Na Sembilan en Radja Na 
Sepoeloeh. 

Bij Gouv. Bt. 16 Maart 1915 n°. 40 (Ind. St. n°. 200) is 
bepaald dat de assistent-resident van de afdeeling Deli en 
Serdang niet meer wordt bijgestaan door een controleur (zie 
K. V. 1912, kol. 88). 

Zuider- en Oostera tdeeliiu? van Romeo. Met wijziging 
van Gouv. Bt. 1 Febr. 1913 n°. 11 (Ind. St. n°. 199) — zie 
K. V. 1913, kol. 75 — is bij Gouv. Bt. 15 Oct. 1914 n°. 20 
(Ind. St. n". (>61) de afdeeling Samarinda verdeeld in vijf 
onderafdeelingen: Oost-Koetei (onder den assistent-resident 
der afdeeling, bijgestaan door een controleur), West-Koetei, 
Boven-Mahakam, Beraoe en Boeloengan (elk onder een con
troleur). 

Bij Gouv. Bt. 10 Juli 1914 n°. 24 (Bijbl. Ind. St. n°. 8074) 
is de grens vastgesteld tussclien de onderafdeeling Pasir en 
het landschap Koetei. 

Ten behoeve van de aanrakingen met het Apo Kajan-
gebied (onderafd. Boven-Mahakam, afd. Samarinda) is bij 
Gouv. Bt. 12 Jan. 1915 n°. 48 (Ind. St. n°. 69) een tolk 
in dienst gesteld. 

Westerofdecling van Borneo. Bij Gouv. Bt. 8 Jul i 
1914 nü. 44 (Ind. St. n". 487) is bepaald dat de landschappen 
Mat uu, Soekadana en Simpang, thans vormende de afdeeling 
Sn< kul ui >.. tijdelijk fine nuu.v.e afdeeling Ketapang rullen 
vormen onder een assistent-resident, welke afdeeling is ver
deeld in de onderafdeelingen Beneden-Matan (onder den 
assistent-resident), Boven-Matan (onder een controleur) en 
Soekadana (onder een gezaghebber). 

Bij Gouv. Bt. 19 Nov. 1914 n°. 13 (Ind. St. n°. 719) is 
bepaald dat de Pinoehlanden der onderafdeeling Melawi 
(afd. Sintang) tijdelijk eene nieuwe onderafdeeling Pinoeh
landen zullen vormen onder een gezaghebber. 

Bij wijze van tijdelijke]] maatregel zijn de afdeeling Sam-
bas, de onderafdeeling Manipawa (afd. Pontianak) en het 
noordelijk deel van het landschap Man dor (afd. Pontianak) 
gevormd tot eene afdeeling Singkawang, onder een assistent
resident, en is genoemde afdeeling verdeeld in vijf onder
afdeelingen: Singkawang, Pamangkat, Bengkajang, Samba* 
en Matnpawa, elk onder een controleur of een gezagheblier 
(Gouv. Btn. 21 Uec. 1914 nos. 1 en 2 in Jav. Ct. n°. 103)., 

Bij Gouv. Bt. 26 Febr. 1915 n°. 14 (Jav. Ct. n°. 20) is ten 
behoeve van het bestuur over het oostelijk deel der tijdelijke 
onderafdeeling Sambas (afd. Siugkawang) tijdelijk een 
posthouder in dienst gesteld. 

Celebes en oiiderlioorivhedcn. Bij Gouv. Bt. 28"Jul i 
1914 n". 40 (Ind. St. n°. 529) is bepaald dat de onderafdee
ling Mamoedjoe der afdeeling Mandar bestaat uit de land
schappen Mamoedjoe en Tapalang, zoomede uit de kleine 
Paternoster-eilanden. 

De ingevolge Gouv. Bt, 3 Sept. 1913 n°. 80 (Ind. St. 
n°. 555) — zie. K. Y. 1914, kol. 71 — tijdelijk benoemde 
gezaghebber ten behoeve van het dagelijksch toezicht op het 
op den v;isten wal van Celebes gelegen gedeelte der onder
afdeeling Banggai is vast in dienst gesteld (zie Ind. St. 1915 
n°. 44). 

Amboina. Bij Gouv. Bt. 13 Juni 1914 n°. 28 (Ind. St. 
n°. 444) is bepaald dat de standplaats van den gezaghebber 
der afdeeling Tanimbar- en Babar-eilanden instede van 
Olilit zal zijn Saumlakki. 

Ternate en onderlioorigheden. Bij Gouv. Bt. 22 Oct. 
1914 n°. 3 is bepaald, dat de betrekking van controleur der 
afdeeling Halmahera, tevens bestuurder der tot die afdeeling 
behoorende onderafdeeling Djailolo, en van gezaghebber der 
onderafdeeling Weda van de afdeeling Halmahera — met 
het oog op het in dat gebied heerschend verzet — tijdelijk 
worden opgedragen aan een officier der landmacht. 

Tinior en oiultTliooiigheden. Met intrekking van alle 
daarmede strijdige bepalingen, is bij Gouv. Bt. 5 Dec. 1914 
n°. 8 (Ind. St. 1914 nu. 743; zie ook Ind. St. 1915 nos. 278, 
303 en 306) het bestuur in dit gewest hervormd. Het gewest 
is verdeeld in vijf afdeelingen Zuid-Timor en Eilanden 
(onderafdeelingen tCoepang. Roti, Sawoe, Alor en Wetar), 
Noord- en Midden-Tiinor (onderafdeelingen Midden-Timor, 
West-M iddeii-Timor, Zuid-Midden-Timor, Noord-Middeu-
Timor en Beloe), Soemba (Onderafdeelingen Midden-Soemba, 
Noord-W(st-Soi-iiiba, Zuid-West-Soemba en Ooot-Soemba), 
Floret* (onderafdeelingen'Ende, Ooat-Flores en Solor, Adoe-
nara <n Lomblem, Sfaoemere. Ngada, Noord-en West'Mang-
g u n on Midden- en Zuid-Manggarai) en Soembawa (onder-
ufdeelingen Soembawa,'Bima en Taliwang), 

l>. ALGEMEENE rouTiE. 

Bij Gouv. Bt. 8 Mei 1914 n°. 55 (Bijbl. Ind. St. n°. 8184) 
is de directeur van binnenlandsch bestuur gemachtigd om, 
zoo dikwijls zulks naar zijn oordeel noodzakelijk is. Euro-
peesche en inlandsche ambtenaren of beambten van de alge-
meene politie tijdelijk buiten hun standplaats te plaateen. 

De in K. V. 1914, kol. 72, vermelde tweejarige cursus tot 
opleiding van adspirant-coinniissarissen van politie te 
Batavia is 1 October 1914 geopend. Het toezicht wordt uit
geoefend door den directeur van binnenlandsch bestuur, ter
wijl aan het hoofd is gesteld een adjunct-hoofdcommissaris 
van politie met den titel van directeur (Gouv. Bt. 25 Sept. 
1914 n°. 1 in Ind. St. n°. 635). Met ingang van 1 Juli 1915 
wordt aan dezen cursus verbonden een cursus tot opleiding 
van adspirant-politie-opzieners; beide cursussen worden te
zamen aangeduid met den naam van „politieschool", waar
van die tot opleiding' van adspirant-commissarisseu zal vor
men de 1ste afdeeling en de andere de 2de afdeeling (Gouv. 
Bt. 26 Maart 1915 n°. la in Ind. St. n°. 273). 

Bij Gouv. Bt. 28 Aug. 1914 n°. 41 (Bijbl. Ind. St. 
n°. 8193). is machtiging verleend om, waai- op gewestelijke 
hoofdplaatsen en andere groote centra van bevolking door de 
inlandsche gemeenten op hare kosten uit vrijwillige bijdragen 
betaalde korpsen vaste nachtwakers zijn in dienst gesteld, 
ter vervanging van de van haar gevorderde nachtelijke 
wacht- en patrouillediensten, en die indienststelling verlich-

• ting- van de taak der algemeene politie dan wel beperking 
van hare formatie ten gevolge heeft, aan die korpsen l>e-
wapening en kleeding te verstrekken. Deze bepalingen zijn 
bij Gouv. Bt. 26 April 1915 n°. 46 (Jav. Ct. n°. 35) ook van 
toepassing verklaard op de korpsen vaste nachtwakers, in 
dienst gesteld en bekostigd uit de door vreemde oosterlingen 
vrijwillig bijeengebrachte fondsen. 

Het personeel van de algemeene politie in de residentie 
Kediri en in de afdeeling Lamongan der residentie Soerabaja 
is in het belang van de pestbestrijding tijdelijk uitgebreid 
(Gouv. Btn. 24 en 5 Sept. 1914 no's. 19 en 26). 

Ten behoeve van de bestrijding van het onwettig opium
gebruik is. bij wijze van tijdelijken maatregel, de samen
stelling van het personeel der algemeene politie in de resi-
dentiën Bantam en Preanger-Begetftschappen uitgebreid 
(Gouv. Btn. 24 en 5 Sept. 1914 nos. 19 en 26). 

Bij GOUT. Bt. 10 Juli 1914 n". 15 is. bij wijze v u tijde
lijken maatregel, ten behoeve van de hoofdplaats Magelang 
der residentie Kedoe het noodige personeel der algemeene 
politie in dienst gesteld, terwijl bij Gouv. Bt. 2 Febr. 1915 
n°. 32 is bepaald, dat de voorschriften omtrent kleeding, 
bewapening en uitrusting van het personeel der algemeene 
politie te Batavia, Semarang en Soerabaja (Ind. St. 1912 
n°. 456. juncto 1914 n°. 322) van kracht zijn voor het perso
neel te Magelang. 

Tegen inkrimping van de sterkte van het korps gewapende 
politie in de residentiën Lampongsche districten, Benkoelen, 
Riouw en onderhoorigheden, Djambi en Bali en Lombok, ia 
bij Gouv. Btn. 15 Mei 1914 n°.'60 (Ind. St. n°. 407), 5 Juni 
1914 n°. 34 f Ind. St. n°. 426, juncto n°. 637), 20 April 1915 
n°. 21 (Ind. St. n°. 323), 20 April 1915 n°. 22 (Ind. St. n°. 
324) en 29 April 1915 n°. 24 (Ind. St. n°. 336) in die ge
westen het noodige Rersoneel der algemeene politie in dienst 
gesteld. 
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De bezoldiging1 van het personeel der algemeene politie in 
de gewesten Celebes en onderhoorigheden, Westerafdeeling 
van Borneo, Tapanoeli, Palemhang, liampongsche districten, 
Sumatra' l Westkust, Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 
en Timor en onderhoorigheden is definitief geregeld (Ind. 
St. 1914 nos. 334 en 335 en 1915 DM. 74, 94, 95, 100, 116 en 
121), terwijl bij Gouv. Btn. 14 Jan. 1915 nos. 34 en 35 en 
20 Jan. 1915 n". 40 (Ind. St. nos. 94, 95 en 121) de bezoldi
ging van het inlundsch personeel der algemeene politie onder
scheidenlijk in de gewesten Palembang, Lanipongsehe dis
tricten en Timor en onderhoorigheden is vastgesteld. 

Bij Gouv. Bt. 18 Maart 1915 n°. 27 (Ind. St. n \ 262) is 
bepaald, dat de uniform van het niet van landswege bezoldigd 
politie-personeel, in dienst van zelfbesturen of' van particu
liere ondernemingen, voor zoover ten opzichte van de kleeding 
van dat personeel bij besluit eene regeling is getroffen, 
voortaan gelijk moet zijn aan de voorgeschreven uniform 
voor het inlandsch personeel der algemeene politie in de 
gouvernementslanden op .lava en Madoera (buiten de drie 
hoofdplaatsen met Meester-Cornelis), behoudens dat de raug-
onderscheidingsteekenen op de mouwen vervallen. 

De voorschriften . betreffende de uniformen, rangonder-
schcidingsteekenen, bewapening en uitrusting van het Euro-
peesch en inlandsch personeel der algemeene politie (Ind. St. 
1912 n°. 456, juncto 1912 n°. 590, 1913 n°. 396 en 1914 
ir'. 322) zijn nader gewijzigd en aangevuld bij Gouv. Bt. 8 
April 1915 n°. 14 (Ind. St, n°. 301). 

o. GEWAPENDE POLITIE. 

De voorloopige instructie voor het hoofd, van het korps 
gewapende politie in Nederlandsch-Indië (Bijbl. Ind. St. 

ii°. 7725) is aangevuld bij Gouv. Bt. 1 Oct. 1914 n". 25 
(Bijbl, Ind. St. n°. 8197).' 

Bij QOUT. Bt. 16 Juni 1914 n°. 5 (Jav. Ct. n°. 49) is de 
sterkte van het korps gewapende politie in het gouvernement 
Sumatra's Westkust met 2 zelfstandige halve brigades inge
krompen en bij Gouv. Bt. 25 Aug. 1914 n°. 35 (Jav. Ct. 
n". 09) wederom tijdelijk uitgebreid, terwijl bij Gouv. Bt. 
1 April 1915 n". 54 de sterkte van de divisie gewapende politie 
van de Westerafdeeling van Borneo tijdelijk met één brigade 
is uitgebreid. 

Bij Gouv. Bt. 28 Oct. 1914 n°. 34 is, bij wijze van tijde
lij ken maatregel, bij het korps gewapende politie in Neder-
landsch-Indië een adjunct-inspecteur in dienst gesteld. 

Met wijziging van Gouv. Bt. 27 Jan. 1912 n°. 16« (Ind. 
St. n°. 172) — zie K. V. 1912, kol. 91 — is bepaald dat ook 
sergeanten van liet korps gewapende politie, geen gewezen 
onderofficier van het leger zijnde, ongeacht hun landaard tot 
niet-Europeesch detachementscommandant benoembaar zijn 
(Gouv. Bt. 28 Deo. 1914 n", 55 in Ind. St. n°. 789). 

Met buitenwerkingstelling van alle bestaande bepalingen, 
is bij Gouv. Bt. 1 i 'c l i . 1:i'."> n°. -(> (Jav. ( t. n". 12) jen 
voorschrift vastgesteld betreffende de kleeding en uitrusting 
van het personeel, behoorende tot het korps gewapende 
politie in Nederlandsch-Indië, alsmede omtrent de wijze van 
voorziening daarin. 

Bij Gouv. Bt. 17 Febr. 1915 n°. 35 (Ind. St. u°. 201) is 
eene regeling getroffen nopens de onthouding aan het perso
neel behoorende tot bet korps gewapende politie in Neder-
laadsch-Indië van bezoldiging gedurende den tijd waarin het 
eene vrijheidsstraf moet ondergaan, in voorloopige bewaring 
wordt gesteld of drost. 

§ -2. GEWESTELIJK EN PLAATSELIJK ZELFBESTUUR. 

Werkkring plaatselijke raden. Bij Ord. van 10 April 
1915 (Ind. St. n°. 307) is de werkkring van den gemeente
raad van Soerabaja (zie Ind. St. 1906 n°. 149) gewijzigd. 

Regelmatige aftreding van raadsleden. Op den eersten 
Dinsdag van November 1914 had de regelmatige aftreding 
plaats van de helft der leden van de gemeenteraden van 
Batavia, Meester-Cornelis en Buitenzorg, zoomede van de 
helft der benoemde leden van de gewestelijke raden van 
Batavia, Preanger-Begeiitschappen, Cheribon, Pekalongan, 
Semarang, Soerabaja, Pasoeroean, Kedoe en Kediri. In de 
opengevallen plaatsen van de Europeesche leden der ge
meenteraden werd door verkiezing, in de overige opnieuw 
door benoeming voorzien. 

Afgezonderde geldmiddelen. Verhoogd werden de geld
middelen, afgezonderd voor de gewesten Batavia (Ind. St. 
1915 n°. 99), Madoera (Ind. St. 1915 n°. 143) en Banjoemas 
(Ind. St-. 1915 n°. 199), alsmede voor de gemeenten Malang 
(Ind. St. 1915 n°. 167) en Makasser (Ind. St. 1915 n°. 101). 
De verhooging voor het gewest Batavia hield verband met 
de afschaffing van de heerendiensten aan en ten behoeve van 
de wegen in de afdeeling Krawang en diende tevens tot ver
goeding der kosten vim liet onderhoud van een -vijftal aqua
ducten ; die voor de gewesten Madoera en Banjoemas werd 
toegekend in verband met de plaats gehad hebbende indienst-
stelling van eigen personeel voor de uitvoering van werken; 
die voor de gemeente Malaus? strekte ter tegemoetkoming in 
de kosten van het onderhoud van spoelleidingen, goten en 
riolen en die voor de gemeente Makasser werd toegekend met 
het oog op de te laag gebleken berekening van het gelds-
waardig bedrag van den arbeid van veroordeelden. 

Het totaal bedrag van de op den voet van art. 68«, al. 1, 
van het Regeeringsreglement voor gewesten en gedeelten van 
gewesten bij wijze van vaste uitkeering afgezonderde geld
middelen steeg door deze verhoogingen van f 4 777 098 tot 
f 4 816 218, ongerekend de uitkeering aan de gemeente 
Makasser van een aandeel in de ruwe opbrengst van de be

lasting op het slachten van buffels, runderen, paarden en 
tamme varkens, voor zoover die belasting wordt verkregen 
uit de slacht van runderen, buffels en paarden, waarvan het 
bedrag voor 1915 op f 2200 is geraamd. 

In verband met de afschaffing van de heerendiensten aan 
en ten behoeve van de wegen .in de gewesten Soerabaja, 
Pasoeroean, Besoeki, Madioen en Kediri (vgl. afd. I I van 
dit hoofdstuk), zijn bij Ord. in Ind. St, 1915 n°. 161 ten 
behoeve van die gewesten uit de koloniale geldmiddelen nog 
afgezonderd bedragen van onderscheidenlijk f 1,75, f 1,39, 
f 1,43, f 1,24 en f 1,76 's jaars voor ieder hoofdgeldplichtige, 
op 1 Januari in die gebiedsdeelen — voor zoover het gewest 
Pasoeroean betreft buiten de gemeente Malang en voor zoo
ver het gewest Kediri aangaat buiten de gemeenten Kediri 
en Blitar — aanwezig. Aan de gewesten Soerabaja en Pasoe-
roean en aan de gemeenten Malang, Kediri en Blitar werden, 
in verband met bedoelde afschaffing, voor 1915 bovendien 
tegemoetkomingen toegekend van onderscheidenlijk f' 44 000, 
f 8500, f 28 000. f 19 400 en f 5000, en zulks in afwachting 
van eene verhooging der vaste uitkeering met gelijk bedrag 
(Ind. St. 1915 n°. 162). 

Bij Gouv. Bt. 2 Jul i 1914 n°. 59 (Bijbl. Ind. St. n°. 8023) 
zijn regelen vastgesteld betreffende de betaalbaarstelling van 
de ten behoeve van gewesten of gedeelten van gewesten uit 
de koloniale geldmiddelen afgezonderde sommen. 

Locale belastingen. Bij Ord. in Ind. St. 1914 n°. 574 is 
aan de locale raden de bevoegdheid toegekend tot invoering 
van eene belasting op de honden. 

Van regeeringswege werden goedgekeurd de verordeningen 
tot invoering van eene belasting op het houden van openbare 
vermakelijkheden in de gemeenten Kediri, Makasser, Malang, 
Blitar en Soekaboemi en in de gewesten Madioen en Pasoe
roean (Jav. Ct. 1914 nos. 56 en 68 en 1915 nos. 2, 25, 34, 
29 en 41); de verordening op het heffen van eene wegen
belasting in het gewest, Preanger-Regentschappen (Jav. Ct. 
1915 n°. 16); de verordening op het heffen van eene straat
belasting in de gemeente Buitenzorg (Jav. Ct. 1914 n°. 60) ; 
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de \i rordening tot hel heffen van eene belasting op den ver
kool) van sterken drank in het klein in de gemeenten Meester-
Cornelia, Semarang, Blitar, Buitenzorg en Medan, in de 
gewesten Batavia en Semaraus en in het cultuurgebied der 
Oostkust van Sumatra (.Tav. Ct. 1914 n°. 74; 1915 nos. 10, 
14, SO en ,'54 ; 1914 n". 96 en 1916 nos. 23 en 26) ; de verorde
ning1 op het heffen van rechten voor het begraven van lijken 
van Chineezen buiten de algejneene begraafplaatsen in de 
gemeente Malang (Jav. ('t. 1916 n°. 20) ; de verordeningen 
tot heffing van 40 opcenten op de hoofdsom der personeele 
belasting in de gemeente Malang (Jav. Ct. 1914 n°. 54), 10 
en 20 opcenten onderscheidenlijk op de hoofdsom van de 
verponding en van de personeele belasting in de gemeente I 
Maasteer (Jav. Ct. 1914 n°. 08), 15 opcenten op de hoofdsom 
van <le personeele belasting en van de verponding in de ge
meente Cheribon (Jav. Ct. 1914 n°..91), 40 opcenten op de 
hoofdsom van de personeele belasting en van de verponding 
in de gemeente Palembang (Jav. Ct.. 1914 n°. 101), 20 op
centen op de hoofdsom van de personeele belasting en van 
de verponding in het gewest Semarang buiten de gemeente j 
Semarang (Jav. Ct. 1915 n°. 2) en 20 opcenten op de hoofd
som der personeele belasting in de gemeente Soekaboemi 
(Jav. Ct. 1915 n°. 10). 

Tevens werden van regeeringswege goedgekeurd de wijzi- ; 
gingen van de verordeningen tot het heffen van eene be- j 
lasting op het houden van openbare vermakelijkheden in de 
gemeente Bandoeng (Jav. Ct. 1914 n°. 100), tot het heffen 
van eene wegenbelasting in het gewest Pasoeroean (Jav. Ct. | 
1914 n°. 80), betreffende de heffing van de Soemenepsche I 
drinkwaterbelasting" (Jav. Ct. 1914 n°. 89) en tot bet heffen 
van de belasting op den verkoop van sterken drank in het 
klein in de gemeente Meester-Cornelis (Jav. Ct. 1915 n°. 22). 

Gemeentelijke en gewestelijke geldleeningen. Bij de 
Ordn. in Ind. St. 1914 nos. 080,' 715 en 782 en 1915 n°. 213 
zijn bekrachtigd de besluiten van den gemeenteraad van 
Magelang, van de gewestelijke raden van Kediri en Soerabaja 
en van den gemeenteraad van Kediri, strekkende tot het aan
gaan van geldleeningen ten bedrage van onderscheidenlijk 
I 7000, f 40 000. f 300 00!) en f -"(i 000. De opbrengst van die 
leeningen was bestemd voor: den aankoop van een gemeente
huis e. a. te Magelang; de verbetering van den pasar te Pa ja-
man en den bouw van een slachthuis te Wates; de aflossing 
van de leening, aangegaan krachtens het bij Ord. in Ind. St. 
1912 n". 400 bekrachtigd raadsbesluit en de voltooiing van 

den aanleg van de bij dat, besluit bedoelde drinkwaterleidin
gen naar eenige stranddesa's in de nabijheid van de hoofd
plaats Soerabaja en naar de atdeelingshnofdplaats Grisee; en 
den bouw van 29 loodsen op de pasar Bandarlor ter hoofd
plaats Kediri. 

l i j de (hun. in Ind. Si. 191 I nos. Vil cii 820 zijn twee be
sluiten van den #< meeuteraad van Batavia bekrachtigd, strek
kende tot liet geven van eene andere bestemming aan een 
gedeelte der leening, nog aan te gaan krachtens de Ord. in 
Ind. St. 1913 n°. 453. 

Marktwezen. Hij Ord. van 20 Jan. 1915 (Ind. St. n°. 
115) zijn de gevolgen geregeld van den overgang der zorg 
voor het marktwezen ter hoofdplaats Malang (res. Pasoe
roean) op den voor die hoofdplaats ingestelden gemeenteraad. 

Bii de Ord. in Ind. St. 1915 n". 117 is voor de pasar buiten 
de Diestpoort, pasar. Pintoe Ketjil (afd. Stad en Voorsteden 
van Batavia) buiten werking gesteld het reglement en tarief 
voor de onderscheidene pasars in de Stad en Voorsteden van 
de baljuwage Batavia, alsmede in de afdeelingen Buiten
zorg eu Krawang, in verband met.de omstandigheid, dat de 
eigenaren van het perceel, waarop die pasar is gevestigd, ten 
behoeve van het Gouvernement afstand gedaan hebben van 
hun recht om op die pasar marktgerechtigdheid te heffen en 
om den verkoop van varen binnen de uitgestrektheid van een 
paal van dat perceel op marktdagen te verbieden. Aan de 
gemeente Batavia is door de Begeering ten behoeve van de 
opheffing dezer marktgerechtigdheid eene tegemoetkoming 
van f 250 000 verleend (zie Ind. St. 1914 n°. 449). 

Kostelooze verstrekking van water. De aan de ge
meente Batavia opgelegde verplichting tot kostelooze ver
strekking van water, bestemd voor vreemde oorlogsscbepen, 
aan de hydrant bij den Grooten Boom en het reservoir bij 
den Kleinen Boom' te Batavia (zie Ind. St. 1905 n°. 204) is 
bij Ord. in Ind. St. 1914 n°. 705 vervallen. 

Hee.rendiensten. De Ord. van 29 Maart 1906 (Ind. St. 
n°. 202), regelende de gevolgen van het onder locaal beheer 
brengen van werken en diensten, ten behoeve waarvan per
soonlijke diensten gevorderd mogen worden, onderging eene 
wijziging bij Ord. van 27 Nov. 1914 (Ind. St. n° .733) . 

A'erriehtingen der locale raden. Hieromtrent zij ver
wezen naar het eerlang uit te geven afzonderlijk verslag. 

is 

§ 3. INLANDSCH BESTUUR. 

Bij Gouv. Bt. 28 Juli 1914 n°. 42 is eene commissie inge
steld ten einde de Regeering van raad te dienen nopens de 
opleiding van personeel voor den inlandschen bestuursdienst 
in bet algemeen en in bet bijzoTider nopens de vraag; hoe de 
scholen welke voor deze opleiding zijn of zullen worden 
bestemd, moeten worden ingericht, opdat daarvan eene doel
matige voorbereiding voor het inlandsch bestuur kan worden 
verkregen. 

JAVA EN MADOERA. 

Met buitenwerkingstelling van alle daarmede strijdige 
bepalingen, zijn bij Gouv. Bt. 14 Jan. 1915 n°. 30 (Bijbl. 
Ind. St. n°. 8107) voorschriften vastgesteld betreffende de 
benoeming en bevordering van ambtenaren bij den inland
schen bestuursdienst op Java en Madoera. 

Bij Gouv. Bt. 5 Dec. 1914 n°. 30 (Ind. St. n°. 746) is 
bepaald dat de districtshoofden in de gouvernementslanden 
op Java en Madoera door den Gouverneur-Generaal worden 
benoemd in een bepaald gewest zonder nadere aanduiding 
van gebied of standplaats, en dat de hoofden van gewestelijk 
bestuur bevoegd zijn tot het plaatsen en verplaatsen van die 
ambtenaren binnen bun gewest. 

Bij Gouv. Bt. 21 Nov. 1914 n°. 17 — zie Ind. St. n°. 724 — 

is aan de eigenaren der geheel of gedeeltelijk binnen de 
grenzen der hoofdplaatsen Batavia en Meester-Cornelis ge
legen particuliere landerijen onthef f injj verleend van de ver
plichting om in elke verzameling van woningen, welke als 
een desa, kampong of dorp moet worden beschouwd, een door 
hen te bezoldigen inlandsch dorpshoofd te hunner keuse te 
benoemen. Ingevolge genoemd besluit is verder het gebied 
dier hoofdplaatsen, ten behoeve van het bestuur over in
landers en vreemde oosterlingen, door den resident van 
Batavia in- wijken verdeeld (zie Jav. Ct. 1915 n°. 8 ) ; bij 
Gouv. Bt. 14 Juni 1915 n". 24 is de resident van Batavia 
gemachtigd om ten behoeve van dat wijkbestuur wijkmeesters 
in dienst te stellen. 

Met buitenwerkingstelling van Gouv. Bt. 24 Febr. 1913 
n°. 19 (Ind. .St. n°. 244) — zie K. V. 1913, koh 79 — is 
bepaald welk gedeelte van de afdeeling Stad en Voorsteden 
van Batavia (res. Batavia) de districten Batavia en Welte
vreden omvatten (Gouv. Bt. 1 Maart 1915 n°. 34 in Ind. St. 
n° :231) . 

Bij Gouv. Bt. 15 Juni 1914-n°. 30 (Ind. St. n°. 448) is 
bepaald dat het eiland Urk (Kemirian) deel uitmaakt van 
het onderdistrict Djoengkat (distr. Sapoedi, reg. Soemeuep, 
res. Madoera). 

Ten behoeve van het bestuur over elk der onderdistricten 
Pemalang (res. Pekalongan) en Bondowoso (res. Besoeki) is 

http://met.de
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een assistent-wedana in dienst gesteld (Ind. St. 1915 nos. 
24 en 41). 

Nopens de iu 1914 plaats gehad hebbende samenvoegingen 
en splitsingen van desa's komen opgaven voor in tabel I I van 
bijlage F . 

BüITEN'BEZITTINGEN". 

Bij gouvernementscirculaire van 20 Jan. 1914 u°. 197 
(Bijbl. Ind. St. n°. 7960) is aan de hoofden van gewestelijk 
bestuur in de buitenbezittingen opgedragen om de zei f be
stuurders en hunne medeleden iu het zelfbestuur een werk
zamer aandeel te doen verkrijgen in het administratief beheer 
hunner landschappen. 

Het voorschrift aangaande de kleeding der bureau-op
passers bij de ambtenaren van het binnenlandsch bestuur op 
Java en Madoera (Ind. St. 1912 n°. 466) is bij Gouv. Bt. 
22 April 1914 n°. 15 (Ind. St. n°. 360) toepasselijk verklaard 
op de bezittingen buiten Java en Madoera. 

Bij Gouv. Bt. 2 Mei 1914 n°. 34 (Ind. St. n°. 388) zijn de 
trakteruentsverhoogingen geregeld van de districts- en 'onder- j 
districtshoofden in eenige gewesten der buitenbezittingen. 

Siimatra's Westkust. Bij Gouv. Bt. 22 Oct. 1914 n°. 17 
(Ind. St. n°. 673) is bepaald dat de districts- en onder-
districtshoofden in dit gewast den ambtstitel dragen onder
scheidenlijk van demang en assistent-demang. 

Bij Ord. van 19 Dec. 1914 (Ind. St. n°. 774) zijn bepalin
gen vastgesteld met betrekking tot de regeling van de huis
houdelijke belangen Ier inlandsche «emeenten (nagari's) 
in dit gewest. 

Het Gouv. Bt. 28 Sept. 1901 n°. 21 (Ind. St. n°. 360) 
— zie K. V. 1902. blz. 161 — is, voor zoover daarbij gelden 
zijn beschikbaar gesteld voor de toekenning van beloouingen 
aan de onbezoldigde inlandsche hoofden in de landschappen 
van de onderafdeeling Kanipar, buiten werking gesteld 
(Gouv. Bt. 19 Febr. 1915 n". 29 in Ind. St. n". 209). 

Tapanooli. Bij Gouv. Bt. 8 Juni 1914 n°. 32 (Ind. St. 
jf. 439) zijn de hoofden van Moedik en l l i r (afd. Xias) buiten 
dienst gesteld. 

Atjeb en oiiderliooriglH'deii. Met wijziging van Gouv. 
Bt. 21 Jan. 1914 n°. 60 (Ind. St. n°. 87), is bepaald dat het 
district Simpang Kanan (onderafd. Singkel, afd. Westkust 
van Atjeh) bestaat uit de ondeldistricten Tandjoeng Emas, 
Poenaga, Selatonir, Soero en Koeta Batoe (Gouv. Bt. 16 Sept. 
1914 ii°. 39 in Ind. St. n°. 622). De bij laatstgenoemd besluit 
ten behoeve van de onderafdeeling Singkel tijdelijk in dienst 
gestelde 14 onderdistrictshoofden zijn bij Gouv. Bt. 5 Febr. 
1915 n°. 42 (Ind. St. n°. 156) vast benoemd. 

Oostkust van Suinatra . Bij wijze van tijdelijken maat
regel is ten behoeve van het bestuur over de in de onder
afdeeling Simeloengoen (afd. Simeloengoen en de Karo-
landen) uit het rechtstreeks bestuurd, gedeelte der residentie 
Tapanoeli geïmmigreerde inlanders een hoofd met den titel 
,.hoofd der Tobaneezen" in dienst gesteld (Gouv. Bt. 28 Aug. 
1914 n°. 40; Jav. Ct. n°. 70). 

Banka eu onderhoorighoden. Bij Gouv. Bt. 29 April 
1915 n°. 26 (Ind. St. n°. 338) is bepaald in welke onderdis
tricten de districten Soeiigaiselan (afd. Pungkulpinnng) en 
Koba (afd. Zuid-Banka) worden verdeeld. 

Boven het in dienst gesteld aantal van tien tijdelijke dis
trictshoofden (deinangs) — zie K. V. 1913, kol. 80 -— is bij 

Gouv. Bt. 7 Sept. 1914 n". 1 tijdelijk nog één districtshoofd 
ter beschikking gesteld van den resident, voor den bijstand 
van de kampongbevolking in dit gewest bij den aanplant van 
voedingsmiddelen. 

Billiton. Bij Gouv. Bt. 20 April 1914 n°. 20 (Ind. St. 
n°. 361) is bepaald dat de districtshoofden in dit gewest 
voortaan worden benoemd en ontslagen door het betrokken 
hoofd van gewestelijk bestuur. 

Palembang. Bij Gouv. Bt. 12 Sept. 1914 n°. 41 (Ind. 
St. n". Gil) is de Kiwis-streek, belioorende tot de mauga Boeai 
Pematja (onderafd. Komering Üeloe, afd. Ogan en Komering 
Üeloe), verheven tot zelfstandige marga onder den naam 
Kiwis en gevoegd bij de onderafdeeling Moearo Doeo van 
gemelde afdeeling. 

Zuider- en OosterafdeHing van Bornco. Bij Gouv. Bt. 
6 Febr. 1915 n°. 31 (Ind. St. n°. 164) is bepaald dat de kam-
ponglioofden in het rechtstreeks bestuurd gedeelte van dit 
gewest worden benoemd en ontslagen door de betrokken afdee-
lingschefs. 

Celebe* eu onderhooiiglicdcii. Ten behoeve van de onder
afdeeling Boni (afdeeling van dien naam) is bij Gouv. Bt. 
11 Jan. 1915 n°. 55 (Ind. St. n°. 45) een inlandsche bestuurs-
assistent in dienst gesteld. 

Menado. De tijdelijke uitbreiding van het aantal inland
sche assistenten ten behoeve van de onderafdeeling Paloe 

< (afd. Midden-Celebes) met één, is bestendigd (Ind. St. 1915 
i n°. 32). 

Met buitendienststelling van het onderdistrictshoofd in het 
' district Tapa (afd. Gorontalo) is bij Gouv. Bt. 25 Maart 

1915 ii°. 5 (Ind. St. n°. 271) ten behoeve van het district 
Batoedaa een ondcrdistrictshoofd in dienst gesteld. 

De formatie van de districtshoofden in de Minahasa (onder-
afdetdingen- Menado, Tondano en Amoerang der afd. Menado) 
is nader vastgesteld bij Gouv. Bt. 14 Mei 191Ö n". 26* (Ind. 
St, n°. 362). 

Aniboiiia. Bij Gouv. Bt. 20 April 1914 n°. 20 (Ind. St. 
n°. 361) is bepaald dat de regenten in dit gewest voortaan 
worden benoemd en ontslagen door het hoofd van gewestelijk 
bestuur. 

.Met intrekking van alle daarmede strijdige voorschriften, 
zijn bij Ord. van 22J3ept. 1914 (Ind. St. n°. 629) bepalingen 
vastgesteld niet betrekking tot de regeling van de huishoude
lijke belangen der inlandsche gemeenten in dit gewest. 

Timor <ii bnderhoorigheden. Van de samenvoeging van 
verschillende landschappen op de eilanden Flores en Timor 
is reeds melding gemaakt in hoofdst. 0, § 21. 

Bali e.u Lombok. De bij wijze van tijdelijken maatregel 
tot stand gekomen nieuwe formatie van het districtsbestuur 
in dit yewest — zie K. V. 1914, kol. 76 — is bij Gouv. Bt. 
12 Jan. 1915 n°. 16 (Ind. St. n°. 52) bestendigd.' 

Bij Gouv. Bt. 29 Jan. 1915 n°. ,48 (Ind. St. n°. 139) is de 
resident van Bali en Lombok bevoegd verklaard om de door 
den Gouverneur-Generaal benoemde districtshoofden in zijn 
gewest uit hunne betrekking te ontslaan. 

Met intrekking van de instructie voor de districtshoofden 
(poenggawa's) in de afdeelingen Boeleleng en Djembrana. 
is bij Gmv. Bt. 12 Mei 1915 n°. 40 eene instructie vastgesteld 
voor de districtslioofden (poenggawa's) op het eiland Bali. 
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§ 4. BESTUUR OVER VR EEMDE OOSTERLINGEN. 

Rij GOUT. Bt. 5 Mei 1914 n°. 22 (Ind. St. n°. 391) is de 
samenstelling van liet Chineesch bestuur in de residentie 
Baiijoemas nader uitgebreid met een luitenant der Chinee
zen, niet standplaats Poerwokerto. 

Te Sigli (gouvernement Atjeli en onderhoorigheden) is een 
luitenant der Chineezen in dienst gesteld (Ind. St. 1914 
n°. 422). 

Ten behoeve van het bestuur over de vreemde oosterlingen, 
geen Chineezen zijnde, is in elk der afdeelingen Timor en 
Soemba der residentie Timor en onderhoorigheden een luite
nant der Arabieren in dienst gesteld (Ind. St. 1914 n°. 405). 

Bij Gouv. Bt. 9 Dec. 1914 n°. 60 (Ind. St. n°. 752) is te. 
Denpasar (afd. Zuid-Bali, rei. Bali en Lombok) een hoofd 
der Arabieren en andere vreemde oosterlingen, geen Chinee
zen zijnde, in dienst gesteld. 

Voor de vreemde oosterlingen in het gebied der hoofd
plaatsen Batavia en Meester-Cornelis (res. Batavia), heeft 
eene nieuwe wijkindeeling plaats gehad (Jav. Ct. 1915 n°. 8). 

Door de betrokken gewestelijke raden zijn wijken voor 
Chineezen aangewezen te Rambipoedji en Tanggoel (afd. 
Djember, res. Besoeki) (Jav. Ct. 1914 n°. 11), te Boeloe en 
Tambakbajo (afd. Toeban. res. Rembang) (Jav. Ct. 1914 
ii°. 23), te Kroja (afd. Tjilatjap, res. Banjoemas) (Jav. Ct. 

1914 n°. 59), te Lawang (afd. Bangil, res. Pasoeroean) (Jav. 
Ct. 1914 n°. 83) en te T.jepoe (afd. Blora, res. Rembang) 
(Jav. Ct. 1914 n°. 91) en is eene wijk voor Arabieren aange
wezen te Balapoelaug (afd. Tegal, res. Pekalongan) (Jav. 
Ct. 1914 n". 67). 

Door den resident van Soerakarta is de voor Chineezen aan
gewezen wijk te Klaten uitgebreid en haar grens vastgesteld 
(Jav. Ct. 1914 n°. 87), terwijl door den resident der Lam-
pongsche districten de "grenzen van de Chineesche wijk te 
Tandjoengkarang (afd. Telokbetong) zijn vastgesteld (Jav. 
Ct. 1914 n°. 44). 

Bij Ord. in Ind. St. 1914 n°. 594 is de wijk voor Chineezen 
te Poelogadoeng (afd. Meester-Cornelis, res. Batavia) opge
heven. 

Bij Ord. in Ind. St, 1914 n°. 404 is bepaald dat ook te 
Nanilea (onderafd. Boeroe, res. Amboina) eene wijk voor 
Chineezen en alle andere vreemde oosterlingen zal zijn. 

Met opheffing van één der vier betrekkingen van luitenant 
der Chineezen in de afdeeling Tandjoengpinang (res. Riouw 
en onderhoorigheden), zijn, bij wijze van tijdelijken maat
regel, in dat gewest nog twee wijkmeesters van dien landaard 
in dienst gesteld (Gouv. Bt. 5 Febr. 1915 n°. 20). 

§ 5. BIJZONDERE ONDERWERPEN. 

Emigratie van Javanen en Soendaneezen naar de büiten-
bezit t ingen. Omtrent de proefnemingen ter koloniseering 
van landstreken in de Lampongsche districten met van Java 
afkomstige gezinnen en met overbrenging van Soendaneesche 
gezinnen naar de onderafdeeling Redjang der afdeeling 
Lebong van de residentie Benkoelen, zie men de daaromtrent 
over 1914 door de leiders uitgebrachte rapporten, die als 
bijlage O bij dit verslag zijn gevoegd. 

De in de onder afdeeling Lebong der afdeeling Lebong 
van de residentie Benkoelen bestaande emigratie-koloniën tel
den op 1 Maart 1915 268 personen, tegen 282 op hetzelfde 
tijdstip v i " 1914. 

Grenzen van gewestelijke en afdeeliiigshoofdnlaatsen. 
•Door den directeur van hinnenlandsch bestuur zijn de 
grenzen vastgesteld van de plaatsen Indrapoeri en Kroeëng 
Raja (afd. Groot-Atjeh, gouv. Atjeh en onderhoorigheden) 
(Bijbl. Ind. St. n°. <Sl44), van een 13-tal in de residentie 
Palembang .gelegen afdeelings- en onderafdeelingsplaatsen 
(Bijbl. Ind. St. n°. 8096), van een 48-tal in de residentie 
Madioen gelegen onderdistrictahoofdplaatsen (Bijbl. Ind. St. 
n°. 8097), van de hoofdplaats Madioen en de afdeelingshoofd-
plaats Magetan (res. Madioen) (Bijbl. Ind. St. n°. 8149), 
van de hoofdplaats Djokjakarta (residentie van dien naam) 
(Jav. Ct. 1914 n°. 71), van de in de residentie Oostkust van 
Sumatra gelegen, plaatsen Arnhemia, Galang (afd. Deli en 
Serdang), Kwala (afd. Langkat) en Tandjong Tirani (afd. 
Asahan) (Bijbl. Tnd. St. n°. 8153), van de plaatsen Manna. 
Bintoehan. Kroë en Lais (res. Benkoelen) (Bijbl. Ind. Si. 

n°. 8009), Denpasaren Tabanan (res. Bali en Lombok) (Jav. 
Ct. 1915 n°. 26) en Xamlea (res. Amboina) (Bijbl. Ind. St. 
n°. 8200). 

Vuurwapens, buskrui t en munit ie . De bepalingen op 
het bezit en het vervoer van en den handel in vuurwapenen, 
buskruit en munitie op Java en Madoera (Ind. St. 1908 
n°. 492) ondergingen eene nadere wijziging en aanvulling 
bij Ordn. van 27 Jul i 1914 (Ind. St. n°. 526) en 24 April 
1915 (Ind. St. ri0. 331). 

Door den resident van Menado is eene verordening vast
gesteld op het bezit en het vervoer van en den handel in bus-

Handelingen der Staten-G'eneraal. Bijlagen. 1915—1916. 

kruit en munitie, zoomede op het bezit van vuurwapenen in 
zijn gewest (Jav. Ct. 1914 n°. 67). 

De bij Gouv. Bt. 16 Juli 1857 n*. 20 (Ind. St. n°. 64, zooals 
het sedert is gewijzigd) vastgestelde bepalingen betreffende 
het bewaren van aan particulieren toebehoorend buskruit in 
de oorlogsmagazijnen te Amboina, Bauda en Ternate zijn 
bij Gouv. Bt. 18 Juni 1914 n°. 61 (Ind. St. n°. 454) mede 
van toepassing verklaard voor de hoofdplaats Palembang. 

In verband met de opheffing van het buskruitmagazijn 
voor particulieren te Makasser, zijn de daaromtrent vastge
stelde bepalingen — zie K. V. 1903, kol. 164 — ingetrokken 
bij Ord. van 3 Febr. 1915 (Ind. St. n°. 145). 

Gasverliclitiilg. De concessievoorwaarden voor de leve
ring van gas te Batavia, Meester-Cornelis, Buitenzorg, Soe-
rabaja en Semarang door de Nederlandsch-Indische Gasmaat
schappij te Rotterdam (Bijbl. Ind. St, n°. 5684), zooals die 
sedert zijn gewijzigd (Biibl. Ind. St. nos. 0177. 6405 en 
6521), zijn nader gewijzigd bij Gouv. Bt. 19 Oct. 1914 n°. 10 
(Bijbl. Ind. St. n°. 81145. 

Ontvlambare oliën. De in 1871 vastgestelde algemeene 
voorschri f ten betreffende het bezit en de bewaring van petro
leum en andere licht ontvlambare oliën in Nederlandsch-
Indië (Ind. St. 1871 n°. 166, zooals het sedert is gewijzigd) 
zijn nader gewijzigd en aangevuld bij Ord. van 12 Febr. 
1915 (Ind. St. n°. 182). 

Bestrijding van drankgebruik . In aansluiting met het
geen in kol. 249/250 van K. V. 1913 is medegedeeld nopens 
de maatregelen tót bestrijding van drankgebruik in Neder-
landsoh-Indië, zij omtrent dit punt nog het volgende aan-
geteekend. 

Ter gedeeltelijke uitvoering van de op blz. 101/102 der 
memorie van toelichting op de Indische begrootinjj voor 
1915 vermelde maatregelen tot beperking van het drank
gebruik, is bij Ord. van 1 Maart 1915 (Ind. St. n°. 222) de 
drankenpacht afgeschaft in de gouvernementen Atjeh en 
onderhoorigheden en Sumatra's Westkust en de residentiën 
Oostkust van Sumatra (met uitzondering van het buiten het 
tolgebied gelegen gedeelte), Palembang, Benkoelen, Tapa-
noeli, Banks en onderhoorigheden, Westerafdeeling van 
Borneo en Zuider- en Oosteraf deel ing van Borneo. 
5. Ned.-Indië. 13 
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Deze afschaffing heeft, mede ter bestrijding van drank
misbruik, nog geleid tot de volgende regelingen: 

1". verhoogiug van het invoerrecht van buitenlandseh 
gedistilleerd van f 50 op f 75 per H.L. (Ind. St. 1915 nos. 
225, 220, 228 en 230); 

2°. verhooging, in verband niet den sub 1°. genoemden 
maatregel, van den accijns op het inlandsch gedistilleerd op 
Java en Madoera tot hetzelfde bedrag (Ind. St. 1915 nos. 
224 en 227); 

3°. de heffing van invoerrecht van inlandsch gedistilleerd 
in de gewesten waar de drankenpacht is afgeschaft, namelijk 
in Atjeh en onderhoorigheden (met uitzondering van het 
eiland We) , Sumatra's Westkust, Oostkust van Sumatra (met 
uitzondering van het buiten het tolgebied gelegen gedeelte), 
Palembang, Benkoelen, Tapanoeli, Banka en onderhoorig
heden, Westerafdeeling van Borneo en Zuider- en Ooster-
afdeeling van Borneo, alsmede in de Lanipongsche districten 
(wet van 21 Dec. 1914 in Ind. St. 1915 n°. 219 en Ind. St. 
1915 nos. 220, 221 en 229); 

4°. verbod tot het bereiden van gedistilleerd in de sub 
3". genoemde gewesten (Ind. St. 1915 n°. 223) ' ) . 

In verband daarmede zijn door de hoofden van gewestelijk 
bestuur vastgesteld: een keur op den verkoop van sterken 
drank in het klein in de afdecling Sinieloengoeii en de 

Karo-landen en de afdeeling Bengkalis (met uitzondering 
van het tolvrije gebied) van de residentie Oostkust van 
Sumatra (Jav. Ct. 1915 n°. 22), eene verordening tot be
perking van het drankgebruik en tot bestrijding van hel 
drankmisbruik in de residentie Benkoelen (Jav. Ct. 1915 
n°. 27), eene verordening tot beperking van het drankgebruik 
en tot regeling van het vervoer, den verkoop en het bezit 
van gedistilleerd in de residentie Banka en onderhoorighe
den (Jav. Ct. 1915 n°. 27), eene verordening tot Iveperkiug 
van het drankgebruik en tot bestrijding van het drank
misbruik in de residentie Palembang buiten de gemeente 
Palembang (Jav. ('t. 1915 n°. 45), eene verordening nopens 
den verkoop en het vervoer en eene verordening nopens 
het bezit van gedistilleerd in de residentie Zuider- en Oos-
terafdeeling van Borneo (Jav. Ct. 1915 nos. 28 en 46). 
eene verordening tot regeling van den verkoop van sterken 
drank in liet gouvernement Sumatra's Westkust met uit

zondering van de gemeente Padang (Jav. Ct. 1915 n°. 32) en 
eene verordening tot regeling van den verkoop van sterken 
drank in het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden (Jav. 
Ct. 1915 n°. 44). 

Verder zijn met betrekking tot dit onderwerp door de vol
gende plaatselijke besturen voorzieningen getroffen: de 
gewestelijke raden van Batavia (Jav. Ct. 1914 nos. 59 en 95) 
en Semarang (Jav. Ct. 1915 nos. 15 en 23), den plaatselij ken 
raad van het cultuurgebied der Oostkust van Sumatra (Jav. 
Ct. 1915 n°. 26) en de gemeenteraden van Batavia (Jav. Ct. 
1913 n°. 55), Buitenzorg (Jav. Ct. 1913 n°. 83 en 1915 nos. 
23 en 30), Meester-Cornelis (Jav. Ct. 1914 n°. 74, juncto 
1915 n". 22), Blitar (Jav. Ct. 1914 n°. 79 en 1915 V . 14), 
Semarang (Jav. Ct. 1915 n°. 10) en Medan (Jav. Ct. 1915 

' nos. 27 en 34). 
Bij Ord. van G Maart 1914 (Ind. St. n°. 248) — zie K. V. 

1914, kol. 139 — is, met hetzelfde doel, het bereiden van 
zoogenaamde sopi-timor en koolwater, zoomede van ander 
gedistilleerd in de residentie Timor en onderhoorigheden 
beperkt, terwijl bij Ordn. van 26 Jan . 1915 (Ind. St. n°. 133), 
2 Maart 1915 (Ind. St. n°. 232), 3 April 1915 (Ind. St. 
n°. 290) en 6 April 1915 (Ind. St. n°. 298) beperkende be
palingen zijn vastgesteld op den invoer in het gouvernement 
Celebes en onderhoorigheden, de geAvesten Tapanoeli en 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, de residentie Wester
afdeeling van Borneo en het gouvernement Atjeh en onder
hoorigheden van alcoholische dranken, onder welke benaming 
ook, brandspiritus en dergelijke voortbrengselen van de 
alcoholdistillatie. Verder is bij Ord. van 6 Oct. 1914 (Ind. 
St. ii°. 647) de invoer, het vervoer, de bereiding en de verkoop 
van absint en soortgelijke dranken in Nederlandsch-Indië 
verboden. 

Ten slotte zij nog aangeteekend dat aan den resident van 
Banka en onderhoorigheden, den heer A. J . N. EwGELEKBEBO. 
in November 1914 is opgedragen op Java en Madoera een 
onderzoek in te stellen naar den omvang van het drank
gebruik aldaar, waarbij hij tevens zal moeten nagaan in hoe
ver in de niet-Europeesche maatschappij de schadelijkheid 
van overmatig drankgebruik wordt ingezien, om een grond
slag te hebben voor de eventueel verder van overheidswege te 
nemen maatregelen. 

II. PERSOONLIJKE DIENSTEN. 

?< 1. JAVA EN IIAD'OKRA. 

De in K. V. 1914, kol. 79/80, vermelde afschaffing van 
heerendiensten heeft bij Ord. van 9 Jan . 1915 (Ind. St. 
n°. 21), met ingang van 1 Januari 1915, ook plaats gehad 
voor de residentiën Pasoeroean, Kediri, Madioen, Besoeki, 
Soerabaja en Madoera. Voorschriften ter uitvoering van de 
nieuwe regeling zijn vastgesteld" bij Gouv. Bt. 9 Jan. 1915 
n°. 36 (Jav. Ct. n°. 8). In verband hiermede is voor de ge
noemde gebiedsdeelen de Ord. in Ind. St. 1906 n°, 202, 
regelende de gevolgen van het onder plaatselijk beheer 
brengen van werken en diensten ten behoeve waarvan per
soonlijke diensten gevorderd mogen worden, buiten werking 
gesteld (Ind. St. 1915 n°. 22). 

Ter gedeeltelijke bestrijding van de aan de bedoelde af
schaffing van heerendiensten verbonden kosten, is het hoofd
geld in de gewesten Soerabaja, Besoeki, Pasoeroean, Kediri 
en Madioen bij Ord. van 6 April 1915 (Ind. St. n°. 297) 
verhoogd. 2) 

>) Van de verleende bevoegdheid om vergunning te geven tot het bereiden 
van gedistilleerd voor bijzondere gevallen is door den resident van de Zuider
en Oosterafdeeling van Borneo gebruik gemaakt, door het vaststellen van eene 
verordening op het stoken van gedistilleerd zoowel voor industrieele doeleinden 
als voor de Dajaksche bevolking bij hare feesten (Jav. Ct. 1915 n°. 27). 

-) Voorschriften tot uitvoering van de hoofdgeldordonnantie (Ind. St. 1914 
n°. 313) zijn vastgesteld bij Gouv. Bt. 28 Maart 191+ n°. 24 (Bijbl. Ind. St. 
n°. 8036). 

Volgens de gehouden aanteekeningen omtrent de in de 
gouvernements residentiën door de inlandsche bevolking 
(buiten die op de particuliere landerijen) in heerendienst 
uitgevoerde dagdiensten, zouden in 1914 voor gewone 
heerendiensten 10 788 937 dagdiensten zijn verricht, tegen 
12 676 154 in 1913. 

In zes gewesten zijn geen heerendiensten verricht, in drie 
gewesten 269 848 dagdiensten meer en in de zes andere 
693 731 dagdiensten minder dan in 1913, welke verschillen 
zijn toegelicht in noot d Aan bijlage H, sub I , waarin het 
gebruikelijk overzicht is opgenomen van de vorderbare en de 
verrichte diensten. 

De gehouden aanteekeningen (die geen betrekking hebben 
op gemeentelijke diensten) doen zien, dat gemiddeld over 
alle desa's van het gebied, waar de wegen- en irrigatie-
diensten in 1914 nog niet tot het verledene behoorden, per 
heerendienstplichtige gedurende dat jaar gevorderd zijn: 
0,05 (Madoera), 3,39 (Kediri). 3.87 (Besoeki), 4,02 (Ban-
joemas), 4,43 (Pasoeroean), 5,09 (Soerabaja), 5,18 (Ma
dioen), 6,26 (Preanger-Régentschappen) en 7,85 (Kedoe) 
dagdiensten. Op deze uitkomsten is uit den aard der zaak van 
invloed de afkoop van heerendiensten, waarover hieronder 
gehandeld wordt. 

Ook in 1914 werd van bestuurswege weder alles aangewend 
om den heerendienstarbeid zooveel doenlijk te verlichten. 
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Overeenkomsten met de heerendienstplichtigen omtrent 
den afkoop voor zekeren termijn van een of meer diensten 
of onderdeelen van diensten, waartoe zij verplicht zijn, op 
den voet van de Ord. van 1T Oct. 1905 (Ind. St. n°. 520), 
kwalnen in 1914, behalve in Besoeki ten Madoera, in alle 
gewesten waar nog heerendiensten voor wegen of bevloeiings-
werken werden gevorderd, tot stand (zie het overzicht in 
bijlage H, sub I I ) . 

Plaatsvervanging en afkoop kwamen weder veelvuldig en 

onder allerlei vormen voor, voornamelijk bij de diensten ten 
behoeve van de wegen. 

Nopens de opbrengst in 191-1 van het door de heorendienst-
pliehtige bevolking verschuldigd hoofdgeld. (Ind. ..St. 1914 
n°. 313) zijn opgaven verstrekt in bijlage J . Daaruit blijkt, 
dat de aanslag in het hoofdgeld f 5 679 628 bedroeg, van 
welk bedrag bij het einde van liet jaar f 5 077 871 was aan
gezuiverd, zoodat, na aftrek van de aan de desahoofden toe
komende 8 % collecteloo'n, zuiver overbleef f &223501, 

8 2. BUITENBEZITTDJGEN. 

Bij Ordn. van 17 en 27 Nov. 1914 (Ind. St. nos. 717 en 
731) zijn voor de gewesten Palembang en Sumatra's West
kust, met ingang van 1 Januari 1915, nieuwe lieerendienst-
regelingen uitgevaardigd. Het maximum der in één jaar 
onder gewone omstandigheden per heereudienstplichtige te 
vorderen aantal dagdiensten is voor Sumatra's Westkust van 
52 tot 35 verminderd. De voorschriften ter uitvoering van de 
nieuwe regelingen zijn vastgesteld bij (iouv. Btn. 17 en 27 
Nov. 1914 nos. 39 en 45 (Bijbl. Ind. St. nos. 8135 en 8136), 
terwijl dergelijke voorschriften voor de regeling.in Bali en 
Lombok (zie K. V. 1914, kol. 79) zijn opgenomen in Bijbl. 
Ind. St. u°. 8028. 

De bij Ord. van 4 Oct. 1912 (Ind. St. n°. 508) vastgestelde 
regeling der heeren dien sten in de assistent-residentie Billi-
ton is bij Ord. van 6 Juli 1.914 (Intl. St. n°. 485) aangevuld 
in dien zin dat van de dienstplichtigen, gevestigd op de 
eilanden Mendauau en Selioe slechts diensten op het door ben 
bewoonde eiland, kunnen worden gevorderd. 

Bij Ord. van 27 Nov. 1914 (Ind. St. n°. 732) is de 
gelegenheid opengesteld om met de heerendienstplichtigen 
in bet gouvernement Sumatra's Westkust, in welk gewest 
naar verwacht wordt over een voldoend aantal vrije arbeiders 
zal kunnen worden beschikt, overeenkomsten te sluiten om
trent den afkoop van verplichte diensten. Bij Gouv. Bt. 27 
Nov. 1914 n°. 45 zijn, in verband hiermede, voorschriften 
vastgesteld nopens het doen verrichten in vrijen arbeid van 
op de inlandsche bevolking in de buitenbezittingeu rustende 
heerendiensten. 

De opgaven over 1914 van het aantal heerendienstplich
tigen in de gewesten der buitenbezittingen, waar heeren
dienstregelingen werken, en omtrent den aard en omvang van 
den door hen verrichten arbeid zijn opgenomen in bijlage K. 

Voor zooveel uit die opgaven blijkt, zijn in Sumatra's) 
Westkust, Benkoelen, Lampongsche districten, Palembang, 
Oostkust van Nuniatia. Zuider- en Oosterafdeeling van Bor-
neo, Mcnado en Aniboina minder dagdiensten verricht dan in 
1913. Wat de gewesten betreft, waai' de dienstverrichting 
grooter was dan in 1913, wordt aangeteekend, ('at zulks voor
namelijk is toe te schrijven aan meer arbeid voor aanleg, 
onderhoud en herstelling van wegen, bruggen, duikers, dam
men, waterwerken en waterleidingen, zoomede voor het ver
voer van dienstbrieven. 

Tewerkstelling van heerendienstplichtigen op verderen 
afstand van hunne woningen dan het daarvoor aangenomen 
maximum vond plaats in Benkoelen en de Zuider- en Ooster
afdeeling van Borneo. 

Plaatsvervanging en afkoop van heerendiensten kwamen 
ook in het verslagjaar veelvuldig voor. 

De aanslag van de ter hoofdplaats Benkoelen geheven 
wordende belasting, in de plaats tredende voor vrijstelling 
van den arbeid aan wegen aldaar (Ind. St. 1874 h°. 276. 
juneto 1876 n°. 58) bedroeg in 1914 voor inlanders f 3706 
en voor Chineezen en andere vreemde oosterlingen f 364, van 
welke bedragen in dat jaar onderscheidenlijk f 2755 en f 316 
werd geïnd. De achterstand over de vijf vorige jaren be
draagt thans in totaal f 1862. 

III. LANDELIJKE INKOMSTEN. 

Bij Gouv. Bt. 29 Mei 1915 n°. 6 (Ind. St. n°. 384) is be
paald dat de formatie van het personeel voor de landelijke 
inkomsten, in verband met de behoefte, jaarlijks bij de 
begrooting zat worden geregeld. 

Landrente (in de gouvememcntslanden op Java en 
Madoera). Behalve in de residentie Preanger-Uegcntschap-
pen, in de tot bet Staatsdomein teruggebrachte particuliere 
landerijen Kaudanghaoer en Indrainajoe-West der residentie 
Cheribon en in het in de residentie Batavia gelegen voor
malig particulier land Angke Kapok, waar onderscheidenlijk 
de in Ind. St. 1896 n?. 126, juneto 1906 n°. 188 en l!)i)!l 
n°. 591, Ind. St. 1911 n°. 638 en Ind. St. 1914 n°. 315 opge
nomen afzonderlijke landrente-regelingen werken, alsmede 
in de residentiën Rem bang, Soerabaja, Madioen en Madoera 
en in een aantal districten van de residentiën Pekalongan en 
Kediri, zoomede in enkele districten der residentie Cheribon, 
waar — in afwachting van de verdere invoering der nieuwe 
regeling — de aanslag weder geregeld werd volgens de in 
October 1905 verstrekte voorschriften (zie K. V. 1907, kol. 
151), geschiedde de aanslag en inning overeenkomstig de bij 
Ord. van 25 Juni 1907 (Ind. St. n°. 277), juneto de Ordn'. 
van 20 Maart 1909 (Ind. St. n°. 208), 22 Dec. 1909 (Ind. St. 
n°. 591) en 20 Dec. 1912 (Ind. St. n°. 605) vastgestelde 
nieuwe regeling. 

Herziening van den landrente-aanslag in de Preanger-
Ilegentschappen, in verband met het verstrijken van den 
eersten tienjaarlijkschen termijn, vond in 1914 niet plaats, 
terwijl buiten dat gewest in dat jaar de nieuwe regeling in 
werking trad in 4 districten der residentie Pekalongan, 7 
districten der residentie Semarangr, 4 districten der resi
dentie Besoeki, 6 districten der residentie Pasoeroean en 5 
districten der residentie Kediri. 

In bijlage L, sub I, zijn onder B, met betrekking tot die 
districten, overzichten opgenomen van de oppervlakte der 
landrenteplichtige gronden en van het bedrag van den aan
slag in de landrente vóór en na de invoering van de nieuwe 
regeling. 

Uit de gewestelijke opgaven nopens den aanslag en de 
inning van de landrente over 1914 (zie bijlage L, sub I A) 
blijkt, dat de totale aanslag in 1914 bedroeg f 20 726 503 
tegen f 20 506 817 in 1913, zijnde dus eene vermeerdering 
met f 219 686. In verband met misgewas en wegens andere 
gewichtige redenen werd vrijstelling tot een bedrag van 
f 528 259 verleend, terwijl f'254 258 moest worden afge
schreven wegens het onbeplant blijven van gronden. Door een 
en ander moest dus de aanslag verminderd worden met 
f 782 517 (in 1913 met f 653 654), zoodat werkelijk te heffen 
viel f 19 943 986, tegen f 19 853 163 in 1913. De grootere 
opbrengst was hoofdzakelijk een gevolg van de invoering van 
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de nieuwe landrente-regeling in verschillende streken buiten 
de Preanger-llegent schappen. 

Op uit. December 1914 was van den aanslag nog niet aan
gezuiverd £ 18 224. 

Door met de inning belaste personen werd geïnd, doch 
niet verantwoord f 4417. 

De regeling van de invordering van belastingen door 
middel van dwangschriften (Ind. St. 1879 n°. 207, juncto 
1899 n°. 268, 1911 n°. 86 en 1914 n°. 501) is bij Gou'v. Bt. 
18 Dec. 1914 n°. 30 (Ind. St. n*. 772) van toepassing ver
klaard ten aanzien van de bij de landrente-ordonnantie (Ind. 
St. 1907 n°. 277, juncto 1909 nos. 208 en 591 en 1912 n°. 606) 
geregelde belasting. 

Andere landelijke inkomsten. Hiermede worden bedoeld 
de vertieningsbelasting en de tesanghef't'ing in het gouverne
ment Celebes en onderhoorigheden, de bglaiting op de 
sawahs en die op de tcgnlvelden en tuinen in de afdceliugen 
Boeleleng en Djembrana (Iiali en Lombok), de belasting op 
de vischvijvers van Java en Madoera en de verhuur van 
visch vijvers, vogelnest- en meststof grotten, enz. in sommige 
gewesten op en buiten Java. 

He omtrent deze heffingen ontvangen opgaven zijn opge
nomen in bijlage L, sub I I . 

IV. AGRARISCHE AANGELEGENHEDEN; UITGIFTE VAN GROND. 

Met wijziging van de Ord. in Ind. St. 1913 n°. 292 — zie 
K. V. 19i4, kol. 82 — ia bij Ord. van 2 Juli 1914 (Ind. St. 
n°. 477) de aan do notarissen opgelegde verplichting om aan 
de hoofden van gewestelijk bestuur mededeeling te doen van 
de te hunnen overstaan gesloten overeenkomsten tot over
dracht door inlanders aan niet-inlanders van gebruiksrechten 
op gronden, uitgebreid. 

De regeling voor het verleeueu van opstalrecht aan min
vermogende niet-inlanders op de door hen bezeten woonerven 
(Ind. St. 1912 n°. 178) — zie K. V. 1912, kol. 99 — is bij 
Gouv. Bt. 7 Sept. 1914 n°. 59 (Ind. St, n°. 604) van toepas
sing verklaard ten aanzien van door minvermogende niet-
inlanders niet als woonerf bezeten domeingrond, mits die 
bezitting dagteekent van voor de inwerkingtreding van de 
Ord. in Ind. St, 1912 n°. 177 (zie t. a. p . ) . 

Volgens de geldende opvatting is met betrekking tot de 
uitgifte van grond met eenig zakelijk recht aan particulieren 
tusschen het Gouvernement en den aanvrager eene overeen
komst tot stand gekomen, zoodra door den betrokkene op 
eenigerlei wijze is te kennen gegeven dat hij met de in het 
toezeggingsbesluit gestelde voorwaarden accoord gaat. In 
verband hiermede is de omschrijving van het tot dusver aan 
toezeggingen van eenig zakelijk recht verbonden inschrij-
viugsbeding bij rondschrijven van den directeur van binnen-
landsch bestuur dd. 8 Oct. 1918 (Bijbl. Ind. St. n°. 8119) 
gewijzigd in dien zin dat duidelijk blijkt dat de betrekkelijke 
overeenkomst van rechtsweg-e ontbonden is bij het ongebruikt 
verstrijken van den inschrijvingstermijn. 

§ 1. JAVA EN MADOERA. 

Bij wijze van tijdelijken maatregel zijn onderscheidenlijk 
drie en twee ambtenaren met den titel van ,,tijdelijk adjunct
controleur voor agrarische aangelegenheden in de Vorsten-
landen" in dienst gesteld, ten einde ter beschikking van de 
residenten van Soerakarta en D jok Jakarta te worden gesteld 
om die hoofdambtenaren behulpzaam te zijn bij de behande
ling van agrarische aangelegenheden (Gouv. Btn. 20 Oct. en 
1 Dec. 1914 nos. 36 en 38; Jav. Ct. nos. 85 en 97). 

Bij Ord. van 2 Mei 1914 (Ind. St. n°. 385) is het reglement 
omtrent de particuliere landerijen bewesten de Tjimanoek op 
Java (Ind. St. 1912 n°. 422) in dien zin gewijzigd dat de 
rechthebbenden op gewassen, welke aan eene heffing in 
natura onderworpen zijn, verplicht zijn het aandeel van den 
landeigenaar in de voortbrengselen dier gewassen zonder 
betaling naar zijne pakhuizen te vervoeren en aldaar af te 
leveren. 

Bij Ord. van 16 Mei 1914 (Ind. St. n°. 406) is, krachtens 
de.wet van 7 Nov. 1910 (Ind. St. 1911 n°. 38). verklaard dat 
het algemeen belang vordert dat een 35-tal in de afdeeling 
Tangerang der residentie Batavia buiten eenige kadastrale 
afdeeling gelegen particuliere landerijen geheel of gedeelte
lijk tot het Staatsdomein worden teruggebracht. Eene derge
lijke verklaring is gegeven met betrekking tot een gedeelte 
van de in de afdeeling Krawang der residentie Batavia 
gelegen Pamanoekan- en Tjiasemlanden en met betrekking 
tot het in de afdeeling Tangerang van genoemd gewest ge
legen particuliere land Kedaoeng-Oost (Ordn. van 26 Juni 
en 29 Sept. 1914; Ind. St. nos. 462 en 639). 

Als uitvloeisel van K. B. 22 Oct. 1913 n°. 45 (Ind. St. 
n°. 702) — zie K. V. 1914, kol. 82 — zijn bij Ord. van 19 
Febr. 1915 (Ind. St. n°. 207) regelen vastgesteld omtrent 
de inschrijving in de daarvoor bestemde registers van het 
altijddurend erfpachtsrecht op de gronden, welke deel hebben 

uitgemaakt van op Java, ten westen der Tjimanoek gelegen 
particuliere landerijen. 

Omzetting van communaal in erfelijk individueel grond
bezit had in 1914 niet plaats, evenmin vervanging van de 
periodieke verdeeling der communale bouwgronden door het 
stelsel van vaste aandeelen. 

Vervanging van erfelijk individueel grondbezit door 
airrarischen eigendom. ï o t het verkrijgen van agrarischen 
eigendom op den voet van K. B. 16 April 1872 n°. 29 (Ind. 
St. n°. 117) zijn gedurende 1914 41 aanvragen, betrekking 
hebbende op eene gezamenlijke uitgestrektheid-van ruim"" 233 
bouws, aanhangig gemaakt, zoodat met de op uit. 1913 aan
hangig gebleven 110 aanvragen voor ruim 458 bouws, in 1914 
te behandelen vielen 151 aanvragen voor ruim 691 bouws, 
waarvan er 38, voor ruim 232 bouWB, zijn toegewezen, en 22 
voor ruim 54 bouws zijn vervallen; de overige bleven aan
hangig. Tengevolge van de nieuwe toewijzingen, behoorde bij 
het einde van 1914 eene uitgestrektheid van ruim 11 357 
bouws aan inlanders in agrarischen eigendom toe (vgl. de 
gewestelijke opgaven in tabel I I van bijlage M). 

Verhuur van in agrarischen eigendom verkregen gronden 
geschiedde in de residentiën Preanger-Eegentschappen, 
Soerabaja, Pasoeroean, Madioen en Kediri. 

Verhuur van grond door inlanders aan niet-inlanders. 
In 1914 zijn in de gouvernements-residentiën, op den voet 
van de Ord. in Ind. St, 1900 n°. 240, 19 870 huurovereen
komsten, bekrachtigd, betrekking hebbende op 181 394 bouws 
(zijnde 3931 overeenkomsten en 12 890 bouws meer dan in 
1913). 

Nadere opgaven daaromtrent bevat tabel I van bijlage M. 
De gewestelijke verslagen maken melding van 69 over-
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tradingen (68 door Europeanen en 1 door een vreemden 
oosterling') en van 91 gevallen, waarin de bekrachtiging* ge
weigerd werd. 

Ontginning' door In luder i van woesten (niet tot de 
desa's hclioorcndcn) grond. Uit de gewestelijke statistiek, 
opgenomen in bijlage M, sub I I I , blijkt, dat gedurende 1914, 
op den voet van de ontginniiigsordonnantie (Ind. St. 1890 
n°. 44 en 1904 n°. 416), aan inlanders 36 751 vergunningen 
zijn verleend om domeingrond te ontginnen, en wel tot eene 
gezamenlijke uitgestrektheid van 34 823 bouws, tegen 22 322 
bouws, te ontginnen krachtens 26 310 vergunningen, in 1913. 

Van de vóór 1914 verleende vergunningen van dezen aard 
kwamen er in dat jaar 924 te vervallen, betrekking hebbende 
op 750 bouws (in 1913 430 vergunningen voor 350 bouws), 
hoofdzakelijk wegens het niet nakomen van de bij de ver
gunningen gestelde voorwaarden, Afgewezen op soortgelijke 
gronden als daarvoor tot dusver golden, zijn 10 620 aan
vragen, betrekking hebbende op 14 495 bouws. 

Het aantal gestraften wegens eigenmachtige ontginning 
bedroeg in 1914 7552 ^tegen 0616 in 1913), van wie onder
scheidenlijk 159, 147, 683. 309. 1379. 180, 861, 64, 776, 
355, 1447, 288, 170 en Ö68 in de residentiën Bantam, Batavia, 
Preanger-ltegentschappen, Cheribon, Pekaloiigan, Sema-
rang, Itembang, Soerabaja, Pasoeroean, Besoeki, Banjoemas, 
Kedoe, Madioen en Kediri. 

Van de desahoofden werd, als gewoonlijk, weinig mede
werking ondervonden bij het tegengaan van overtredingen 
der ontginningsordonnantie. 

Uitgift* van grond in erfpacht. Gedurende 1914 zijn in 
etfpacht toegezegd 127 perceelen. tegen 110 in 1913 en 140 
in 1912. Van deze 127 perceelen zijn er 2 in hetzelfde jaar 
afgestaan, en daar nog kon worden besloten tot de uitgifte 
van 95 in vorige jaren in erfpacht toegezegde perceelen en 
tot den afstand van 19 perceelen zonder voorafgegane toe
zegging, terwijl bovendien nog 3 perceelen na openbare aan
bieding zijn afgestaan, zijn in 1914 in het geheel afgestaan 
119 perceelen, tegen 128 in 1913 en 117 in 1912. 

Het aantal gedurende 1914 ingeschreven (door de aan
vragers aanvaarde) perceelen bedroeg 33 (waarvan 15 in 
1914 en 18 in vorige jaren afgestaan), gezamenlijk groot 
6297 bouws, tegen 42 perceelen, tot eene gezamenlijke uit
gestrektheid van 8355 bouws, in 1913. Van de in 1914 aan
vaarde perceelen, van welke er 5 ten name van Chineezen en 
de overig'e ten name van Europeanen of cultuurmaatschap-
pijen zijn ingeschreven, ■waren er 8 bestemd tot uitbreiding 
van bestaande ondernemingen, zoodat zij niet voor den vollen 
termijn van 75 jaren, doch voor den verderen duur van het 
reeds op die ondernemingen gevestigd erfpachtsrecht zijn 
afgestaan. Ten opzichte van 3 perceelen in de Preanger-
ltegentschappen en 2 perceelen in Pasoeroean is in de erf-
pachtsakte het verbod om koffie te telen opgenomen. Van 
de in 1914 aanvaarde perceelen is voor 30 de canon vastge
steld op f 1,50 tot f 6 en voor 3 op f 1 per bouw 's jaars. 

Werd, zooals hiervóór is vermeld, de uitgestrektheid van de 
in erfpacht uitgegeven gronden, tengevolge van de aanvaar
ding van 33 nieuwe perceelen, met Ö297 bouws vergroot, zij 
onderging- daarentegen eene vermindering met 4968 bouws, 
wegens terugkeer aan het Gouvernement van 12 perceelen en 
4 perceelsgedeelten. Op uit. 1913 werden in erfpacht bezeten 
(volgens verbeterde opgaven, zie de noten d t/m j van tabel 
IV A van bijlage M) 3126 perceelen, ter gezamenlijke grootte 
van 669 435 bouws, welke uitgestrektheid, als gevolg van de 
besproken veranderingen, bij het einde van 1914 gestegen was 
tot 675 732 bouws, verdeeld over 3159 perceelen. Behalve 
deze perceelen, waarop tijdens de uitgifte in erfpacht geen 
titel gevestigd was, waren op uit. 1914 nog, als in erfpacht 
bezeten, ingeschreven 80 perceelen (34 809 bouws), uit
makende gronden, welke vóór de vestiging van dien titel als 
huurgronden te boek stonden (zie de volgende rubriek). Uit 
tabel IV A van bijlage M blijkt hoe de voormelde 675 732 
bouws naar gelang ook van het aantal perceelen, waarvoor 
die uitgestrektheid stond ingeschreven, over de gewesten ver
deeld waren en van welke jaren de uitgifte dagteekent. 

Bij het einde van 1914 bedroeg het aantal nog niet aan
vaarde, reeds afgestane perceelen 328, betrekking hebbende 
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op 72 492 bouws, en dat der toegezegde, maar nog niet afge
stane perceelen 291, met eene uitgestrektheid van 200 871 
bouws. Cijfers per gewest vindt men in de voormelde tabel 
IV A. 

Het aantal aanvragen, in 1914 om verschillende redenen 
afgewezen, bedroeg 232, tegen 305 in 1913. 

Het over 1914 door verschillende erfpachters op Java — ook 
door hen, die gewezen huurgronden in erfpacht bezitten — 
aan canon verschuldigde bedroeg f 1 493 901. Omtrent de 
aanzuivering, ook over vorige jaren, zij verwezen naar tabel 
IV B van bijlage M. 

Bij het einde van 1914 waren, op den voet van het sedert 
ingetrokken Gouv. Bt. 20 Juni 1901 n°. 10 (Bijbl. Ind. St. 
u°. 5611), dan wel op dien van de ordonnantie in Ind. St. 
1904 n°. 326, juncto 1905 n°. 153 en 1908 n°. 263, tot rege
ling van den afstand van grond tot uitoefening van den 
kleinen land- of tuinlvouw door minvermogende Europeanen 
en met hen gelijkgestelden, toegezegd 28 perceelen, tot eene 
gezamenlijke uitgestrektheid van 266 bouws, en afgestaan, 
doch nog niet aanvaard, 20 perceelen, tot eene gezamenlijke 
grootte van 373 bouws, terwijl 203 perceelen, tot eene ge
zamenlijke grootte van 2327 bouws, door de aanvragers waren 
aanvaard (vgl. de gewestelijke opgaven sub IV C van bij
lage M). Het aantal aanvragen, in 1914 om verschillende 
redenen afgewezen, bedroeg 21, tegen 19 in 1913. 

Vervanging van hunr door erfpacht. De oppervlakte 
van de erfpachtsperceelen, welke uit gewezen huurgronden 
bestaan, bedroeg- op uit. 1914 34 809 bouws, verdeeld over 
80 perceelen (vgl. noot a van tabel IV A van bijlage M). 

Verhuur van grond. Voor andere dan landbouwdoel
einden waren op uit. 1914 van kracht 291 huurovereen
komsten, namelijk voor terreineu in de residentiën Bantam 
2, Batavia 135, Preanger-ltegentschappen 9, Cheribon 3, 
Pekalongan 4, Semarang 1, Itembang 15, Soerabaja 104, 
Pasoeroean 9, Besoeki 5, Banjoemas, 2 en Kedoe 2. Het ver
schuldigde wegens huursom bedroeg respectievelijk f 2, 
f 10 403, f 800, f 35, f 205, f 23, f 243, f 10 957, f 133, f 98, 
f 14 en f 18. De in de baai van Sidajoe (Soerabaja) door 
aanslibbing ontstane, onder de benamingen ..tambak wader 
pa r i " en ,,tanah tlatah laoet" bekende gronden werden aan 
de bevolking verhuurd voor f 4562, terwijl de in de residen
tiën Kembang en Soerabaja gelegen, ten behoeve van de 
werken in de Solo-vallei onteigende en, na de staking van die 
Averken, verhuurde gronden respectievelijk' f 26 en f 144 aan 
huur opbrachten. 

Verkoop van grond. De gezamenlijke uitgestrektheid 
van de kleine stukken grond, die in 1914 voor woonerven en 
nijverheidsinrichtingen door liet Gouvernement aan particu
lieren in eigendom zijn afgestaan, bedroeg 4 401450 M2., 
waarvoor bedong-en is f öOO 283. Gespecificeerde opgaven 
daaromtrent zijn te vinden in tabel V van bijlage M. 

Uitgifte van grond met het recht van opstal. De onder 
dezen titel in 1914 door het Gouvernement aan particulieren 
afgestane kleine stukken domeingrond besloegen gezamenlijk 
2 025 941 M2., waarvoor door de verkrijgers verschuldigd 
was f 75 776 (zie tabel V van bijlage M). 

Uitgifte van grond in bruikleen of met het recht van 
gebruik. Voor de uitoefening van den kleinen land- of tuin
bouw, oj) den voet van het sedert ingetrokken Gouv. Bt. 20 
Juni 1901 n°. 10 (Bijbl. Ind. St. n°. 5611), waren op uit. 
1914 in bruikleen afgestaan 24 perceelen, waarvan 10 betrek
king hadden op ongeveer 38 bouws en 14 op 131 059 M2. 
Cijfers per gewest vindt men in tabel VI van bijlage M. 
Voorts werden in 1914 in bruikleen of met recht van gebruik 
afg'ostaan 1 terrein in de residentie Semarang, g-root 5 bouws, 
voor den bouw van eene ziekeninrichting ten behoeve van 
eene zendingsvereeniging, 4 stukken grond in de residentie 
Preaiiger-Regentschappen, te zamen groot 88 bouws, voor 
veeteeltdoeleinden en 1 stuk grond in Soerabaja, groot 1696 
M*., voor de oprichting van een varkenskraal. 

5. Ned.-Iudië. 14 

I 
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Beschikking door ln't Gouvernement over grond in het 
bezit van derden. Een overzicht van do in 1914 plaats 
gehad hebbende onteigening bij minnelijke schikking van 

voor de uitvoering van 's lands werken benoodigde gronden, 
bij de inlandsche bevolking in gebruik is opgenomen sub VI I 
van bijlage M. 

| 2. BUITENBEZITTINGEN. 

Bij Ord. van 15 Jan. 1915 (Ind. St. n°. 98) is een agrarisch 
reglement voor het gouvernement Sumatra's Westkust vast
gesteld. 

De in Ind. St. 1853 n°. 14« opgenomen bepalingen tot 
regeling van het grondbezit in Padang en Ommelanden zijn 
bij Ord. van 11 Aug.1914 (Ind. St. n°. 554) ingetrokken. 

Verhuur van grond door inlanders aan niet-inlanders. 
De omtrent dit onderwerp voor de residentiën Lampongsche 
districten, Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, Memulo 
en Amboina uitgevaardigde regelingen vonden in 1914 alleen 
toepassing in Menado, in welk gewest 63 overeenkomsten 
weiden gesloten. 

Ontginning door inlanders van domeingrond. In de 
residentie Menado werd, op den voet van Ind. St. 1896 n°. 
107, in 1914 aan 676 en 178 personen vergunning verleend 
tot ontginning van ± 871 en 113 bouws, onderscheidenlijk 
in de Minahasa en de af deeling Gorontalo. 

Op den voet van Ind. St. 1889 n°. 63 werden op het eiland 
Bengkalis (res. Oostkust van Sumatra) 11 ontginningsver-
gunningen verleend. 

Ingevolge Ind. St. 1906 n°. 431 warden in de afdeeling 
Lombok der residentie Bali en Lombok 312 vergunningen 
verleend tot ontginning van domeingrond 'tot eene uitge
strektheid van 3100 bouws. 

In de residentie Benkoelen, waar dit onderwerp nog niet 
wettelijk is geregeld, werd van het onbeperkte ontginnings-
reclit door de bevolking een ruim gebruik gemaakt voor 
sawah- en ladangbouw en den aanleg van klapper-, koffie-, 
kruidnagel-, peper-, gambir- en karet- (ficus elastica-) 
tuinen. 

Uitgifte van grond in erfpacht. Bij Ord. van 25 April 
1914 (Ind. St. n°. 367) zijn de voor verschillende gewesten 
der buitenbezittingen getroffen regelingen, volgens welke 
gronden, behoorende tot het landsdomein, in erfpacht kunnen 
worden uitgegeven, vervangen door ééne, voor ltet gouverne
mentsgebied in alle bezittingen buiten Java en Madoera 
geldende voorziening, terwijl bij dezelfde gelegenheid de 
rechten en verplichtingen der erfpachten op denzelfden voet 
zijn geregeld als op Java en Madoera. 

De regelen voor de behandeling van erfpachtsaanvragen 
in de buitenbezittingen (Ind. St. 1911 n°. 265, juncto 1913 
n°. 353) ondergingen eene nadere wijziging bij Gouv. Bt. 
25 Juni 1914 n°. 30 (Ind. St. n°. 463). 

In 1914 kwamen 218 aanvragen om uitgifte in erfpacht 
van domeingrond tot afdoening (tegen 258 in 1913), van 
welke er 84 (waaronder 4 gedeeltelijk) zijn afgewezen. De 
138 (waaronder 4 gedeeltelijk) ingewilligde aanvragen had
den betrekking op een gelijk aantal perceelen, tot eene ge
schatte uitgestrektheid van ruim 253,462 bouws. 

Van het beginsel om slechts bij uitzondering den canon 
lager te stellen dan het in 1888 aangenomen minimum van 
f 1 per bouw 's jaars, tenzij het streken geldt, waarvoor een 
lager bedrag vooralsnog aanbeveling verdient tot aanmoedi
ging van de vestiging eener particuliere landbouwnijverheid, 
is in 1914 afgeweken ten aanzien van 10 perceelen in Ben-
koelen (maatstaf f 0,50 per bouw 's jaars), 4 perceelen in 
Djambi (maatstaf f 0,20), 14 perceelen in de Zuider- en 
Oosterafdeeling van Borneo (maatstaf f 0,25 voor 10 per
ceelen en f 0,20 voor 4 perceelen). 1 perceel in Celebes en 
onderhoorigheden (maatstaf f 0,25), 1 perceel in Menado 
(maatstaf f 0,75) en 10 perceelen in Amboina (maatstaf 
f 0,20 voor 1 perceel, f 0,25 voor 2 perceelen, f 0,30 voor 1 

perceel, f 0,40 voor 4 perceelen en f' 0,75 voor 2 perceelen) en 
2 perceelen in Ternate en onderhoorigheden (maatstaf 
f 0,50), terwijl aan de ,,Vereeniging der Paters Capucijnen" 
een perceel grond in de Westerafdeeling van Borneo in erf
pacht werd toegezegd, tegen betaling van f 0,10 per bouw 
's jaars. 

Voor 2 perceelen van geringe uitgestrektheid, het eene in 
de Padangsche Bovenlanden en het andere in Atjeh en onder
hoorigheden weid de canon vastgesteld naar den maatstaf 
van respectievelijk f 1,50 en f 2,30 per bouw 's jaars. 

Ingeschreven, d. i. door de aanvragers (38 uaamlooze ven
nootschappen, 53 Europeanen en 53 vreemde oosterlingen) 
aanvaard, zijn in 1914 144 perceelen — waarvan er 5 in 
1911, 36 in 1912, 88 in 1913 en 15 in 1914 waren toe
gezegd —, naar schatting gezamenlijk groot 248 459 bouws. 
Voor al deze perceelen, afgestaan voor den tijd van 75 jaren, 
is als maatstaf van den jaarlijkschcn canon aangenomen het 
maximum van f 1 per bouw, met uitzondering van 30 per
ceelen, waarvoor als jaarlijksche pachtschat per bouw ge
vorderd is: voor 1 perceel in de Padangsche Bovenlanden en 
3 perceelen in Djambi f 0,50, voor 2 en 3 perceelen in Atjeh 
en onderhoorigheden respectievelijk f 0,25 en f 0,75, voor 
4 en 2 perceelen in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 
f 0,25 en f 0,50, voor 1 perceel in Menado f 0,50 en voor 
onderscheidenlijk 2, 4, 3, 3 en 2 perceelen in Amboina f 0,20, 
f 0,25, f 0,40, f 0,50 en f 0,75. 

In 1914 is aanteekening gehouden van het tenietgaan van 
het erfpachtsrecht op 3 vóór dat jaar aanvaarde perceelen, 
tengevolge waarvan de uitgestrektheid der erfpachtsgronden 
is verminderd met 1900 Iwuws. 

Aangezien op het einde van 1913 in erfpacht werden be
zeten (volgens verbeterde opgaven, zie bijlage M, sub IV A) 
525 perceelen, stonden er dus op uit. 1914 te boek 669 per
ceelen, die eene, uitgestrektheid besloegen van 1099 017 
bouws. 

Ingevolge Ind. St. 1886 n°. 39 was over 1914 slechts canon 
te betalen voor de 202 vóór 1909 aanvaarde perceelen. Het 
verschuldigde bedrag beliep f 91 723. 

Omtrent de aanzuivering gedurende 1914, wegens achter
stand over vorige jaren, wordt verwezen naar tabel IV B 
van bijlage M. 

Uitgifte van grond tot uitoefening van den kleinen land-
of tuinbouw op den voet van Ind. St. 1904 n°. 326, juncto 
1908 n°. 263, kwam in 1914 niet voor. 

Verhuur van grond. Do bestaande overeenkomsten be
treffende de verhuur door het Gouvernement van de landen 
Laiang en Totaka in de afdeeling Makasser (Celebes en 
onderhoorigheden), de met klapperboomen begroeide, tot 
het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden behoorende 
eilandjes en de kluppcrtuinen op het eiland Kelemoa 
(Billiton) bleven voortloopen. Uit dien hoofde was achter
eenvolgens verschuldigd f 731, f 2120 en f 84. 

Aan huurpenningen van eenige aan de bevolking verhuurde 
domeingronden (tuinen en sawahs) in de residentie Bali en 
Lombok (afd. Boeleleng en op Lombok) moest in 1914 
f 6 052,36 worden betaald. 

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

Uitgifte van grond met recht van gebruik kwam in 
1914 niet voor. 

\ 
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V. AGRARISCHE EN KADASTRALE OPNEMINGEN. 

§ 1. AQBABISCHE OPNEMINGEN. 

01) Lo l 
bleef er één te Mata ran i belast met de opneming en kaar tee-
ring vin de petjatoe-, paoeman- en waqx-gronderi en niet de 
aanvu l l i ng en ve rbe te r ing van de agra r i sche gegevens voor 
de onderafdeel ing Wes t -Lombok. De overigen bleven werk
zaam in de onderafdee l ing Midden-Lombok, ten e inde de 

bevloeide en van regen afhankel i jke sawahs, zoomede tu inen 
en tegalve lden op t e meten . 

I n veer t ien , vijf en zes desa 's , respectieveli jk van de dis
t r ic ten P r a j a , D jongga t én Batoekl iang werden de opmet ingen ' 
voltooid. 

§ 2 . K A D A S T E R . 

Aan bet e inde van 1914 bestond bet personeel bij be t 
kadas ter in Neder l andseh- Ind ië u i t : 1 chef van den kadas-
t ra len dienst (zie I n d . S t . 1914 n°. 662) , 2 inspec teurs , 4 
bewaaivlers, 4ö l andmete rs en ad ju iu t - l andn ie te r s , 5 com
miezen, 19 klerken, 19 hoofdmant r i ' s en 185 m a n t r i ' s en 
é lève-mant r i ' s . Voorts waren , bij wijze van tij delijken m a a t 
regel , boven de format ie in dienst 6 ad june t - laudnie te rs en 
6 klerken. 

Aan den opleidingscursus voor technisch personeel bij den 
kadast ra len dienst in Neder l andsch- Ind ië ' ) — zie K. V. 
1914, kol. 87 — waren op u i t . 1914 in ople id ing 17 ad juuc t -
l andmete rs en 30 in landsche jongel ieden. H e t onderwijs werd 
gegeven door 1 l andmete r en 2 m a n t r i ' s . 

I n het overzicht sub I I I van bi j lage F zijn de voornaams te 
ver r ich t ingen van het kadas ter onder cijfers gebrach t . U i t 
dat overzicht bli jkt , dat het aan ta l afgegeven l andmete r s -
kennissen minder bedraag t dan in 1913, hetgeen verband 
houdt met de ernst ige t i jdsomstandigheden in he t tweede 
hal f jaar van 1914, waardoor van het inbrengen van land-
bonwondernemingen in vennootschappen en den verkoop van 
perceelen vaak moest worden afgezien. 

Behalve voor de b i jhouding van het e igendomskadas ter en 
de ve rn ieuwing van kadas t ra le p lans en regis ters , zijn in 
1914 door het personeel van het kadaster nog werkzaamheden 
ver r ich t ten behoeve v a n : de vasts te l l ing van de ve rpondings 
waarde voor het t i jdvak 1912—1913: de t e r u g b r e n g i n g van 
he t par t icu l ie re land T a n a h a b a n g (ree. Ba tav i a ) tot bel 
S t aa t sdome in ; de rege l ing van den ag iar i schen rechts toe
s tand van de door den Staat aangekochte pa r t i cu l i e re l anden 
K a n d a n g h a o e r en Indramajoe-West . ; de ves t ig ing van erf-
paehtsrechten voor de u i toefening van den kleinen land- en 
tu inbouw door minvermogende Europeanen en mef hen 

gel i jkges te lden; de in 1914 te Semarang gehouden tentoon
s te l l ing en het te B a t a v i a gehouden rubbercongres . Voorts 
werden ten behoeve van de hoofden van gewesteli jk bes tuu r 
kaar ten ve rvaard igd van de gewesten Cher ibou , Ked i r i , 
Soerabaja en Pasoeroean , van de hoofdplaats T e r n a t e en van 
de par t icu l ie re lander i jen in de res ident ie S e m a r a n g ; en 
werden met ingen en grensbepa l ingen ver r ich t voor de be
h a n d e l i n g van twee strafzaken door den l a n d r a a d en voor 
het u i tmaken van grensgeschi l len van t a l ' v a n perceelen, 
gelegen aan den verval len kar renweg van D j a t i n a a r P a a l -
merali (res. B a t a v i a ) . 

Bovendien werden voor verschi l lende andere doeleinden 59 
mee tkund ige ve r r i ch t ingen ui tgevoerd. 

In het geheel zijn ten behoeve van den lande of de gemeen
ten kosteloos vers t rekt G8 meetbr ieven, 129 l andmete r sken-
nissen, 508 cert i f icaten en 084 kopieën en zijn 8424 inzagen 
ver leend. 

Aan het hoofdbureau van het kadaster werden onderzocht 
de door de gouverne inen ts landmeters v e r v a a r d i g d e nieet-
brieyen in de gewesten, waa r het kadaster nog nie t werkzaam 
is, zoomede de sche tskaar ten en processen-verbaal van de in 
de bu i t enbez i t t i ngen in er fpacht a a n g e v r a a g d e g ronden . 

Aan ten bate van den l ande on tvangen salarissen voor ver-
l i ch t ingen ten ger ieve van het publ iek is in 1914 in ' s ' lands 
kas gestor t f 94 187, tegen f 98 712 in 1913. 

Voor de bij h o u d i n g van he t kadaster en de u i tvoe r ing van 
werkzaamheden door gouvernenienfslandi i ie ters is in 1914 
ui tgegeven f 417 704 ( tegen f 831 781 in 1913) . 

H e t tarief, regelende liet salar is voor de ve r r i ch t ingen van 
de a m b t e n a r e n van he t kadas ter op a a n v r a a g en ten ger ieve 
van het publiek ( I n d . St. 1912 n°. 012), o n d e r g i n g eenige 
wijzigingen bij Ürd . van 16 Eebr . 1915 ( I n d . St . n°. 193) . 

VI. PAKETVAART EN ANDERE STOOMVAARTDIENSTEN. 
De bediening van de pake tvaa r t in den Ind i schen Arch ipe l 

vanwege de Koninkl i jke Pake tvaa r t maa t schapp i j , ingevolge 
he t niet haa r gesloten contract (zie Bi jbl . I n d . St . n°. 4509, 
I n d . St . 1899 n°. 212 en Bijbl . I n d . St . nos. 6669, 6678 en 
6925) , had ook in 1914 zonder stoornis p laa t s . U i t den in de 
overeenkomst bedongen dienst I I ( P a d a n g — M e n t a w e i -
e i landen—Nata l—Goenoengs i to l i—Singke l—Oelee L h e u e — 
Sabang) is Saibi (Mentawei-e i landen) verval len en is d a a r i n 
opgenomen Moeara Siberoek (Gouv. Bt . 22 Sept . 1914 n°. 3 ; 
J a v . Ct. n°. 78 ) . U i t dienst V I ( B a t a v i a — P o n t i a n a k ) zijn 
verval len Soekadana en Soengai Palembanjr (e i land Groot-
K a r i m a t a ) (Gouv. B t . 22 J u n i 1914 n°. 10 ; J a v . Ct . n°. 5 3 ) . 
De bij Gouv. Bt . 30 De.c. 1913 n". 3 ten aanzien van d iens t 

i) Bij Gouv. Bt. 2 Juni 1915 n°. 39 (Ind. St. n°. 392) zijn nieuwe bepalin
gen betreffende dien cursus vastgesteld. 

X I I I b ( A m b o i n a — B a t j an—Terna t e—Sorong—Manokoea r i— 
H u m b o l d t b a a i ) get roffen t i jdeli jke voorziening to t u i t schake
l ing van de p laa t sen Kaje l i en Mokmer (AViak) en tot op
n e m i n g in' dien dienst van N a m l e a en Bosnek is bes tendigd 
(Gouv. B t . 12 J a n . 1915 n°. 31 :■ J a v . Ct. n°. 6 ) . 

Ingevo lge Gouv. B t . 23 Oct . 1914 n°. 41 ( J a v . Ct . n°. 87) 
wordt , van 1 J u l i 1914 af, een niet-overcengckonien d iens t , 
eenmaal in de vier weken, onderhouden van Soerabaja over 
Bawean n a a r Bandje rn ias in heen en t e r u g . 

Op den sedert 1 Sep tember 1910 door de Maa tschapp i j 
onderhouden dienst tusschen J a v a en Bangkok werden in 1914 
vier reizen g e m a a k t . 

Met g e b r u i k m a k i n g van de haar in a r t . X X I I I van de over
eenkomst ver leende bevoegdheid, werd door de Ind i sche Re 
geer ing in den loop van 1914 vier keeren een stoomschip van 
de Maa tschapp i j g e h u u r d voor t roepen- en kolenvervoer. 

De volgende cijfers geven een overzicht omt ren t he t bedrijf 
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der Maatschappij gedurende 1914, in vergelijking met de 
uitkomsten van de twee voorafgegane jaren: 

Aantal goograpbisclie mijlen, , 
dooi' de schepen der Maat

schappij afgelegd: 1912. 1918. 1914. 
op lijnen, voor welke ondersteui 

ning wordt genoten 81401 97 091 ' ) 102 929 
op regelmatige diensten buiten « 

overeenkomst 398913 400069») 404 425 
op bijzondere reizen 07 769 78 248 ' ) 75406 
op rivieren 17 841 18162 14 640 
voor overbrenging van troepen 212 168 3 892 

in het geheel derhalve (geogra-
phische mijlen) 566136 593738 601292 

terwijl op de verschillende 
lijnen nevenstaand aantal 
reizigers werd vervoerd: 

landsreizigers 69 372 71732 79 859 
particuliere reizigers 610 478 591646 550165 

Te zamen 670 850 663 378 630 024 

i) Verbeterd© opgaaf. 

Het aantal van 87 schepen, waaruit de vloot der Maat
schappij bestond (vgl. K. V. 1914, kol. 90), is sedert ver
meerderd met de passagiersschepen Roggeveen, Pijnacker 
Hordijk, Van lm Ito f f en Mij er, terwijl de hekwielstoomer 
Ogan verloren ging, zoodat het aantal stoomschepen steeg 
tot 90 (65 passagiersschepen, 19 vrachtschepen, 2 motor-
lichters, 3 hekwielers en 1 sleep- en bergingsvaartuig), 
metende bruto 150 340 ton. In aanbouw waren 2 passagiers
schepen, namelijk Barentsz en Siberg en 3 vrachtschepen, 
Benghalis, Boelongan en Ombilin. 

De vaart op Australië werd geregeld volgehouden. Inge
volge overeenkomst worden in dezen dienst aangedaan de 
havens Batavia, Semarang, Soerabaja, Thursday-Island, 
Brisbane, Sydney en Melbourne, terwijl buiten overeenkomst 
Dobo, Port Moresby, Townsville, Cairns, Port Darwin, 
Makassar en Cheribon worden bezocht. 

Van wege de stoomvaartmaatschappijen ,,Nederland" en 
„Rotterdamsche Lloyd" is (door elk om de 14 dagen) de 
wekelijksche maildienst tusschen Nederland en Indië ge
regeld onderhouden. Door de mailbooten van elk dier maat
schappijen werden 26 uit- en thuisreizen volbracht, terwijl de 

vrachtbooten van de „Nederland" 42 uit- en 43 thuisreizen 
en die der „Rotterdamsche Lloyd" 44 uit- en thuisreizen 
deden. 

De vloot van de „Nederland", die uit 32 schepen bestond 
(vgl. K. V. 1914, kol. 91), is sedert vermeerderd met de 
vrachtbooten Riouw, Rotti, Rondo, Boeroe en Ba-tcean, ter
wijl het mailschip Koning Willem III en de vrachtboot Bali 
door verkoop van de hand gezet werden, zoodat het aantal 
■toornen steeg tot 35 (8 mailbooten en 27 vrachtschepen), 
metende bruto 219 794 ton. In aanbouw waren de mailboot 
Jan l'ieterszoon Coen en de vrachtschepen Borneo, Bintang 
en Bali. 

De vloot van de „Rotterdamsche Lloyd", die uit 31 stoo-
mers bestond, (zie t. a. p . ) , is sedert vermeerderd met het 
vrachtstoomscliip Djember, terwijl de vrachtboot Bogor ver
loren ging, zoodat het aantal stoomschepen onveranderd 
bleef, metende bruto 170 172 ton. In aanbouw waren het 
mailschip Patria, zoomede de vrachtbooten Sitoebondo en 
Buitenzorg. 

De onder dagleekening van 16 Mei 1913 met de beide stoom-
vaartniaatscliappijen tezamen gesloten éénjarige overeen
komst voor liet vervoer van voortbrengselen der landsonder-
nemingen uit Indië herwaarts is, behoudens eene enkele 
wijziging, voor den tijd van zes maanden verlengd. 

Op den door de beide stoomvaartmaatschappijen onder
houden dienst tusschen Java en Britsch-Indië werden 15 
rondreizen gemaakt. 

Nadere opgaven omtrent beide maatschappijen, zoomede 
omtrent een aantal andere min of meer geregeld op of in 
Nederlandsch-Indië varende particuliere stoomschepen zijn 
te vinden op blz. 204/244 van deel I van den Regeerings-
almanak van Nederlandsch-Indië voor 1915. 

De bediening van de Java—China—Japan-lijn had ge
durende 1914 zonder stoornis plaats. Er werden 17 reizen 
op de Cliina-lijn en 15 reizen op de Japan-lijn gemaakt, ter
wijl er nog talrijke reizen buiten overeenkomst volbracht 
werden in de vaart tusschen Nederlandsch-Indië, Saigon en 
Hongkong. Bij GOUT. Bt. 16 Juni 1914 n°. 55 (Jav. C't. n°. 49) 
is aan de Maatschappij vergunning verleend om op de door 
hare booten te ondernemen reizen van Java naar China en 
Japan de haven Amoy niet aan te doen, mits die haven als
dan evenveel malen door een boot van de-Java—Hongkong-
lijn -wordt bezocht. 

De stoomvaartordonnantie (Ind. St. 1905 n°. 370, zooals 
het sedert is gewijzigd) onderging nog enkele wijzigingen bij 
Ord. van 25 Juni 1914 (Ind. St. n°. 465). In verband hier
mede zijn de bepalingen op het vervoer van pelgrims vari 
Nederlandsch-Indië naar den Hedjaz en terug gewijzigd bij 
Ord. van denzelfdeh datum (Ind. St. n°. 466), welke bepa
lingen voorts nog wijziging ondergingen bij Ord. van 12 Nov. 
1914 (Ind. St. 'n". 710). 

VII. KREDIETWEZEN. 

Bij Gouv. Bt, 21 Sept. 1914 n°. 37 (Ind. St. n°. 626), 
jiincto 25 Maart 1915 n°. 4 (Ind. St. n°. 270), is bepaald dat 
de inlandsche ambtenaren en leerling-aniblenaren voor het 
volkskredietwezen worden benoemd en ontslagen door den 
directeur van binnenlandsch bestuur. 

a. KREDIETBANKEN EX DESALOEMBOEXGS. 

Java on Madoera. De in 1913 opgerichte afdeelingsbank 
te Kraksaan (zie K. V. 1914, kol. 91) is in het verslagjaar 
in werking getreden. 

Door de besturen van de afdeelingsbanken op het eiland 
Madoera is besloten tot opheffing van de 4 bestaande banken 
en tot oprichting van één nieuwe vereenifjing welke zich ten 
doel zal stellen het drijven van eene centrale volksbank voor 
het geheele eiland met dien verstande, dat op de afdeelings-
hoofdplaatsen bijbanken zullen worden geopend, terwijl de 

gezamenlijke bezittingen zullen worden overgedragen aan de 
nieuwe vereeniging. 

Aan den assistent-resident van Bangil werd, ten behoeve 
van de woningverbetering in diens afdeeling, uit 's lands kas 
een renteloos voorschot verstrekt van f 25 000 ten einde daar
mede de door de Bangilsclie afdeelingsbank tot dat doel uit
gegeven leeningen over te nemen. De in vroegere jaren aan 
een 9-tal banken toegekende subsidies (tot een totaal bedrag 
van f 1650 's maands) zijn ingetrokken, terwijl de door een 
bank genoten wordende subsidie is verminderd met f 50 
's maands. Daarentegen is de aan de Semarangsche afdee
lingsbank toegekende maandelijksche subsidie verhoogd van 
f 150 tot f 300 (Gouv. Bt. 14 Nov. 1914 n°. 28). 

Het bedrijfskapitaal der afdeelingsbanken op Java en 
Madoera bedroeg bij bet einde van 1914 f 17 072 000, waar
onder aan gelden van de centrale kas f 841 000, aan deposito's 
1' 9175 000, aan rentelooze voorschotten van het Gouver-
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nement f 28 000 en aan andere inlagen t 5 624 000. De geza-
menlyke reserves (zuivei' vermogen) bedroegen i' 1962 072, 
waarvan i' 1 308 075 was belegd. 

Van de haar verleende bevoegdheid tot liet bedingen van 
kredietverband (Ind. Kt. 1(J08 n". 542) werd door enkele 
banken slechts bij uitaondering gebruik gemaakt, terwijl 
andere kredietverband als regel toepasten. 

Door de opheffing van een 7<i-tal desaloemboengs bedroeg 
het totaal dier instellingen op uit. 191412206. ])<• bedrijfs
voorraad bedroeg 2 745 1)00 pikol padi, waarvan 1 075 000 
pikol bij de bevolking uitstaande was. liet zuiver vermogen 
der loemboengs beliep ongeveer 2666000 pikol padi en 
f 3 62Ö000 aan geld. 

Het aantal desabankjes nam niet '{07 toe en bedroeg' op 
uit. 1014 1070, te»en 1303 op uit. 1913. Het bedrijfskapitaal 
beliep f 1 137 000, waaronder f 281000 aan inlagen en 
f 542 000 aan gemaakte winst. In liet verslagjaar werden 
737 000 leeningen verstrekt tot een totaal bedrag van 
f 4 423 000, terwijl f 4 236 000 werd terugontvangen. On uit. 
1914 stond nog uit bij de bevolking' een bedrag van f 802 000. 

Bij de gemeente-kredietinstellingen komt bedrog nog 
steeds voor. Naar verbetering wordt gestreefd door het op
wekken van meer belangstelling bij de bevolking voor deze 
instellingen, gepaard gaande niet 't kweeken van grootere 
zelfstandigheid in het beheer en betere bezoldiging van het 
beheerspersoneel. 

Bij Gouv. Ut. 22 Aug. 1914 n°. 87 is bepaald dat de gelden, 
goederen en vorderingen, waarover door de in 1910 ingestelde 
commissie voor West-Indranuijoe (zie B r V . 1911, kol. 130) 
wordt beschikt, door baar zullen worden overgedragen aan op 
te richten kredietinstellingen van inlaiulsche gemeenten op 
liet voormalig particulier land Kandangbaoer (res. Cheribon). 

Buitciiltezittingen. Het aantal gewestelijke en afdee-
lingsbanken vermeerderde met 5, namelijk één te Bandjer-
masin (als rechtspersoon erkend bij Gouv. Bt. 24 Sept. 1914 
n°. 43 ; Jav. Ct. n°. 83). welke voorloopig omvat de af deel in-
gen Bandjermasin en Oeloe Soengai der residentie Zuider-
en Oosterafdeeling van Borneo, één ter Sumatra's Westkust, 
namelijk de ,,Volksbank Miuangkabau", welke zich ten doel 
stelt leiding te geven aan de talrijke dorpsbanken ki dat 
gewest, deze nauwer aan elkander te verbinden en \an de 
volkskredietinstellingen een flink geheel te maken, één op 
Bali, namelijk de Boelelongsehe kredietbank (als rechtsper
soon erkend bij Gouv. Bt. 15 Juli 1915 n°. 40; Jav. Ct. n°. 59), 
één te Kaban Djabe (res. Oostkust van Sumatra) (als rechts
persoon erkend bij Gouv. Bt. 2 Jul i 1014 n°. 67 ; Jav. Ct.. 
n°. 57) en één te LsfUgsar (Atjeh) (als rechtspersoon erkend 
bij Gouv. Bt. 3 Mei 1915 n9. 33; Jav. Ct. n°. 39). 

De meeste banken breidden haar bedrijf verder uit en 
kregen ruimere beschikking over deposito's en andere 
plaatselijk verkregen gelden. De Palembangsche Volksbank 
slaagde er zelfs in haar geheele bedrijfskapitaal, ondanks de 
aanzienlijke vergrooting van haar omzet, plaatselijk op te 
nemen. 

Gedurende het verslagjaar bedroeg bet bedrijfskapitaal 
mvan de atdeelings- en gewestelijke banken f 1 572 000, waar
onder aan gelden van de centrale kas f 280 000 en aan 
deposito's en andere inlagen f 1245 000. De gezamenlijke 
reserves bedroegen f 107 000, waarvan f 00 000 was belegd. 
Het totaal bedrag1 der aan de banken verleende subsidies 
bedraagt thans f 3790 's maande. 

Bij Gouv. Bt. 1 Aug. 1914 n°. 2 (Jav. Ct. n°. 63) is machti
ging verleend om aan 'de Volksbank Benkoelen te Ben koelen 
een bedrag van f 500 000 uit te betalen, ten einde daaruit 
gelden in leen te verstrekken voor den wederopbouw van de 
in Juni 1914 door aardbeving vernielde of beschadigde 
gebouwen. 

Aan de bank te Telokbetong werd, boven de baar ver
strekte som van f 00 000, ten behoeve van de Javaansche 
kolonisten in de Lampongsche districten (vgl. K. V. 1914, 
kol. 93), nog een bedrag van f 13 120 voor betzelfde doel toe
gestaan (Gouv. Bt. 17 April 1915 n°. 23). 
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De werking van het ten dienste van do Javaansche kolo
niën in de Lampongsche districten gestichte dorpsbankje 
was bevredigend. 

In de residentie Benkoeleu vermeerderde het aantal dis-
trictsbankcn met één. In de afdeeling Boeleleng der resi
dentie Bali en Lombok steeg het aantal dorpsbankjes tot 30, 
die thans reeds over een bedrijfskapitaal van f 21 700 be
schikken, waarvan f 1000 door de Regeering in leen is ver
strekt. 

Het aantal dorpshankjes ter Suniatra's Westkust steeg 
tot 490. Zij leenden gedurende 1914 een bedrag uit van 
f l 159 000 'in 138 000 leeningen. Het bedrijfskapitaal be
droeg f 628 000,' waarvan aan inlagen f 278 OOO, aan reserve 
f 157 000 en aan geleend geld f 193 000. Voorts werkten in 
laatstgenoemd gewest nog 298 desaloemboengs, die over een 
padi voorraad van 3<S 839 pikol heschikten. Het zuiver ver
mogen dier instellingen in geld bedroeg f 17 000. Alle volks
kredietinstellingen ter Sumatra's Westkust werkten uit
sluitend niet voor het grootste deel vrijwillig door de in-
landsche bevolking bijeengebrachte gelden. 

In het district Tonsea der afdeeling Menado is door een 
onderdistrictshoofd uit de Minahasa — vgl. K. V. 1914, kol. 
93 — een bankje opgericht, dat geheel met plaatselijk ver
kregen middelen werkt. 

De stremming in den handel, tengevolge van den Euro-
peeschen oorlog, en de door langdurige droogte aan den land
bouw toegebrachte schade lieten niet na op de werking van 
enkele banken een nadeeligen invloed uit te oefenen. 

b. D E CENTRALE KAS.' 

Het grondkapitaal van de centrale kas nam, behalve niet 
de gewone bijdrage der lïegeering ad f 400 000, toe met 
eene eveneens van regeeringswege verst rekte bijdrage van 
f 350 000, tot- versterking van bet werkkapitaal der volks
banken in Palembang en de Lampongsche districten, zoodat 
het op uit. 1914 f 2 875 250 bedroeg. 

Bij den aanvang van 1914 was aan 43 afdeelingsbanken een 
krediet geopend van f 1 952 500, welk bedrag gedurende bat 
verslagjaar vermeerderde niet f 032 000; op bet einde van 
1914 was aan 55 banken krediet geopend voor f 2 874 500. Op 
laatstgenoemd tijdstip hadden de banken echter slechts een 
bedrag van f 1 007 657 opgenomen, tegen f 1 078 887 op 
1 Januari 1914. Bovendien was door de vereeniging van 
inlandsche handelaren ,,Moede Oetonio" te Koeta Gede 
(Djokjakarta), waaraan de centrale kas een krediet beeft 
geopend groot f 40 000, op ' t eind van het verslagjaar ver
schuldigd eene som van f 24 421. De bank te Lbo Seumawe 
(Atjeh) nam slechts f 75 000 op. l) 

Op kassiersrekening werd gestort f 289 450 en terugge
vraagd f 221 608. Op uit. 1914 beliep het aan 7 banken uit 
dezen- hoofde verschuldigde f 124 160. 

In toenemende mate werd door de banken van de accoun
tantsdiensten der centrale kas gebruik gemaakt. Gedurende 
bet verslagjaar steeg het aantal banken dat zich voor eene 
geregelde controle verbond tot 14. Bovendien deden nog 27 
banken het verzoek om de boekhouding na te zien, tegen 15 
in 1913. 

c. COÖPERATIE VAN INLANDEES. 

Ook in 1914 werden vele inlandsche vereenigingen — voor
namelijk ten doel hebbende elkander bij overlijden of ziekte 
te steunen — opgericht, doch wegens gebrek aan flinke 
leidende krachten en gemis aan belangstelling bij de leden 
ging- weder een groot aantal te niet. 

Meermalen werd voor het oprichten van kredietvereeni-
gingen de hulp ingeroepen van de ambtenaren bij het volks
kredietwezen. De op enkele plaatsen bestaande samenwerking 
tusscben bet plaatselijk bestuur van de Sarekat Islam-ver-
eeniging en de bankbesturen, leidde tot goede uitkomsten. 

i) Dit bedrag is niet verstrekt uit de in kol. 92/93 van K. V. 1914 bedoelde 
som van f 300 000, doch uit het grondkapitaal der centrale kas. 

5. Ned.-Indië. 15 
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I. ONDERWIJS. 
Ten einde in de kringen der Nederlandsche onderwijzers en 

daardoor middellijk in alle lagen der l>evolking van Neder
land juistere denkbeelden te verspreiden omtrent land en 
volk onzer koloniën, zijn van wege het departement van 
koloniën en onder leiding van de districts-schoolopzieners ter 
plaatse gedurende den winter 1914/15 te Haarlem en Deventer 
cursussen gegeven over Indische onderwerpen ten behoeve 
van onderwijzers en onderwijzeressen. De voordrachten 

weiden gehouden door gewezen inspecteurs van het inlandscli 
onderwijs in Nederlandsch-Indië en telden onderscheidenlijk 
130 en 7") toehoorders. 

Het in Ind. Kt. 1912 n°. 419 opgenomen reglement op het 
verleenen van pensioenen aan Luropeesehe onderwijzers bij 
het particulier onderwijs in Nederlandsch-Indië is gewijzigd 
en aangevuld bij K. B. 16 Dec. 1914 n°. 84 (Ind. St. 1915 
n°. 234). 

$ 1. EÜBOPEESCH OXDKKWIJS. 

In April 1915 is eene commissie ingesteld met de opdracht 
xom te dienen van raad en voorlichting nopens de wijze, 
waarop zal zijn te A-oorzien in de behoefte aan middelbaar 
(voorbereidend hooger) onderwijs in Nederlandsch-Indië. 
dat zich aanpast aan de bijzondere belangen en behoeften 
van de verschillende groepen der Indische bevolking en 
gelegenheid geeft tot het behalen van een getuigschrift, 
waaraan gelijke rechten ten aanzien van de toelating tot de 
studie en de examens aan de universiteiten en andere inrich
tingen van hooger onderwijs in Nederland kunnen worden 
verleend als aan de thans daarvoor gevorderde getuig
schriften. 

In deze commissie zijn benoemd: tot lid en voorzitter de 
heer Professor Dr. J . WOLTJKE, lid van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal, tot lid en ondervoorzitter de heer Mr. I). 
FOCK, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, tot 
leden de heeren Dr. .1. BoEKE, hoogleeraar aan de rijks
universiteit te Leiden, W. H. BoOAABDT, lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, K; Ï F X BEITJGKXCAÏE, inspecteur 
van het middelbaar onderwijs. Mr. C. Tii. VAN DEVEXTEK, 
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Dr. G. A. J . 
HAZEU, Oostindiscli hoofdambtenaar met verlof, laatstelijk 
directeur van onderwijs en eeredienst, C. LEKKERKEHKEH, 
Oostindisch ambtenaar met verlof, laatstelijk inspecteur van 
het inlandsen onderwijs. Dr. H. I). T.TKKNK WILLINK, direc
teur van de Middelbare Koloniale Landbouwschool te 
Deventer, Dr. C. J . VINKESTEVN, * inspecteur der gymnasia, 
C. W. W K I J S . buitengewoon hoogleeraar aan de Technische 
Hoogeschool te Delft, en tot lid tevens secretaris, de heer 
J . HAIUJKMAN. Oostindisch ambtenaar met verlof, werkzaam 
bij het departement van koloniën. 

MlDDKI.HAAlt ONDEBYVIJS. 

Krachtens Gouv. Bt. 13 Tan. 1915 n°. 38 (Tav. Ct. n°. 7) 
is, op 1 Januari van dat jaar, te Sberabaja een tweejarige 
handelscursus geopend, waarop gedurende 8 uren 's weeks 
in elke der twee klassen onderwijs wordt gegeven in: Neder-
landsche taal en handelscorrespondentie, Engelsche taal en 
handelscorrespondentie, boekhouden en handelsrekenen. 

In Ind. St. 1914 n°. 624 is ëene herziening van de trakte
mentsregeling van de directeuren en leeraren bij de open
bare hoogere burgerscholen en de scholen van technisch 
onderwijs in Nederlandsch-Indië afgekondigd. 

Het aantal aanvragen om toelating tot de hoogere burger
scholen met vijfjarigen cursus te Batavia, Semarang en 
Soerabaja bedroeg in 1914 626, tegen 631 in 1913. Op uit. 
1914 telden de 3 inrichtingen, ongerekend de toehoorders en 
de leerlingen voor enkele vakken, 925 leerlingen, namelijk 
714 jongens en 211 meisjes, tegen 865 (673 jongens en 192 
meisjes) op uit. 1913. Onder die 925 leerlingen bevonden 

zich 06 kinderen van inlanders (onder wie 4 meisjes) en 94 
Chineesche kinderen (onder wie 5 meisjes). ' ) 

Met ingang van 1 Juli 1915 is te Bundoeng een hoogere 
burgerschool met vijfjarigen cursus opgericht (Ind. St. 1915 
nos. 205 en 379). Het reglement voor de hoogere burger
scholen te Semarang en Soerabaja (Bijbl. Ind. St. n°. 3487) 
is op eerstgemelde inrichting van toepassing verklaard (Gouv. 
Bt. 3 Mei 1915 n°. 36; Tav. Ct. n°. 37). 2) 

De Prins Hendrik-school te Batavia telde op uit. 1914 190 
leerlingen (onder wie 50 meisjes, 17 inlanders en 35 Chinee-
zen) in de hoogere burgerschool met driejarigen cursus, 25 
(onder wie 3 meisjes, 2 inlanders en 8 Chineezen) in de 
handelsschool en 9 in den zeevaartkundigen cursus, dus 
totaal 224 leerlingen. Onder de leervakken van de handels
school is het mach inesch rij ven opgenomen (Ind. St. 1914 n°. 
330). Oj) dat tijdstip had de Koningin Wilhclniinaschool 3) 
430 leerlingen (onder wie 3 voor bijzondere vakken), name
lijk 147 voor werktuigkunde, 279 voor bouwkunde en 4 voor 
mijnbouwkunde (tegen onderscheidenlijk 402, 129, 267 en 
6 op uit. 1913). Onder deze leerlingen waren 105 inlanders 
en 21 Chineezen. De samenstelling en bezoldiging van het 
personeel van deze school zijn nader vastgesteld bij Gouv. 
Bt. 18 Tan. 1915 n°. 35 (Ind. St. n°. 107). Het reglement 
voor de Prins Hendrik-school onderging wijziging en aan
vulling bij Gouv. Bt. 3 April 1914 n°. 27 (Bijbl. Ind. St. 
n°. 8039). 

De Koningin Emma-scliool 3) te Soerabaja telde op uit'. 1914 
222 leerlingen (onder wie 1 voor bijzondere vakken),'verdeeld 
over 3 klassen, namelijk 147 voor bouwkunde en 75 voor 
werktuigkunde (tegen 116 en 68 op uit. 1913). Onder de 
leerlingen waren 56 inlanders en 12 Chineezen. 

Het aantal leerlingen van de burger-avondschool te Soera
baja bedroeg.op uit. 1914 133 (tegen 211 op uit. 1913), ver
deeld over de 3de en 4de klasse en wel 91 voor bouw-kunde 
en 42 voor werktuigkunde. De 3de klasse bestond alleen uit 
niet-bevorderde leerlingen, daar ingevolge Gouv. Bt. 13 Tuni 
1914 n°. 40 geen nieuwe leerlingen tot die klasse werden toe-
gelaten. Onder de leerlingen bevonden zich 50 inlanders en 
7 Chineezen. 

De ambachtscursus te Batavia telde op het einde van 1914 
47 leerlingen (43 voor metaal- en 4 voor houtbewerking), 
tegen 40 op uit. 1913. 

De gesubsidieerde ambachtsschool te Semarang had op uit. 
1914 115 leerlingen ( tegen 109 op uit. 1913), en wel voor 
bouwkunde 61 en voor werktuigkunde 54. Het eindgetuig-
schrift werd behaald door 17 leerlingen. . 

i) Bij Gouv. Bt. 28 Oct. 19U n°. 44 (Ind. St. n°. 687) is bepaald dat tot 
inrichtingen van onderwijs, afdeclingen van inrichtingen van onderwijs of daar
aan verbonden cursussen, waartoe het getuigschrift van het eindexamen der 
scholen van voortgezet en uitgebreid lager onderwijs zonder meer toegang 
verleent, leerlingen of gewezen leerlingen van de hoogere burgerscholen met 
vijfjarigen cursus alleen dan worden toegelaten, indien zij het bewijs kunnen 
overleggen van overgang naar de vijfde klasse van zulk een school. 

2) Dit reglement is — voor zooveel den rooster van lesuren betreft — nog 
gewijzigd bij Gouv. Bt. 31 Maart 1915 n°. 47 (Jav. Ct. n°. 28). 

■) In Februari 1915 is een programma vastgesteld van het toelatings
examen voor de laagste klassen van do Koningin Wilhelmina-school en van 
do Koningin Emma-school (zie Bijbl. Ind. St. n°. 8172). 
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De hoogere burgerschool met driejarigen cursus van de \ 
stichting „Hoogere burgerschool voor meisjes" te Batavia 
werd op uit. 1914 bezocht door GT leerlingen, tegen 82 (onder 
wie 3 voor bijzondere vakken) op uit. 1913. Vijftien leerlingen 
behaalden het ejndgetuigschrift. 

De Prihses Juliana-school van de Zusters Ursulinen te ; 
Weltevreden en de Koningin Einnia-school van de Zusters 
Ursilinen te Noordwijk (beide hoogere burgerscholen met i 
driejarigen cui'sus voor meisjes) telden op uit. 1914 onder
scheidenlijk 62 en 52 leerlingen (onder de leerlingen van de 
laatstgenoemde inrichting waren er 3 voor bijzondere vak
ken.) Op uit. 1913 waren die cijfers 51 en 57 (onder de laatste 
2 voor bijzondere vakken). Het eindgetuigschrift werd uit- : 

gereikt aan 8 en 12 leerlingen. 
Dij de driejarige hoogere burgerschool te Soerabaja van de 

Vereeniging ,,De 'Meisjesschool" aldaar bedroeg het aantal 
op uit. '1914 aanwezige leerlingen 53 (onder wie 2 voor bij
zondere vakken), tegen 54 (onder wie 3 voor bijzondere vak
ken) op uit. 1913. 

Het aantal leerlingen, dat kosteloos tot een der hoogere 
burgerscholen met vijfjarigen cursus, de Prins Hendrik-
school, de Koningin "Wilhelmina-school, de Koningin Emma- j 

■school en de burgeravondschool te Soerabaja was toegelaten, 
bedroeg op 31 December 145, onder wie 20 meisjes, 23 in
landers en 1 Chinees. Aan de beide technische scholen waren I 
34 leerlingen (onder wie 12 inlanders) tevens in het genot 
van een gouverneinentsstudiebeurs, terwijl door de Billiton- ': 
maatschappij 2 studiebeurzen werden verleend aan leerlin
gen van den niijnbouwkundigen cursus bij de Koningin Wil-
nelmina-school (deze leerlingen werden bij liet einde van 
het schooljaar 1913/1914 ontslagen). Ondersteuning uit j 
particuliere fondsen werd voorts genoten door 4 leerlingen 
van de Koning Willem III-school te Batavia en door 2 van 
de hoogere burgerschool te Semarang. 

Het totale bedrag der van landswege voor het middelbaar 
onderwijs in 1914 gedane uitgaven — ongerekend de kosten 
van gebouwen en met inbegrip van de tegemoetkomingen j 
aan de particuliere anibachtsschool te Semarang (f 12 000) 
en de hoogere burgerscholen niet driejarigen cursus voor 
meisjes van de stichting „Hoogere burgerschool voor meis
jes" te Batavia (f 34 348) ' ) , de vereeniging ,,De Meisjes- | 
school" te Soerabaja (f 17 350) en de Zusters Ursulinen, I 
onderscheidenlijk te Weltevreden (de Prinses Juliana-school > 
f 17 700) en te Noord wijk (de Koningin Emma-school J 
t 15 000) — bedroeg f 1345 943. 

In het begin van 191ó zijn, ten behoeve van laatstgemelde 
hoosere burgerscholen, tegemoetkomingen over het jaar 19] ! 
verleend en uitbetaald tot bedragen van onderscheidenlijk 
f 19 800. f 18 050, f 17 700 en f 15 600. 

h. LAGER OXDKRWIJS. 
Normaalscholen en akte-examens. Bij bet einde van 

1914 volgden te Batavia 46, te Semarang 17 en te Soerabaja 
31 leerlingen (onder wie 27, 6 en 17 vrouwelijke) de lessen 
aan de norinaalschool ter opleiding voor de hoofdakte. Onder ; 
de in den loop van 1914 bij de scholen te Batavia, Semarang 
en Soerabaja afgeschrevenen (28. 11 en 17 leerlingen) waren 
er onderscheidenlijk 6, 7 en 4, die in dat jaar de hoofdakte 
verwierven. Het reglement voor de normaalscholen onder
ging wijziging bij Gouv. Bt. 11 Eebr. 1915 n°. 23 (Jav. Ct. 
n°. 14). 

De normaalcursus ter opleiding voor de akte van bekwaam
heid als onderwijzer (hulpakte) te Batavia telde op uit. 1913 
20 leerlingen (4 mannelijke en 16 vrouwelijke), van wie er 
10 — waaronder 5 (2 mannelijke en 3 vrouwelijke) na het 
behalen van de akte van onderwijzer(es) — in den loop van 
1914 werden afgeschreven. Toegelaten werden 10 leerlingen, I 
zoodat de cursus op uit. 1914 20 leerlingen (4 mannelijke en i 
16 vrouwelijke) telde, van wie er 10 (2 mannelijke en 8 
vrouwelijke) voor het tweede of hoogste studiejaar waren 
ingeschreven. 

Particuliere gelegenheden om zich voor de akte-examens 
voor te bereiden waren: de normaalklassen ter opleiding van 
onderwijzeressen bij 9 particuliere meisjesscholen (4 te 

i) Hieronder f 10748 voor bouwkosten en eerste inrichting van de door de 
normaalschool gebruikte schoolruimto, f 2050 ten behoeve van uit Nederland 
uitgezonden leeraressen en f 1750 voor de opleiding van onderwijzeressen. 
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Batavia, 1 te Semarang, 2 te Soerabaja, 1 te Malang en 1 
te Padang), een normaalschool te Batavia, een te Semarang 
en een te Bandoeng. Aan het meerendeel der meisjesscholen 
bestond gelegenheid om zich te bekwamen voor de akte
examens in de vreemde talen en in de handwerken voor 
meisjes. 

In 1914 werden te Batavia, Semarang en Soerabaja 172 
volledige examens voor verschillende akten afgelegd, waar
van 103 met gunstigen uitslag. Aan mannen werden 34, aan 
vrouwen 69 akten uitgereikt. 

Het programma voor het examen ter verkrijging van de 
akte van bekwaamheid tot het geven van huis- en scbool-
onderwijs in de fraaie handwerken voor meisjes is gewijzigd 
bij Gouv. Bt. .31 Maart 1915 n°. 45 (Ind. St. i'i°. 288). . 

Bij Ord. van 7 Jan. 1915 (Ind. St. n". 12) is bepaald, dat 
de akte-examens — uitgezonderd die voor de kennis der 
natuur — alleen te Batavia en te Soerabaja worden afge
nomen. 

Het reglement van orde voor de examens ter verkrijging van 
akten van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs 
(Ind. St. 1908 n°. 116) is gewijzigd bij Gouv. Bt. 7 Jan. 
1915 n°. 2 (Ind. St. n°. 13). 

Bij K. B. 3 Eebr. 1915 n°. 16 (Ned. St. n°. 67, Ind. St. 
n°. 173) is bepaald, dat aan de rijkskweekscholen voor onder
wijzers jaarlijks ten hoogste 24 plaatsen beschikbaar worden 
gesteld voor jongelieden uit Nederlandsch-Indië, behoorende 
tot de Europeesche en daarmede gelijkgestelde bevolking, 
ten einde in opleiding te worden genomen als kweekeling 
op den voet van de regelen, vastgesteld bij K. B. 21 Mei 
1891 (Ned. St. n°. 97). Regelen voor het afnemen van bet 
examen aan en voor het geneeskundig onderzoek van deze 
jongelieden zijn opgenomen in Ind. St. 1915 n°. 174. In 1915 
zijn 12 jongelieden voor de bedoelde opleiding aangewezen. 

Bij K. B. 19 Ju l i 1915 (Ned. St. n°. 335) is bepaald dat aan 
de hierbedoeldé jongelieden kan worden vergund de oplei
ding tot onderwijzer te ontvangen aan eene in het genot van 
een Rijksbijdrage gestelde gemeentelijke of bijzondere 
kweekschool. 

Openbare lagere scholen. In 1914 werden nieuwe open
bare Europeesche lagere scholen geopend te Soerabaja (1ste 
school D) en te Bandoeng (1ste school B) . Hollandsch-Chinoe-
sche scholen werden geopend te Soerabaja (Hollandsch-
('hineesche school n°. 2), Cheribon en Medan. Het aantal 
openbare lagere scholen bedroeg alzoo bij het einde van 1914 
219, namelijk 170 gemengde scholen, 22 meisjesscholen en 
27 Hollandsch-Chineesche scholen. Het aantal scholen (ge
mengde eerste en meisjesscholen), waar ook in het Eransch 
en/of eene andere vreemde taal onderwijs werd gegeven, 
bedroeg 55. 

Een namiddag-cursus voor de Eransehe taal ter voorberei
ding voor het toelatingsexamen tot de hoogere burgerscholen 
is toegevoegd aan de openbare lagere scholen te Banjoemas 
en te Telokbetong (Lanipongsche districten) en aan de Hol
landsch-Chineesche scholen te Buitenzorg en Soerakarta. Een 
dergelijke cursus voor de Engelsche taal is verbonden aan de 
Hollandsch-Chineesche school te Grisee (Soerabaja). Een 
namiddag-cursus in de nuttige handwerken voor meisjes is 
loegevoegd aan de openbare lagere scholen te Blitar (Kediri), 
Tjiandjoer (Preanger-Regentscbappen) en Banda Neira. 
liet aantal cursussen steeg van 28 (voor het Eransch), 14 
(voor het Engelsch) en 24 (voor de nuttige handwerken) tot 
onderscheidenlijk 32, 15 en 27. 

Op enkele na, waren aan alle scholen kinderbibliotheken 
verbonden. 

De aan de openbare Europeesche lagere scholen verbonden 
cursussen van voortgezet en uitgebreid lager onderwijs zijn 
door zelfstandige scholen vervangen (Ind. St. 1914 n°. 446). 
Het bij Gouv. Bt. 15 Juni 1914 n°.' 21 (Ind. St. n°. 447) voor 
die scholen vastgestelde reglement onderging aanvulling en 
wijziging bij Gouv. Btn. 21 Oct. 1914 n°. 21 (Ind. St. n°. 
672) en 28 Oct. 1914 n°. 44 (Ind. St. n°. 687). 

Te Madioen en Te Makasser is een school van voortgezet en 
uitgebreid lager onderwijs opgericht, zoodat het aantal dezer 
inrichtingen op het einde van 1914 12 bedroeg. De lessen aan 
die scholen werden op uit. 1914 gevolgd te Bandoeng door 
113, te Djokjakarta door 109, te Padang door 65, te Batavia 
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door (iO, te Semarang door 80, te Soerabaja door 132, te 
Soerakarta dooi' 75, te Buitensorg dooi' 53, te Mul Mig door 
45, te Medan door 10, te Madioen door 22 en te Makasser door 
27 leerlingen. 

De cursus in de beginselen der wiskunde aan een dei 
scholen te Magelang werd in 1014 opgeheven. 

Met inbegrip van 5203 leerlingen (760 meer dan op uit. 
101.'5) der Hollandsch-Chineesche scholen, telden de open
bare Europeesche lagere scholen, bij liet einde van 1014 ge
zamenlijk 20 385 leerlingen (18 867 jongens en 11018 
meisjes). Het aantal betalende leerlingen nam toe Tan 
10 027 tot 21 116, dat der niet-betalende daalde van 8580 
tot 8269, In deze gelallen zijn begrepen 10126 Leerlingen, 
behporende tot de inlandsche of met naar gelijkgestelde be
volking, namelijk 078 kinderen van Christen-inlanders, 3317 
van andere inlanders en 6131 van vreemde oosterlingen (van 
wie onderscheidenlijk 215, 502 en 1548 meisjes). Aan de 
inrichtingen waren op uit. 1014 533 onderwijzers en 471 
onderwijzeressen werkzaam. Bovendien waren 4 onderwijzers 
verbonden aan de voorbereidende -ai'deeling der school tot 
opleiding van inlandsche rechtskundigen, 3 aan die tot 
opleiding van inlandsche artsen, 1 aan de Nederlandsch-
Indische artsenschool en 50 onderwijzers en 1 onderwijzeres 
aan de scholen van voortgezet en uitgebreid lager onderwijs. 

Over 1913 (volgens verbeterde opgaven) en over 1914 (vol
gens voorloopige opgaven) bedroegen de uitgaven voor liet 
Europeesch lager onderwijs en de ontvangsten aan school
gelden (hieronder begrepen de uitgaven en de ontvangsten 
van de drie norniaalscholen en van den normaalcuisus te 
Batavia): 

Openbaar onderwijs. 

Traktementen, leermiddelen, enz. f 
Gebouwen en huishuur 

Particulier onderwijs. 
Tegemoetkomingen verleend voor: 

a. particuliere Europeesche 
lagere scholen 

b. particuliere scholen van 
voorbereidingsonderwij s (Frübel-
scholen) 

c. particulier industrie- en 
herhalingsonderwijs 

(1. particuliere inrichtingen tot 
opleiding van onderwijzer(essen) 

e. uitrustings- en overtochts-
kosten ten behoeve van particu
liere Europeesche onderwijzers ... 

1913. 
3 426 645 f 

445 285 

433 118 

60 608 

8 100 

20 830 

1914. 
3 561 542 

343 676 

436 047 

58 100 

8.100 

20 393 

27 561 

Te zamen f 4 304 586 f 4 455 500 

( openbare 
/ schr» Geïnde "scholen 

schoolgelden I , , , 
{ normaalscholen 

lagere 
530 136 f 

6 775 . 
571 130 

6 211 

Te zamen ... f 
Blijft ten laste van den lande .. 

536 011 f 
3 857 075 

577 350 
3 878 150 

Volgens voorloopige opgaven bedroegen de uitgaven voor 
de Hollandsch-Chineesche scholen in 1014 f 513 303 en de 
ontvangsten aan schoolgelden f 110 826, zoodat voor deze 
inrichtingen een bedrag van f 402 567 ten laste van den 
lande bleef. Over 1013 waren deze cijfers — volgens ver
beterde opgaven — f 401 506, f 07 882 en f 363 714. 

Part iculiere scholen. Het aantal particuliere scholen 
kwam van 35 op 38, waaronder 20, waar meer uitgebreid 
lager onderwijs werd gegeven. 

Aan 28 van de 38 particuliere scholen en aan de aan drie 
dier scholen verbonden cursussen van voortgezet en uitgebreid 
lager onderwijs werden in 1014 van gouvernementswege 
tegemoetkomingen uitbetaald (zie voor de splitsing daarvan 
bijlage O). Voorts werden tegemoetkomingen verleend aan 
de school der vereeniging ,.Soerahajasche industrieschool 
voor meisjes" (f 2400), aan de iudustrieschool , ,Insulinde" 
te Batavia (f 2400), aan de onderw ijscuisusscn van den 
„Indischen Bond" te Batavia en Meester-Cornelis (f 1800) 
en aan den herhalingscursus voor geslaagden in het klein-
ambtenaarsexamen van de vereeniging „Vooruitgang" te 
Buitenzorg (f 1500). Te Magelang (Kedoe) is door ,,l)e Ver
eeniging tot het oprichten en instandhouden van Hollandsch-
Chineesche scholen niet dt-n bijbel in de residentie Kedoe" 
opgericht eene particuliere Hollandsch-Chineesche school, 
die bij wijze van tij delijken maatregel gesubsidieerd wordt 
(doch niet op den voet van eenige bestaande subsidierege
ling). Dit is eveneens het geval niet de particuliere Hol
landsch-Chineesche school te Soekaboemi van de ,,Vereeni
ging School met den bijbel voor Chineezen en andere ooster
lingen" (vóór 1014 werd deze inrichting gesubsidieerd op 
den voet van de regelen in Ind. St. 1013 n°. 524). De school 
te Magelang ontving over 1014 eene tegemoetkoming van 
f .'5S07 en f 064 als bijdrage in de kosten van eerste inrichting, 
die te Soekaboemi genoot een bedrag van f 6205. 

Het aantal leerlingen steeg in 1014 van 5144 tot 5015 
(2274 jongens en 3041 meisjes). Onder de leerlingen kwamen 
er 10515 voor van niet-Europeeschen landaard (07 meer clan 
op uit. December 1013), namelijk 57 kinderen van inlandsche 
Christenen, 182 van inlanders (niet-Christenen) en 814 van 
vreemde oosterlingen, onder welke onderscheidenlijk 20, 54 
en 322 meisjes. 

Als onderwijzend' personeel waren aan de gezamenlijke 
particuliere scholen verbonden 57 onderwijzers, 176 onder
wijzeressen en 1 vrouwelijke kweekeling. 

Op verschillende plaatsen bestonden namiddagsc holen en 
avondcursussen voor enkele vakken van lager of meer uit
gebreid lager onderwijs, of voor onderwijs in het Xeder-
landsch aan inlanders en met hen gelijkgestelden. 

Scholen of klassen van voorbereidingsondenvijs werden 
aangetroffen op 36 plaatsen (25 op Java en 11 in de buiten
bezittingen), en wel ten getale van 65 (1 meer dan in 1913). 
De inrichtingen, waarvan opgaven werden ontvangen, telden 
op het einde van 1914 te samen 4141 leerlingen (30-16 op het 
einde van 1013). Ten behoeve van 41 dezer scholen (waarvan 
15 niet een afzonderlijken cursus voor inlanders en met hen 
gelijkgestelden) werd eene tegemoetkoming uit 's lands kas 
verleend. 

De in Ind. St. 1912 n°. 470 afgekondigde regelen voor de 
toekenning van tegemoetkomingen uit 't lands kas aan cur
sussen van voortgezet en uitgebreid lager onderwijs, verbon
den aan gesubsidieerde particuliere Europeesche lagere 
scholen, zijn gewijzigd bij Ord. van 10 Maart 1914 (Ind. St. 
n°. 272). De regelen voor de toekenning van tegemoet
komingen aan particuliere Europeesche lagere scholen (Ind. 
St. 1000 n°. 238. juncto 1012 n°. 408) zijn aangevuld bij Ord. 
van 17 Juni 1014 (Ind. St. n°. 453). 

s 1XLAXDSCH ONDERWIJS. 

Bij GOUT. Bt. 23 Maart 1014 n°. 11 (Bijbl. Ind. St. n°. 
8033) is de directeur van onderwijs en eeredienst gemachtigd 
om personen en vereenigingen, die den wensch daartoe te 
kennen geven, te belasten met den verkoop van voor het alge
meen verkrijgbaar gestelde leer- en leesboeken en gedrukten, 
van regeeringswege ten behoeve van den inlander uitgegeven 
of aangekocht (vgl. K. V. 1014, kol. 09). Voorts is machti
ging verleend om aan openbare en particuliere onderwijs
inrichtingen, ten behoeve van hare eigen boekerijen voor de 
leerlingen, op aanvraag kosteloos de noodige boekwerken te 
verstrekken uit den voorraad bestemd voor de volkslectuur 
(Gouv. Bt. 14 Nor. 1014 n°. 20). 

In 1014 werd voor de eerste maal gelegenheid gegeven tot 
het afleggen van het examen in de Xederlandsche taal door 
opgeleid inlandsch onderwijzend personeel (vgl. K. V. 1012, 
kol. 118). Tot dit examen werden toegelaten 16 candidaten. 
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van wie ér 6 daagden. Kon programma en reglemenl voor 
liet examen is opgenomen in Bijbl. Ind. St. n". 8142. 
• Bij Gouv. Bt. 25 Aug. 1914 n". 28 (BüW. [nd. St. n". 8196) 
is de d i rec teur van onderwijs en eeredienst gemacht igd om 
vrouwelijke Leerkrachten van liet openbaar inlandsch onder
wijl tijdelijk te plaateen aan gesubsidieerde particuliere 
inlandsche moiajeeecholen. 

ü. Ol'KMIAAH OXDEHWIJS. 

Iti.j Gouv. Bt . 1 Mei 1914 n°. 12 ( I n d . St . n°. 384) is de 
bevoegdheid tot benoeming van de Buropeesche Leerkrachten 
(de di recteuren ui tgezonderd) bij de opleidingsseholen voor 
in landsche ambtenaren , de kweekscholen voor in landsche 
onderwijsere , en bij verder nog op te r ichten onderwijs inr ich
t ingen van gelijken aard — voor zoover die benoeming niet 
het karakter d raag t van eene bevorder ing bij deze inr ich
t i ngen — overgedragen op den di rec teur van onderwijs en 
«eredienst . 

De bepal ingen tot rege l ing van de bezoldiging van het 
inlandse!) onderwijzend personeel bij het openbaar inlandsch 
onderwijs ( I n d . St. 191o n°. 270, zooals dal sedert is gewij
zigd en aangevu ld ) zijn voor de afdeel ing Menado en voor oe 
gewesten Aniboina en Tinior en onderhoorigheden in wer
k ing get reden, gedeelteli jk op 1 J a n u a r i 1913 en overigens 
op 1 .Januari 1914 ( I n d . St . 1914 n°. 455) . 

Ople id ingsschoo l voor inlai idscl ic r e c h t s k u n d i g e n . H e t 
schooljaar 1913/1914 ving aan niet 23 leerl ingen in de voor
bere idende en 17 in de rech tskundige a tdee l ing . I n den loop 
van den cursus verlieten'(i leer l ingen de school, van wie 2 na 
met goed gevolg afgelegd e indexamen , zoodat het schooljaar 
e ind igde niet 34 leer l ingen. Met u i tzonder ing van een 2-tal , 
werden alle leerl ingen n a a r eene hoogere klasse bevorderd. 
Voor den cu,rsus 1914/1915 meldden zich 14 candidaten"voor 
de voorbereidende a tdee l ing aan . Negen hunne r werden toe
ge la ten . Bovendien werd een nieuwe leer l ing opgenomen in 
de 1ste klasse der rechtskundige a tdee l ing . Alle waren kost-
leer l ingen , ui tgezonderd een, die huisvest ing vond bij een 
Europeescb gezin te r p laa tse . 

Opleidingsscholen voor inlandsche ambtenaren. Bij 
Gouv. Bt . 16 Apri l 1915 n°. 32 ( J a v . Ct. n°. 33) is bepaa ld , 
d a t tot de opleidingsscholen voor in landsche ambtena ren op 
J a v a nie t l anger leerl ingen boven de formatie worden toe
ge la ten om na voleindigde s tudie te worden opgeleid in 
l andbouwkundige r i ch t ing . 

Aan de overgangsexamens van de 1ste n a a r de 2de af dee
l ing werd te Bandoeng , Mage lang , Madioen, Probol inggo en 
B l i t a r met goed gevolg deelgenomen door onderscheidenli jk 
13 , 18, 13, 12 en 9 leer l ingen, van wie er zich 13, 13 . 12, 
9 en 9 voor de 2de a fdee l ing lieten inschri jven. Kindexamen 
werd afgelegd te Bandoeng, M a g e l a n g en Probol inggo door 
onderscheidenli jk 13, 18 en 8 leer l ingen, die al len s laagden . 

He t aan ta l aan de kweekschool te For t de Koek in op
le id ing zijnde zonen van At jehsche hoofden (zie K. V . 1909, 
kol. 173) bedroeg op u i t . 1914 op de kweekschool 17 en op de 
leerschool 12. 

Voor verdere opgaven o m t r e n t de leer l ingen en de samen
s te l l ing van het onderwijzend personeel zij verwezen naa r 
bi j lage Q. 

School voor zonen van inlandsche hoofden en andere 
aanzienlijke inlanders te Tondano. Op uit. 1914 werd de 
school bezocht door 42 leer l ingen , al len afkomstig u i t de 
res ident ie Menado. Op 2 na waren allen kost leerl ingen. H e t 
ge tu igschr i f t wegens volbrachten cursus werd ui tgereikt aan 
8 leer l ingen, waardoor he t aan ta l gediplomeerden dezer in
r i ch t i ng tot 201 is ges tegen. H e t schoolverzuim is g e r i n g 
(ongeveer 2 %). Zie overigens bi j lage ( j . 

H o o g e r e kweekscl iool voor in landse l i e o n d e r w i j z e r s t e 
P o e r w o r e d j o . Krach tens Gouv. Bt . 14 Sept . 1914 n°. 50 
( I n d . St . n°. 623) is te Poerworedjo (Kedoe) onder den naam 
van . .Hoogere kweekschool voor in landsche onderwi jze r s" 
geopend een school, waar ten hoogste 75 in het e indexamen 
van eene openbare kweekschool vpor inlandsche onderwijzers 
of een daarmee geli jkgesteld examen geslaagde jongel ieden 
in een dr ie jar igen cursus eene voortgezet te op le id ing voor de | 
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be t rekking Van inlandsch onderwijzer bij de I lol landsch-
LnLandlche scholen on tvangen . Tot deze in r ich t ing zijn in 
1914 21 leerl ingen toegelaten, die allen geplaats t werden 
in de 1ste klasse. Het personeel bestond op ujt. 1914 Uit een 
d i rec teur en een Kuropeeschen onderwijzer. 

Kweekscholen voor i n l a n d s c h e o n d e r w i j z e r s . Het aan
tal leerlingen van elke der kweekscholen te Bandoeng , 
I) jokjakarta, Oengaran , Probol inggo en Kort de Koek be
droeg in het schooljaar 1914/1915 127, 119. 126. 120 en 1.16. 
mei inbegrip — voor elke school — van een 6-tal boven de 
formatie gevoerde leerlingen, die bestemd zijn om, na afge
legd eindexamen, de lessen aan de Landbouwschool te Buiten* 
zorg te volgen en — voor de scholen te Bandoeng, Djokja-
kar ta en Kort de Koek — van 2, 2 en 9 vrouwelijke leer l ingen 
boven de format ie . Op ui t . 1914 waren tje Bandoeng , DjokJa
kar ta , Oengaran , Probol inggo en Kort de Koek (zonder 

-mederekening van de leerl ingen lioven de formatie) inge
schreven 119, 111, 120, 114 en 99 adspirant-onderwijzers , 
tegen 120. 120, 120, 109 en 100 bij het einde van 1913.' Aan 
de in 191,4 afgenomen e indexamens onderwierpen zich 20, 
23 , 12, 14 en 15 (waaronder l meisje) cand ida ten , d ie . op 
één n a ( te O e n g a r a n ) , s laagden. 

Aan de toe la t ingsexamens te Bandoeng , 1) jokjakarta , 
Oengaran en Probolinggo werd deelgenomen door 62, 357, 
150 en 178 candidaten, van wie er 32, 94, 78 en 52 aan de 
eischen voldeden. Van hen konden i r 23 , 25, 20 en 26 als 
leer l ing worden ingeschreven. Te Kort de Koek werden 23 
nieuwe leer l ingen (waaronder 2 meisjes en 3 adsp i ran t - l and-
bouwkundigen) zonder examen ingeschreven op aanwijz ing 
van den inspecteerenden ambtenaa r . Voor verdere gegevens 
zij verwezen naa r bi j lage ( j . 

De aan de kweekscholen te Bandoeng (2 scholen) , Djokja-
ka r t a (2 scholen) , Oenga ran , Probol inggo en Kort de Koek 
verbonden leerscholen werden in 1914 bezocht door 204, 340, 
142, 283 en 270 leer l ingen , o i u k r wie 34, 23 , 7, 4 en 24 
meisjes. 

Bij de heropende kweekschool te Amboina — vgl . K . V. 
1914, kol. 101)101 — ving het schooljaar 1914/1915 aan met 
13 leer l ingen, onder wie, 3 vrouwelijke boven de format ie . 
Aan het toe la t ingsexamen werd deelgenomen door 186 candi
d a t e n , van wie er 42 s laagden. Aan deze school was nog 
slechts één klasse gevormd. ' 

Opleidingsschool voor inlandsche ambtenaren, tevens 
kweekschool voor inlandsche onderwijzers te Makasser. 
Bij Gouv. Bt . 8 A u g . 1914 n°. 1 is bepaald", da t u i t de Zuider
en Oostera f deel ing van Borneo geen nieuwe leer l ingen meer 
als adspirant-onderwijzers tot deze i n r i ch t ing zullen worden 
toege la ten . 

Op nlt . 1914 bedroeg het aan ta l leerl ingen 93, van wie 54 
ui t Celebes, 31 u i t de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 
en — boven de format ie — 6 ui t Timor en 2 uit Menado . E r 
waren 6 klassen gevormd. Vijftien leer l ingen g ingen van de 
voorbereidende a fdee l ing over naar de vakafdeel ing . E ind 
examen van de 5de klasse werd afgenomen aan 7 leer l ingen 
(2 adsp i ran t -ambtenaren en 5 adspirant -onderwi jzers) , die 
al len s laagden. Zie over igens bij lage Q. 

Xormaalcursusscn voor inlandsche hulponderwijzers. 
Voor opgaven omt ren t het aanta l leer l ingen en de samen
s te l l ing van het onderwijzend personeel bij deze cursussen 
zie men bij lage Q. 

Tot den normaalcursus te Bandjermasin werden in het 
j a a r 1914 geen n ieuwe leer l ingen toegelaten in verband met 
het voornemen om dien cursus aan hef e inde van he t school
j a a r 1914/1915 te s lu i ten . 

O n d e r w i j z e r s e x a n i c n s b u i t e n de kweekscho len en de nor r 
l l iaa lc i i rs i i ssen. In 1914 meldden zich op J a v a en Madoera 
voor het examen voor. hulponderwijzer 607 (onder wie 10 
vrouwen) en voor da t voor kweekeling 1868 cand ida ten (onder 
wie 6 vrouwen) aan , van wie er onderscheidenl i jk 357 en 
752 (onder wie 6 en 3 vrouwen) s laagden, terwijl in de bui-
tenbez i t t ingen onderscheidenl i jk 254 en 995 cand ida ten zich 
aan die examens onderwierpen , van wie er 106 en 376 aan de 
eischen voldeden,% 

Specia le s cho l en . De Depoksche school telde op u i t . 1914 
182 leer l ingen (onder wie 83 meisjes) , tegen 194 (onder wie 

5 . Ned . - Ind i ë . 16 
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9U meisjes) op u i t . 1913. Tot die 182 leer l ingen behoorden 
8 Chineesche k inderen . De school is verdeeld in een voorklassc 
en 7 jaarklassen . H e t personeel bestond op u i t . 1914 uit 7 
leerkrach ten : 1 se hooi hoofd, 1 eersten hulponderwijzer , 1 
hulponderwijzer , 2 hulponderwijzeressen en 2 vrouwelijke 
kweekel ingen. 

De scholen te T j i m a h i , M a g e l a n g , D jok Jakar ta , Koeta 
R a d j a en Makasser ' ) voor kinderen van mindere mi l i t a i r en , 
die den Chris tel i jken godsdienst heli jden, te lden op ui t . 1914 
onderscheidenli jk 56 , 225, 8 1 , 276 en 94 lee r l ingen , onder 
wie 29, 79, 43 , 121 en 32 meisjes. 

De Kepoet ran- , de K a s a t i ï a n - en de Mangkoenegarasche 
school zijn opgenomen onder de openbare Hol landsch- in land-
sche scholen, d a a r zij — wat inr ic l i t ing en leerplan betref t — 
geheel met de laa ts tgenoemde scholen overeenkomen. 

Aan' de Del ische, de Asahansche , de Lrfngkatsche en de 
Serdangsche school waren op u i t . 1914 onderscheidenl i jk 3 , 
3 , 3 en 2 Europeesche leerkrachten verbonden. Op dat tijd
st ip telden zij 79, 123, 105 en 69 leer l ingen, onder wie 12, 
2 1 , 3 en 12 meisjes. Bovendien is aan elke dezer scholen een 
inlandsch onderwijzer voor de Maleische taa l werkzaam. De 
Asahansche school te lde l ü (2 jongens en 8 meisjes) en de 
Langka t sche 3 (2 jongens en 1 meisje) Europeesche kinderen 
onder h a a r leer l ingen. H e t aan ta l At jehsche hoofdenzonen, 
in ople id ing bij de Asahansche school, bedroeg 13 . 

De school voor k inderen van aanzienl i jke in landers te Sam-
bas (Wes te ra fdee l ing van Borneo) telde op ui t 1914 93 leer- I 
l ingen, onder wie 8 van Pbiropeeschen l a n d a a r d (2 jongens 
en 6 meis jes) , 13 in landsche meisjes en 5 vreemde ooster
l ingen (onder wie 1 meis je ) . Aan de school waren 4 leer
krachten (3 Europeesche en 1 in landsche) werkzaam. 

Aan de Menadosche school waren op ui t . 1914 2 E u r o 
peesche en 4 in landsche onderwi jskrachten verbonden. Zij 
te lde op da t t i jds t ip 232 leer l ingen (onder wie 30 meisjes) , 
tegen — volgens verbeterde opgaaf — 231 (onder wie 39 
meisjes) op uit. 1913. 

Bij de Tondanosche school waren op ui t . 1914 154 leer
l ingen ingeschreven. H e t onderwijs werd gegeven door 2 
Europeesche en 3 in landsche leerkrachten . 

De krachtens G O U T . B t . 30 Mei 1914 n°. 45 geopende 
Amoerangsche school (Menado) telde op ui t . 1914 91 leer
l ingen , onder wie 27 meisjes, in 4 klassen (waarvan 1 voor-
klasse) . Behalve liet Europeesche hoofd waren aan deze in
r i ch t i ng 3 in landsche onderwijzers verbonden. 

De school te L a n g o a n (Menado) is ingevolge Gouv. B t . 15 
Mei 1915 n°. 5 ( J a v . Ct . n°. 40) op 5 J u l i 1915 geopend. 

De Ambonsche burgerschool werd op ui t . 1914 bezocht door 
339 leer l ingen, onder wie 84 meisjes. Bij het in den loop van 
dat j a a r gehouden k le in -ambtenaarsexamen s laagden 3 leer
l ingen. W e g e n s volbrachten leeftijd moesten 23 leer l ingen 
worden afgeschreven. 

De te Saparoea (Amboina ) gevest igde school voor Euro 
peanen en voor aanzienl i jke en gegoede in landers en met hen 
gel i jkgestelden, genaamd Saparoeasche school, te lde op u i t . 
1914 469 leer l ingen , onder wie 168 meisjes. Voor l ie t klein-
anibtenaarsexanien s laagden 13 leer l ingen, terwij l een leer
l ing werd toegelaten tot de in landsche artsenschool te Ba tav ia . 

De bezoldiging van de onopgeleide in landsche onderwijzers 
en hulponderwijzers bij de speciale in landsche scholen in 
Menado . Ba tav ia en Ambo ina is herzien bij Gouv. B t . 6 
Maar t 1915 n°. 20 ( I n d . St . n°. 238) . 

Holl i i iKlsch-inlai idscIie s cho len . Bij Gouv. Bt . 14 Dec. 
1914 n°. 17 ( I n d . St . n°. 7G2) kwam eene n ieuwe in r i ch t ing 
tot s tand van de Hollandsedi- inlandsche scholen (de vroegere 
scholen der 1ste klasse, vg l . E . V. 1914, kol. 103) . 

Op 1 J a n u a r i 1915 bestonden op J a v a en Madoera 82 en in de 
bui tenbez i t t ingen 11 Hol landsch- in landsche scholen. Aan de ' 
school te Pajokoemboeh is een n a m i d d a g c u r s u s voor het 
onderwijs iji de n u t t i g e vrouwelijke handwerken toegevoegd, 
waaidoor het aan ta l (lezer cursussen steeg tot 15 (11 op J a v a 
en 4 in de bu i t enbez i t t i ngen ) . Een eenjar ige namiddagcur sus 
in het Xeder landsch is verbonden aan de Hol landsch- in land
sche scholen te Ngawi (Madioen) , Bui tenzorg ( B a t a v i a ) , 
Poerworedjo ( E e d o e ) , Wonosobo (Kedoe) , T j i l a t j ap (Ban-

i) Krachtens Gouv. Bt. 8 April 1914 n°. 49 geopend op 1 Juli van dat jaar. 
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| joemas) , Soerakar ta (2de school) , A m b a r a w a ( S e m a r a n g ) , 
Djeniber (Besoeki) , Poerwaker ta (Ban joemas) , Kangkasb i -

' toeng ( B a n t a m ) , Sidoardjo (Soeraba ja ) , Ponorogo (Madioen) , 
j K a r a n g a n j a r (Kedoe) , Koeningan ( ( ' he r ibon) , Band ja rne -

gara {Banjoemas), Blora (ltembang), Pati (Semarang), 
Probo l inggo (Pasoeroean) , Pajokoemboeh, Pada i ig , Fo r t de 
Koek ( S u m a t r a ' s Wes tkus t ) en Medan (Oostkust van 
S u m a t r a ) . H e t aan ta l van deze cursussen steeg derhalve tot 
49 (45 o]) J a v a en Madoera en 4 in de bu i t enbez i t t i ngen) . 

De scholen op J a v a en Madoera telden gedurende 1914 
19 894 leer l ingen, tegen 19 303 gedurende 1913 — eene ver
meerde r ing dus met 591 — en op he t e inde van het j a a r 
1G 170, zijnde 811 meer dan op u i t . 1913. H e t aanta l inge
schreven leer l ingen op deze scholen in de bui tenbez i t t ingen 
beliep gedurende 1914 2391, tegen 1849 gedurende 1913. 
Op ui t . 1914 waren 2004 leer l ingen ingeschreven, tegen 1479 
op u i t . 1913. H e t totaal aan ta l meisjes vermeerderde van 
1909 tot 2411. Zie verder bi j lage Q. ") 

Aan den tij del ij ken inspecteur van he t Hol landsch-
inlandsch onderwijs is nog een onderwijzer bij het Euro-
peesch lager onderwijs toegevoegd. 

Gewone l a g e r e s cho l en . H e t aan ta l openbare in landsche 
scholen der 2de klasse — met medereken ing van de aan de 
kweekscholen verbonden leerscholen — klom op J a v a en 
Madoera van 739 tot 751 op u i t . 1914^in de bu i tenbez i t t ingen 
daalde het aan t a l , door de omze t t ing van een aan ta l scholen 
in de Minahasa in dis t r ic ts- en zendingsscholen, van 448 
tot 418. 

De scholen op J a v a en Madoera te lden gedurende 1914 
155 772 leer l ingen , tegen 148 750 gedurende 1913 — eene 
vermeerder ing dus met 7022 — en op liet e inde van het jaar 
109 722, zijnde €288 meer dan op u i t . 1913. H e t aan ta l inge
schreven leer l ingen op de scholen in de buitenbezi t t insïen 
bedroeg gedurende 1913 88 111, tegen 79 807 gedurende 1912. 
Op u i t . 1913 waren er 64 1G8 leer l ingen ingeschreven. H e t 
aanta l meisjes klom op J a v a en Madoera van 84G7 tot 9557 
(eene vermeerder ing van 1090) en in de bui tenbez i t t ingen 
van 17 181 tot 17 458 (eene vermeerder ing van 277) . Opgaven 
omt ren t het aan ta l scholen en het cijfer der leer l ingen per 
gewest of per e i land worden aangetroffen in bi j lage Q, 

Voor wijzigingen en aanvu l l ingen van he t leerplan der 
scholen waar het Soendaasch, J av aansch of Madoereesch 
voermiddel bij het onderwijs is, zie men Bi jb l . I n d . St . n°. 
8151. 

Volksst 'holoi l . Aan den inspecteur bij d i t onderwijs is 
nog een controleur bij het b innenlandsch bes tuur toegevoegd. 

Op ui t . 1914 waren op J a v a en Madoera 3521 scholen in 
werking, waaraan 4514 onderwijzers verbonden waren. Aan 
1G 218 leer l ingen kon een getuigschr i f t van met goed gevolg 
doorloopen cursus worden u i tgere ik t . 

H e t aanta l volksscholen in de gewesten S u m a t r a ' s Wes t 
kust , Benkoelen, P a l e m b a n g , D jambi en Biouw en onder-
hoorigheden bedroeg onderscheidenl i jk 370, 98, 105, 40 en 8. 
I n de Lampongsche dis t r ic ten kon liet meerendeel der scholen 
eerst in den a a n v a n g van 1915 geopend worden. He t a a n t a l 
volksscholen in dit gewest klom tot GO. 

Bij lage 0 geeft een overzicht van het aan ta l scholen in elk 
gewest en van de mu ta t i ën onder de leer l ingen . 

Gelde l i jk o v e r z i c h t . De kosten van he t inlandsch onder
wijs (met inbegr ip van tegemoetkomingen aan par t icu l ie re 
in landsche scholen) en de daar tegenovers taande ontvangs ten 
wegens schoolgelden en verkoop van leermiddelen aan pa r t i 
culieren bedroegen over 1913 (verbeterde opgaaf) en over 
1914 (voorloopige gegevens ) : 

1913. 1914. 
Trak temen ten en verdere u i tgaven 

voor de inspectie van het in
landsch onderwijs f 132 7G1 f 180 438 

Personeel en verdere u i tgaven van 
het openbaar in landsch voort
gezet en vakonderwijs 863 837 894 127 

-) In dezo bijlage zijn de bedoelde inrichtingen nog opgenomen onder de 
oude benaming („scholen der 1ste klasse"), terwijl — in verband met de 
beschikbare gegevens betreffende de 3de klasse-scholen — de opgaven niet 
verder loopen dan tot uit. 1913. 
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1913. 1914. 
Subiidiön voor voortgezet in

landsch onderwijl f 288640 ') f 195 017 ') 
Trak t emen ten , leermiddelen , enz. 

van ];et openbaar inlandsch lager 
onderwijs 3 934018 4668 327 

Subsidiën voor in landsch lager 
onderwijs 6 4 2 2 1 8 l ) 0 3 1 1 7 5 ' ) 

G e b o u w e n e n h u i s h u u r 581902 593 221 

T e z a m e n t 0 393 370 f 7 052 305 

Geïnde schoolgelden 1' 447 793 t' 4 7 8 0 7 5 
Verkoop aan par t icu l ie ren van in-

landsclie boekwerken en andere 
leermiddelen 43 910 38 083 

T e z a m e n f 491 703 f 510 758 
Blijf t ten laste van den lande ... 5 9 0 1 0 7 3 6 6 3 6 6 4 7 

' ) Deze cijfers kunnen geen juist beeld geven van de over 1913 en 1914 
toegekende subsidie-bedragen, daar eenerzijds een deel der uitgaven in elk 
dier jaren betrekking heeft op subsidiën, toegekend voor voorafgegane jaren, 
terwijl anderzijds een aantal subsidiën over 1913 en 1911 eerst zijn toegekend 
en uitbetaald na het verstrijken van het jaar, waarvoor zij bestemd zijn, 
zoodat zij in de verantwoording van dat jaar niet konden worden opgenomen. 

h. P A R T I C U L I E R ONDERWIJS . 

Kweekscho len en op l e id ingsk l a s se i i . H e t aan ta l leer
lingen bij het seminar ie te Depok ( B a t a v i a ) , waa r Chris ten
inlanders u i t verschi l lende streken van den Archipe l koste
loos tot onderwijzer , tevens zendeling-l ielper , worden opge
leid, bedroeg op u i t . 1914 42, verdeeld over 4 jaarklassen . 
In den loop van d a t j a a r werden 17 nieuwe leer l ingen inge
schreven en verl ieten 12 leer l ingen de i n r i ch t ing , van wie er 
(i met guns t igen u i t s l ag het examen voor in landsche hu lp
onderwijzer hadden afgelegd, terwijl aan de 6 overigen he t 
e indgetuigschr i f t van de school werd u i tge re ik t . H e t perso
neel bestond ui t 1 zendel ing- leeraar als d i rec teur , 1 Europee-
schen hoofdonderwijzer, 1 in landschen onderwijzer en 1 
Europeeschei) mumelonderwijzjer. 

De te Ba tav ia gevest igde kweekschool voor in landsche 
onderwijzers van de vereenig ing „Associa t ie van Oost en 
W e s t " had op het einde van 1914 34 leer l ingen (onder wie 
2 meisjes) , tegen 22 (onder wie 2 meisjes) op u i t . 1913. Aan 
deze school was een Europeeseh onderwijzer verbonden, die 
werd bi jgestaan door 2 in landsche lee rkrach ten . 

De door de Neder landsche Zeudingsvereen ig ing te B a n -
doeng onderhouden kweekschool telde op u i t . 1914 28 leer
l ingen (onder wie 1 Chinees) , tegen 23 bij het e inde van 
1913. H e t personeel bestond ui t 1 Europeeschen onderwijzer 
en 4 in landsche lee rkrach ten . 

Op ui t . 1914 bedroeg het aan ta l leer l ingen aan de , ,Keuche-
nius-school" t e Djokjakar ta , waar in landsche jongel ieden 
worden opgeleid tot helpers bij het onderwijs en den dienst 
des AVoords, 47 (onder wie 1 meis je ) . Van de 8 cand ida ten , 
die in 1914 aan het e indexamen dee lnamen, s laagden er 6. 
Aan dè beide nie t -ges laagden kon een getu igschr i f t van 
inlandsch hulponderwijzer worden u i tgere ik t . 

De Roomsch-kathol ieke kweekschool voor de vo rming van 
in landsche onderwijzers te lCpentilan (Kcdoe) te lde op u i t . 
1914 in a fdee l ing A in 0 klassen 140 leer l ingen . \&\\ de 14 
leer l ingen, die e indexamen af legden, s laagden er 12 (3 der 
geslaagden' zullen in Neder land verder shuleeren , één bleef 
als onderwijzer aan de kweekschool verbonden, 5 g ingen n a a r 
de landbouwschool te Bui tenzorg , de 3 overigen t raden in 
dienst bij het openbaar Hol landsch- in landsch onderwijs) . De 
afdeel ing B had op het einde van 1914 in 4 klassen 80 leer
l ingen. De in 1913 bij deze i n r i ch t ing aanwezige 10 meisjes 
werden van de Ieer l ingenüjs t afgevoerd, en ingeschreven bij 
de school te Mendoet , welke eene afzonderl i jke i n r i ch t i ng 
vormt . 

De vanwege de Doopsgezinde Zendingsvereen ig ing ie Mer-
ga red ja ( S e m a r a n g ) opger ichte kweekschool voor in landsche 
ondeiwijzers werd op ui t . 1914 bezocht door 38 leer l ingen 
(van wie .'il kost leer l ingen V verdeeld over 2 klassen. 

De door de Sa la t iga -zend ing opger ich te kweekschool voor 
in landsche onderwijzers te T ingk i r ( S e m a r a n g ) telde op u i t . 
1914 43 leer l ingen , al le kost leer l ingen, verdeeld over 2 
klassen. 

De te P robo l inggo (Pnsoeroenn) bestaande opleidingsklasse 
voor in landsche Hulponderwijzers had op u i t . 1914 18 leer
l ingen . In dat j a a r behaalden 17 leer l ingen het ge tu igschr i f t 
van inlandsch hulponderwi jzer . 

Bij de door het Nede r l i ndseh Zendel inggenootschap onder
houden kweekschool tot ople iding van in landsche onderwijzers 
te Madjawarna (Soerabaja) waren op u i t . 1914 ingeschreven 
14 leer l ingen . I n d e n loop van da t j a a r werden 2 leer l ingen 
onts lagen, van wie 1 Wegens wangedraf!: en 1 wegens gebrek 
aan aan leg . 

Bij de seminar iën te Ombola ta én Sipoholon (Tapanoeli") 
slaagden onderscheidenl i jk 13 van de 15 en 23 van de 25 
leerl ingen in het e indexamen . Aan de kweekschool te Na 
Boemonda'werd geen eindexamen afgenomen. 

Bij de,van het Nederlandsen Zendelinggenootschap uit
gaande kweekschool te Baja (Oostkust van Sumatra) namen 
10 leer l ingen aan het e indexamen deel . Al len s laagden. 

De door het E i jnsche Zendinggenootschap te Band je rmas in 
onderhouden kweekschool telde op u i t . 1914 30 leer l ingen, 
grootendeels Dajaks. ■ 

De door het Neder landsen Zendel inggenootschap onder
houden kweekschool tot op le id ing van in landsche onderwij
zers en gemeentevoorgangers te Tomohon (Menado) telde óp 
ui t . 1914 52 kost leer l ingen. al len afkomst ig urt de Minahasa . 

De kweekschool voor in landsche onderwijzers te Kaloewatoe 

De in I n d . St . 1913 n°. 309 opgenomen h e r v o r m i n g van 
he t onderwijs in T imor en onderhoor igheden onde rg ing 
wijz iging bij Gouv. B t . 3 Sept . 1914 n°. 39 ( I n d . St . n°. 003) . : 
I n verband met de overdrach t van den zendingsarbeid in de | 
t i jdeli jke afdeel ing F lores van genoemde res ident ie van de I 
missionarissen van de orde der Jezuïe ten op die van de con
grega t i e der P a t e r s van het Goddelijk Woord te Stei j l , is 
de zorg voor he t in landsch onderwijs in die a fdee l ing (met 
u i t zonder ing van het l andschap Adoenara) aan genoemde 
congregat ie opgedragen ( I n d . St . 1914 n°. 791) . De bu i ten- j 
werk ings te l l ing van eenige subsidieregel ingen voor T imor I 
(va l . K. V. 1913, kol. 111) is, u i tgezonderd voor de t i jdel i jke | 
afdeel ingen Flores en Soemba, doch met inbegr ip van het [ 
tot de eers tgenoemde afdeel ing behoorend landschap Adoe- i 
na r a , nader vastgesteld op 1 J a n u a r i 1915 ( I n d . S t . 1915 
n°. 47 ) . 

Bij Ord. van 25 A u g . 1914 ( I n d . St . n°. 592) , j une to de 
Ord . van 3 Mei 1915 ( I n d . St . n°. 344) , zijn regelen vast- I 
gesteld voor de toekenning van tegemoetkomingen ui t ' s l a n d s \ 
kas aan par t icu l ie re in landsche meisjesscholen. Voor de bij 
he t doen van subs id ieaanvragen over te leggen vragenl i j s t 
zie men Bijbl . I n d , St . n°. 8152. 

De periodieke tegemoetkomingen aan par t icu l ie re in land- ! 
sche lagere scholen en kweekscholen of andere in r i ch t ingen 
tot vorming van in landsche onderwijzers in de bez i t t ingen ' 
bu i ten J a v a en Madoera worden — voor zoover aan die j 
i n r i ch t ingen over he t voorafgegane j aa r reeds tegemoet- | 
komingen zijn verleend — toegekend dooi' de betrokken I 
hoofden van gewestelijk bes tuur onder nadere goedkeur ing j 
van den d i rec teur van onderwijs en eeredienst ( I n d . S t . 1914 1 
n°. 750). 

De regelen voor de toekenning van tegemoetkomingen u i t 
's l ands kas aan par t icu l ie re in landsche scholen in de afdee- | 
l i ng Menado ( I n d . S t . 1912 n°. 579) onderg ingen wi jz iging 
en a a n v u l l i n g bij Ord . van 24 Dec. 1914 ( I n d . St . n°. 781). 

Aan de zend ing der gereformeerde kerken hier te l ande en 
aan het Neder landsch Zendel inggenootschap te R o t t e r d a m 
zijn tegemoetkomingen toegekend ten behoeve van een E u r o - ! 
peeschen schoolopziener onderscheidenli jk in de t i jdel i jke ] 
a fdeel ing Soemba der resident ie T imor en onderhoor igheden \ 
en in de afdee l ing Menado der ge l i jknamige res ident ie , op 
den voet der bepa l ingen in I n d . St . 1913 n°. 309 en 1912 
n°. 5 8 1 . 

Omt ren t de verder in 1914 toegekende tegemoetkomingen 
t en behoeve van pa r t i cu l i e re in landsche scholen zie men 
bi j lage P . 
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(Sangi-eilanden) van het Sangi- en Talaud-comité telde op 
bel eind ren 1914 52 leerlingen. 

Hij de door de Roomsch-katholieke feending onderhouden 
kweekschool te W'oloan (Monado) waren op uit. 1914 25 leer
lingen ingeschreven, 

Voor de aan de bovengenoemde inrichtingen verleende tege
moetkomingen wordt verwezen naar bijlage P , 

Op den voet van Ind. fit. 1006 n°. 242, juncto Ind. St. 1911 
n°. 359, is VOOI' de opleiding van 36 in liet examen voor in-
l&ndsoh hulponderwijzer geslaagde candidaten een bedrag 
van t' 5700 toegekend, 

In 1914 is een normaalcursus opgericht bij de standaard-
school te Larantoeka (Flores) en een bij die te Pajeti 
(Soemba). 

Ilüllaiidscli-inlaiidsclic scholen. Op uil. 1914 beston
den: de Ilollandseh-inlandsche school op Christelijken 
grondslag te Kwitang (Batavia) met G Europeesehe leer
krachten) van wie één niet gediplomeerd, en 1 inland-
schen onderwijzer voor het onderwijs in de afaleische taal 
(aantal leerlingen op uit. 1015 285) (subsidie t' 9524), de 
Bataviasche Eartini-school met 2 Enropeesche en 3 inlandsche 
leerkrachten (aantal leerlingen o]> uit. 1914 84) (subsidie 
£5540), de Christelijke Hollandsch-inlandscbe school te Ban-
doeng (Freanger-Itègentschappen) met 3 Europeesehe leer
krachten, van wie één niet gediplomeerd, en 4 inlandsche 
onderwijzers (aantal leerlingen op uit. 1914 221) (subsidie 
f 15250), de Prinses Juliana-school te Soekaboemi (Prean-
ger-Regentschappen) met 2 Europeesehe leerkrachten (aantal 
leerlingen op uit. 1914 40) (subsidie f 4985), de school voor 
Christelijk Hollandsch-inlandsch onderwijs te Gombong (Ke-
doe) met 3 Europeesehe onderwijzers en 1 inlandsche leer
kracht (aantal leerlingen op uit. 1914 121) (subsidie f 4051), 
de Christelijk Hollandsch-Javaansche school te Magelang 
(Kedoe) met 3 Europeesehe en 2 inlandsche leerkrachten 
(aantal leerlingen op uit. 1914 98) (subsidie f 4580). de Kar-
tini-sehool te Semarang niet 4 Europeesehe leerkrachten (aan
tal leerlingen op uit. 1914 112) (subsidie f .'50851). de Kar-
tini-school te Madioen met 3 Europeesehe leerkrachten, waar
van 2 niet gediplomeerd, en 1 inlandsche leerkracht (aantal 
leerlingen op uit. 1914 98) (subsidie f 2878). de Christelijke 
Hollandse h-Bataksche school te Sigompoel{tn (Taroetoeng, 
Tapanoeli) met 2 Europeesehe onderwijsere en 1 inlandsche 
leerkracht (aantal leerlingen op uit. 1914 102) (subsidie 
f5831), de Koningin Wilhelmina-school te Djokjakarta met 
4 Europeesehe leerklachten, van wie 2 niet gediplomeerd, en 
1 inlandsche onderwijzeres (aantal leerlingen op uit. 1914 
44) (subsidie f 5330) en de Hollandsch-Javaansche school 
met den Bijbel te Djokjakarta met 4 Europeesehe onderwij
l e n en 1 inlandsche leerkracht (aantal leerlingen op uit. 
1914 1G8) (subsidie f 6339). 

Niet gesubsidieerd waren in 1914: de neutrale meisjes
school te Djokjakarta met 2 Europeesehe onderwijzeressen en 
1 inlandsche leerkracht (aantal leerlingen op uit.-1914 99) ' ) , 
de neutrale Hollandsch-Javaansehe jongensschool te Djokja
karta met 3 Europeesehe en 5 inlandsche leerkrachten — van 
de oerstgenoemden waren er 2 gediplomeerd (van wie een voor 

het fröbelonderwijs), van de inlandsche leerkrachten bezal er 
één di- akte van ( Kuropeosch) onderwijzeres (aantal Leerlin
gen o]) uit. 1914 319, onder wie 12 meisjes), de Hollandsch-
Javaansche meisjesschool (.luliana-scliool) te Keboemen (Ke
doe) niet één gediplomeerde Europeesehe leerkracht (aantal 
leerlingen op uit. 1914 27, onder wie 11 meisjes), de Pro-
testantsehe Hollandsche sendingsschoo] voor kinderen van 
Chineesche en gegoede inlandsche ouders te Blora (Rom-
bang) niet 3 gediplomeerde Europeesehe leerkrachten en 1 
gediplomeerden inlandsehen onderwijzer (aantal leerlingen 
op uit. 1914 101, onder wie 23 meisjes), de meisjesschool 
,',Mardikenja" te Soerabaja met 2 gediplomeerde Europeesehe 
onderwijzeressen (aantal leerlingen op uit. 1914 104) en de 
Hollandsch-inlaiidsche school te Koto Oedang (Sumatra's 
Westkust) met 4 leerkrachten (aantal leerlingen op uit. 1914 
83, onder wie 17 meisjes). Gezamenlijk alzoo 17 scholen 
(waaronder 11 gesubsidieerd tot een totaal bedrag van 
f 95 159) met 73 leerkrachten en 2100 leerlingen. 

Jiost- en dagschool TOOT dochters van inlaiKlsehe 
hoofden en aanzienlijken te Temohen. Op uit. 1914 
werd de school bezocht door 131 leerlingen (10 meer 

j dan in 1913), van wie 85 kostleerlingen. Behalve 4 Chi-
j neesche scholieren, waren alle leerlingen kinderen van in-
' landsehe hoofden, ambtenaren, aanzienlijken en gegoeden. 

Voor 1914 weid voor deze school eene tegemoetkoming van 
'. f8000 uitgetrokken. 

Ncdcrlmidsclie cursussen. Voor zoover bekend, beston-
I den er in 1914 cursussen, waar door Europeesehe of inlandsche 
! ondeiwijzers aan inlanders onderwijs in de Nederlandsche 

taal werd gegeven, te Batavia (2), in de Preanger-Regent-
gchappen (2), ter Sumatra's Westkust (3) en ter Oostkust 
van Sumatra (2). 

Behalve de eigenlijke cursussen bevinden zich op vele plaat
sen nog verschillende gelegenheden, waar door bijzondere 
personen aan inlandsche kinderen onderwijs in de Neder
landsche taal wordt gegeven. 

Lagwe scholen (zcndings- en oudere, uitgezonderd de 
particuliere Ilollandseh-inlandsche scholen). Op Java en 
Madoera klom het aantal der sendingsscholen van 149 tot 
157 o]) uit. 1914, dat der overige particuliere scholen daalde 
van 329 lot 319. De buitenbezittingcn telden op uit. 1913 
1431 sendings- en 441 andere scholen, tegen 1383 sendings-
en 603 andere scholen 2) bij het einde van 1912. 

De particuliere scholen op Java en Madoera telden gedu
rende 1914 47 910 leerlingen, tegen 47 986 (verbeterde op
gaaf) gedurende 1913. (>p uit. 1914 waren er nog ingeschre
ven 29 917. d. i. gemiddeld 63 pel school. De 1872 particuliere 
scholen in de buitenbezittingen telden gedurende 1913 
130058 leerlingen en bij het einde van het jaar 102 923, d.i. 
gemiddeld 55 per school. Het aantal scholen in de residentie 
Tapanoeli alleen bedroeg op uit. 1913 611 met 39 20S leer
l ing ii. tegen 582 met 35 651 leerlingen op uit. 1912. en in de 
residentie Menado 454 niet 23 182 leerlingen, tegen 376 met 
18 693 leerlingen op uit. 1912. 

n . KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. 

§ 1. STUDIE VAX UOSTERSCHE TALEN EN VAN DE INSTELLINGEN VAN DEN ISLAM. 

In verband met zijne vele werkzaamheden als raadsman 
en ;.ls voorzitter van de commissie voor de volkslectuur. kon 
de adviseur voor inlandsche zaken dr. D. A. RIXKKS in 1914 
geen bepaalde onderzoekingen van v. etenschappelijken aard 
instellen en moest hij zich op dit gebied bepalen tot de uit
gave van een Javaansch werk (Sc rat Tjentini) en het toe
licht op de verdere uitgaven van de beschrijving der hand
schriften van wijlen dr. H. X. VAX nER Tri'K. samengesteld 
door dr. J . BRANDKS. 

]) In 1915 werd aan deze school subsidie verleend over 1914. 

De taalanibtenaar dr. Ph.'B. VAX BoiTKXL hield zich bezig 
met het maken van eene studie van de godsdienstige stroo
mingen in het gouvernement Sumatra's Westkust, waarom
t rent hij een verslag indiende. , 

De taalambtenaar Raden dr. Hoesein Djajadiningrat ging 
voort niet de hem opgedragen samenstelling van een Atjehsch 
woordenboek. 

: ) Het aantal neutrale scholen in de buitenbezittingen verminderde door de 
omzetting van verscheidene dezer inrichtingen in volksscholen. 
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§ 8. OUDHEIDKUNDE. 

De herstellingswerkzaamheden aan <lt' Mohammedaansohe 
graven in Bantam (zie K. V'. 1914, kol. 107) werden ge-
eipdigd. 

Gedurende hot begin van liet verslagjaar werd de onder
graving en opneming van fundamenten op liet Diëng-plateau 
voortgezet. De wei kzaamheden werden vervolgens voorloopig 
verplaatst naar Magelang, waar de tjandi's Satan en Tjapdi-
radja werden blootgelegd. Op laatstgenoemde plaats kwam 
een belangrijk aantal uit ieonographiseh oogpunt zeer merk
waardige •godenheelden aan het licht. Verder had eene con
trole plaats van de meeste Midden-.lavaanschc monumenten. 

In Oost-Java werden voorloopige opnemingen gedaan van 
de tjandi's Djani, Ngetos en Derma en werden een groot 
aantal gehouwen in de afdeelingen Modjokerto en Mulang 
nagegaan. Opgravingen hadden plaats te Panggih, waar eene 
koninklijke begraafplaats weid teruggevonden, en te Tjandi 
Tikoes, waar een bouwwerk van nog onbekende bouworde te 
voorschijn kwam. In de afdeeling Blitar werden de tjandi's 
Gambar Wetan, Batjem en Pertapan ontgraven en opge
nomen. 

Met de opschrift kundige en geschiedkundige onderzoekin
gen op het bureau te Batavia werd geregeld voortgegaan. 
Het gouverneinentsniusoum te Modjokerto (zie K. V. 1914, 
kol 107) verkreeg eene belangrijke uitbreiding en bevat reeds 
+ f)40 nummers, waaronder verscheidene zeldzame. Het 
dagelijkftch beheer van dat museum is, buiten bezwaar van 
den lande, opgedragen aan den regent van Modjokerto, onder 
den titel van eere-conservator van het museum van Hindoe-
ondheden te Modjokerto (jGouv. Bt. 12 Maart 1915 n°. 59). 

Van de Hindoe-oudlicden en voorhistorische oudheden in 
de buitenbezittingen werd een voorloopige lijst opgemaakt, 
terwijl eveneens werkzaamheden plaats hadden voor eene her
ziening van de lijst'van oudheden van Java en Madoera. 

In Atjeh werd de opneming van Mohammedaansche graven 
voortgezet, namelijk te Teungkoe di Balé, Koeta Radja, 
Koeta Alani, Oelee Loeëng, Pande en enkele kleine com
plexen. Van groot belang was de ontdekking der graven van 
de eerste Atjehsche sultans te Koeta Kadja. 

In Benkoelen werd een onderzoek ingesteld naar den be
schreven steen van Bawang.-

§ 3. KONINKLIJK MAGNETISCH EN METEOROLOGISCH OBSERVATORIUM. 

Omtrent de verrichtingen van het observatorium in 1914 
zij verwezen naar het jaarverslag dier inrichting over dat 
jaar. Met betrekking tot de weersgesteldheid gedurende den 
verslagtijd kan het volgende worden medegedeeld. 

Te Batavia was de barometerstand in het begin van het 
jaar belangrijk boven don gewonen, doch daalde vervolgens, 
nog steeds boven den gewonen stand blijvend, tot Ju l i , om 
daarna opnieuw te stijgen tot October. In November was de 
afwijking zwak negatief, in December echter weer positief. 
De temperatuur was het geheele jaar boven het gemid
delde, de bewolking — behoudens eene kleine uitzondering 
in December — daar beneden, en vooral in Augustus. Sep
tember en October betrekkelijk zeer gering. In overeenstem
ming hiermede was de zonneschijn eveneens boven het ge
middelde. 

In de eerste maanden van het jaar vertoonde de regenval 
afwijkingen van don gewonen in de westelijke helft van Java 
(te weinig regen in Januari , Februari en April) en in de 
noordelijke helft van Sumatra (met te veel regen in Januar i ) . 
In Mei was over den geheelen Archipel de regenval nog eer 
boven dan beneden den gewonen, in Juni vrijwel gewoon op 
Java en de Kleine Soenda-eilanden; in Sumatra echter daar-
beneden en voel te weinig regen in Borneo, Celebes en de 
Molukken. In de volgende maanden tot October toe bleef op 
enkele weinige uitzonderingen na (vooral Noord-Sumatra in 
September) over den geheelen Archipel de val ver beneden 
hot gemiddelde. In November word do afwijking allengs ge
ringer, ofschoon ze in het algemeen nog naar den drogen kant 
waa. 

$ i. GENOOTSCHAPPEN TER BEVORDERING VAN WETENSCHAPPEN EN NIJVERHEID; 
WETENSCHAPPKLIJKE WERKEN VAN VERSCHILLENDEN AARD; 

TIJDSCHRIFTEN EX NIEUWSBLADEN. 

De hier te lande en in Indië gevestigde genootschappen op 
indologisch gebied bleven hunne verschillende uitgaven voort, 
zotten. 

Ton behoeve van de bewerking van een reeks geschied- en 
aardrijkskundige kaarten over onze bezittingen in Oost en 
West, behoorende tot den hier te lande samen te stellen ge
schiedkundigen atlas, zooniede ten l>ohoeve van de uitgaaf van 
een werk over Midden-Celebes. behelzende de uitkomsten van 
de aldaar door den mijningenieur E. C. ABKXDAXOX gedane 
onderzoekingstochten, is geldelijke steun verleend. 

Het aantal dor in Xederlandsch-Indië verschijnende tijd
schriften en bladen vermeerderde met 1 Nederlandsch maan

delijks verschijnend blad (,.De Padvinder") , 4 tweemaal 
's maande verschijnende bladen („Tijdschrift voor den post-, 
telegraaf- en telefoondienst in Xedeiiandsoh-Indië". ,,Excel
sior. Orgaan van den Nederlandsch-Indischon Bond van 
Christelijke Jongemannenvereenigingon", ..Locale belangen, 
orgaan van de vereeniging voor locale belangen" en , ,Watima 
Soewara met bijblad Sekar Setaman") , het dagblad ,,De 
Noordkust", 1 wekelijks verschijnend blad ,,Borneo adver
tentieblad", alsmede met een 11-tal Maleische nieuwsbladen. 
Daarentegen werd de uitgaaf gestaakt van de tijdschriften 
..Indisch tijdschrift voor post en telegrafie" en ,,Kleine 
Krach t" en van een 2-tal Maleische dagbladen. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1915—1916. •"». Ned.-Indië. 17 
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III . EEREDIENST. 

§ 1. CHRISTELIJKE (iODNDIKNXT. 

Imlisclic 1'rotestaiitsrlie Kerk. Van de organiek toege
stane 41 predikanten waren er bij liet einde van 1914 39 in 
dienst, terwijl er nog 2 boven de formatie in dienst waren; 
van het aantal hulppredikers waren er op uit. 1914 24 in 
dienst. Van de 7 Europeesehe godsdienstleeraars (zie Ind. St. 
1901 n°. 255) was er 1 met verlof. 

Als van landswege bezoldigde inlandsche leeraars waren 
op uit. 1914 316 personen in dienst, d.i. 2 minder dan het 
jaar te voren. Voor het inlandsch leeraarsambt waren bij het 
einde van 1914 in opleiding (zie Ind. St. 1870 n°. 125, juncto 
1885 n°. 84) 100 inlandsche kweekelingen, van wie er 15 
in den loop van het jaar als zoodanig waren aangenomen. 

Ook in 1914 zijn de gebruikelijke toelagen uit 's lands kas 
verleend, zoowel die welke strekken ter voorziening op plaat
sen waar geen predikant bescheiden was (een 61-tal. waar
onder 10 in de buitenbezittingen). in het godsdienstonderwijs 
der Europeesche jeugd door middel van daartoe door het 
kerkbestuur aangewezen personen (onder wie 21 vrouwen), 
als dfl toelagen ter tegemoetkoming van enkele gemeenten 
in de kosten van den openbaren eeredienst, zoomede ten be
hoeve van het godsdienstonderwijs bij inlandsche Christenge
meenten, die over geen uit 's lands kas bezoldigden Euro-
peeschen of inlandschen geestelijke konden beschikken. 
Laatstgenoemde toelagen werden in 1914 genoten door de ge
meenten in de residentiën Amboina, Menado en Timor en 
onderhoorigheden. 

De regeling van de standplaatsen en van de werkkringen 
van de predikanten en hulppredikers (Bijbl. Ind. St. n°. 
7508) onderging nadere wijzigingen voor zooveel betreft liet 
dienstwerk van den predikant te Poerworedjo (Gouv-. Bt. 12 
Maart. 1914 n°. 33; Bijbl. Ind. St. n°. 7997). de predikanten 
te Amboina. Banda Neira en Koepang en de hulppredikers 
te ï e rna te en Serwaroe (Bijbl. Ind. St. n°. 8145), den predi
kant te Makasser en de hulppredikers te Loewoek en Ma ma sa 
(Gouv. Bt. 3 Nor. 1914 n°. 46; Bijbl. Ind. St. n \ 8155) 
en den hulpprediker te Depok (Gouv. Bt. 23 Febr. 1915 
n°. 39; Bijbl. Ind. St. n°. 8176). 

Bij Gouv. Bt. 26 Maart 1915 n°. 59 (Bijbl. Ind. St. 
n°. 8185) is bepaald dat besluiten, waarbij aan inlandsche 
leeraars bij inlandsche Protestantsche Christengemeenten is 

verleend de bijzondere toelating, bedoeld bij artikel 123 
Aan het Regeeringsreglement, tot uitoefening van hun 
dienstwerk in bepaalde gebiedsdeelen, van rechtswege ver
vallen wanneer de directeur van onderwijs en eeredienst, 
krachtens de hem bij Gouv. Bt. 16 Moi 1914 n°. 57 (Bijbl. 
Ind. St. nü. 8185) toegekende bevoegdheid, den betrokkenen 
voor andere gebiedsdeelen bedoelde toelating verleent. 

Bij het 
nbegrip van den Apostolischen Vicaris en de 

einde 
v ; 

van 1914 Itooinseli-kathulicke Kerk 
waren, niet 
Apostolische Prefecten, in Indië aanwezig 97 geestelijken 
Bezoldiging uit 's lands kas werd genoten door 32 geestelijken 
en 11 inlandsche of niet inlanders gelijkgestelde leeraars bij 
de Roomsch-katholieke gemeenten. 

Op aanvragen van de zijde van het Boomsch-katholiek kerk
bestuur om op. 's lands kosten door verschillende geestelijken 
kerkelijke dienstreizen te laten doen, buiten de vaste dienst
reizen, werd gunstig beschikt. 

Voor liet geven van Christelijk onderwijs aan de Roomsch-
katholieke jeugd werden in 1914 toelagen verleend aan 82 
gemeenten (hiervan 15 in de buitenbezittingen), terwijl de 
gemeenten te>Koeta Radja en te Makasser in het genot bleven 
van eene kleine tegemoetkoming in de kosten van den eere
dienst. 

Bjj Gouv. Bt. 11 Maart 1915 n°. 28 (Ind. St. n°. 251) is 
Toebakki ook als standplaats voor de Roomsch-katholieke 
geestelijken in de op het eiland Timor opgerichte statie of 
kerkelijk gewest aangewezen en is de dienst der Roomsch-
katholieke geestelijken in eenige landschappen der onder-
afdeeling Beloe van de tijdelijke afdeeling Timor (res. Timor 
en onderhoorigheden) geregeld. 

Zendingswerk (buiten dat der Roomsch-katholieke zen
ding). Gedurende liet tijdvak 1 Juli 1914 t /m uit. Juni 1915 
zijn in Indië toegelaten 8 zendeling-leeraren en werd het 
gebied van 9 zendeling-leeraren uitgebreid. Toelating als 
hulpzeiideling is in genoemd tijdvak verleend aan 37 in
landers. 

Omtrent de vanwege de zending in stand gehouden zieken-
inrichtingen zie men afdeeling V van dit hoofdstuk. 

§ J. M0HA3DIKDAAXSCHE GODSDIENST. 

Van de mëdedeelingen op Mohammedaanscli godsdienstig 
gebied, welke in de gewestelijke verslagen voorkwamen, is 
reeds melding gemaakt in hoofdstuk ('. 

Voor de bedevaart van 1914 meldden zich bij ons consulaat 
te Djeddah 28 427 •Xederlandsch-Indiselie pelgrims aan, 
tegen'26 321 in 1913 (zie K. V. 1914, kol. 111). Van die 

28 427 pelgrims werden er 1001 door den consul van nieuwe 
passen voorzien, terwijl de overige in het bezit waren van in 
Nederlandsch-Indië afgegeven passen. Volgens bij het con
sulaat ontvangen bericht zijn 215 pelgrims vóór aankomst 
te Djeddah en 2008 gedurende de bedevaart overleden. 

IV. INSTELLINGEN VAN LIEFDADIGHEID, UITKEERINGS-
EN SPAARFONDSEN. 

Over weezenverpleging en armenverzorging, over liefdadig
heid*- en daaraan verwante vereenigingen, zoomede over het 

particulier spaarbankwezen, zijn de voor dit verslag ontvan
gen opgave.i bijeengebracht in bijlage S. 
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V. BURGERLIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 

In'verband niet de hieronder vernielde, ten aanzien van het 
personeel bij den burgerlijken geneeskundigen dienst getrof
fen regeling, is bij Ord. van 28 Deo. 1914 (Ind. St. n°. 787) 
eene wijziging gebracht in het reglement op den burgerlijken 
geneeskundigen dienst, welk reglement voorts nog is gewijzigd 
bij Ord. van 11 Sept. 1914 (Ind. St . 'n 0 . 610), ten einde de 
voorziening in geneeskundige hulp aan boord van Neder-
landsch-Indisehe zeeschepen te vergemakkelijken. 

De in Ind. St. 1910 n°. 650 niet betrekking tot de hervor
ming van den burgerlijken geneeskundigen dienst (Ind. St. 
1910 n". 0-18) opgenomen voorzieningen ondergingen wijzi
ging bij Ord. van 29 Oct. 1914 (Ind. St. n°. 691). 

VOOT ile burgerlijke geneeskundige indeeling van Java en 
Madoera zie men bijlage LL van deel I van den Regeerings-
almanak van Nederlandscli-Indië van 1916. ') 

Personeel. Voor opgaven omtrent het bij het einde van 
1914 in Nederlandsch-Indië' toegelaten (al dan niet aan 
's lands dienst verbonden) genees-, heel-, verlos-, tandheel-
en artsenij kundig personeel zij verwezen naar staal I van bij
lage T. 

Eene nieuwe samenstelling van het personeel bij den bur
gerlijken geneeskundigen dienst kwam tot stand bij Gouv. Ut. 
28 fiec. 1914 n°. 2 (Ind. St. n°. 78G), juncto Gouv. Bt. 15 
April 1915 n°. 22 (Ind. St. n°. 319). Als voornaamste gevolg 
van dezen maatregel is te beschouwen, dat opgeheven zijn de 
afzonderlijke betrekkingen van adjunct-inspecteur, van stads-
geneesheer, van geneeskundige bij de landskoepokinrichting 
en het instituut-PASTKVH en bij het geneeskundig labora
torium, alsmede van havenarts, en da t .de aan die 'betrek
kingen verhouden werkzaaniheden in den vervolge worden 
opgedragen aan gouvernementsartsen. 

De in Bijbl. Ind. St. n°. 7376 opgenomen instructie voor 
den hoofdinspecteur, chef van den burgerlijken geneeskun
digen dienst onderging wijziging (zie Bijbl. Ind. St. n°. 
8202). Eveneens zijn gewijzigd de instructie voor den inspec
teur van dien dienst voor de buitenbezittingen en-de instructie 
nopens de uitoefening van het geneeskundig staatstoezicht 
door de gewestelijk eerstaanwezende officieren van gezond
heid in de buitenhezittingen (zie Bijbl. Ind. St. n°. 8154). 

Ziekten-Wetgevtag. De Ord. van 14 Juni 1913 (Ind. St. 
n°. 400), waarbij regelingen zijn getroffen om Nederlandsch-
Indië te beschermen tegen insleping van besmettelijke ziekten 
door de van de bedevaart naar Mekka terugkeerende pelgrims, 
is bij Ord. van 23 Sept. 1914 (Ind. St. n°. 030) in dier voege 
gewijzigd, dat het vroeger gestelde kortste tijdvak van vijf 
dagen voor de waarneming der bedevaartgangers, zoo de 
havenarts dit wensehelijk oordeelt, nog meer kan worden ver
kort dan wel tot ten hoogste tien dagen kan worden verlengd. 

De epidemie-ordonnantie (Ind. St. 1911 n°. 299) onderging 
wijziging bij Ord. van 11 Aug. 1914 (Ind. St. nc. 652), 
in verband met de omstandigheid dat buiktyphus (typhus 
abdominalis) is opgenomen onder de besmettelijke ziekten, 
waarop de ordonnantie van toepassing is, bij Ord. van 28 
Dec. 1914 (Ind. St. n°. 788), met het oog op de hiervóór 
gemelde nieuwe regelingen van den burgerlijken geneeskun
digen dienst, zoomede bij Ord. van 29 Oct. 1914 (Ind. St. 
n°. 693) ter uitbreiding van de in artikel 13 der ordonnantie 
aan de hoofden van plaatselijk bestuur toegekende bevoegd
heid. 

Van de tijdelijke niet-toepasselijkheid der quarantaine
ordonnantie 2) op Xederlandsche oorlogsschepen en door de 
Koninklijke marine gehuurde vaartuigen is reeds melding 
gemaakt in hoofdst. C, § 1. 

J) Voor wijzigingen in den staat der verdeeling van de gewesten op Java 
en Madoera in ressorten en onderressorten van den burgerlijken geneeskundi
gen dienst zie men Bijbl. Ind. St. n°. 8057. 

2) Voor wijzigingen in den staat aangevende de indeeling van de havens 
in Nederlandsch-Indië, bedoeld bij art. 15 van de quarantaine-ordonnantie, 
zie men Bijbl. Ind. St. nos. 8011, 8012, 8053, 8117 en 8166. 

Do bij de 10de, 11de en 14de alinea van art. 28 dier ordonnantie bedoelde 
modellen zijn opnieuw vastgesteld (zie Bijbl. Ind. St. n°. 8190). 

Voor den administrateur van het quarantaine-station 
Onrust en Kuvpor is eene instructie vastgesteld (zie Bijbl. 
Ind. St. n". 8156). 

Met het oog o]> het pestgevaar zijn bij Ord. van 6 Juli 1914 
(Ind. St. n'. 186) bepalingen in het leven geroepen betref
fende de verbetering en afbraak, in de door de ltegeering aan 
te wijzen gebiedsdeelen, van gebouwen, welke voor de be-

| woners of gebruiken kans voor besmetting opleveren. Voor 
I zooveel betreft de gewesten, enz. waarop die ordonnantie 
! reeds van toepassing is verklaard zie men Ind. St. 1914 

n°. 696. 
Sedert uit. December 1913 zijn, hetzij voor het eerst, hetzij 

hij 'hernieuwing, besmet verklaard wegens pest: Amoy, Can-
lon en Macao in Zuid-China, Saigon (Cochin-China), Bang
kok (Siam), Formosa (Japan), Bombay, Calcutta, Bassein, 

; Karaehee, Moulmein en Bangoon (Britsch-Indifi) en Colonil>o 
(Ceylon), zoomede in Nederlandsch-Indië de hoofdplaatsen 
Soerabaja, Madioen en Kediri en verschillende districten in 

1 de residentiën Soerabaja, Madoera, Madioen, Kediri en 
Pasoeroean; wegens cholera: Bassein, Calcutta, Madras, 
Negapatam (Bntsch-Indië), Bangkok (Siam), »Saigon (Co
chin-China), Singapore (Malakka) en Manila ^Philippijnen), 
en wegens pokken en cholera verschillende plaatsen en dis-

! tricten in Nederlandsch-Indië. 

Algemeene gezondheidstoestand. Hieromtrent zie men 
de ,,verbeteringen en aanvullingen" aan het slot van liet 
Verslag. 

Geneeskundige behandeling van landswege. Hiervoor zij 
verwezen naar staat I I I van bijlage ï . 

Bij Gouv. Bt. 16 Aug. 1914 n°. 14 is, bij wijze van tijde
lij ken maatregel, machtiging verleend om bij den burgerlijken 
geneeskundigen dienst tijdelijk werkzaam 'te stellen vijf 
Europeesehe hoofdverpleegsters, van wie er op uit. 1914 drie 
in dienst waren, onderscheidenlijk bij het Koningin Wilhel-
mina-gasthuis voor ooglijders te Bandoeng, bij het stadsver-
hand en bij het hulpstadsverband te Semarang. 

Voor de bij Gouv. Bt. 16 Jan . 1912 n°. 98 (Ind. St. n°. 87) 
ingestelde betrekking van mantri-verpleger hebben zich in 
1914 10 jongelieden aangemeld, die bij verschillende zieken-
inrichtingen geplaatst werden. Bij het einde van dat jaar 
waren nog + 90 jongelieden in opleiding tot inlandsch ver
pleger (pleegster). 

Géneeakmndig Staatstoezicht. Evenals in vorige jaren 
werden in 1914, zoowel door den hoofdinspecteur, chef van 
den burgerlijken geneeskundigen dienst, als door de overige 
inspecteerende ambtenaren bij dien dienst, reizen gemaakt 
voor het doen van onderzoekingen, het houden van bespre
kingen en het treffen van maatregelen ten aanzien van de 
verschillende op dit onderwerp betrekking hebbende aan
gelegenheden. 

Het toezicht over de residentiën Benkoelen en Lampongsche 
districten, vroeger opgedragen aan den gewestelijk eerstaan
wezend officier van gezondheid te Padang, is, in verband met 
de omstandigheid dat genoemde residentiën gemakkelijker 
van Batavia zijn te bereiken, toevertrouwd aan den inspecteur 
van den burgerlijken geneeskundigen dienst voor de buiten
hezittingen (zie Ind. St. 1914 n°. 692). Tot het gebied van 
dezen inspecteur belmoren thans de gewesten Benkoelen. Lam
pongsche districten, Banka en onderhoorigheden en Billiton. 

De in Ind. St. 1912 n°. 536 opgenomen verbodsbepalingen 
op den uitvoer van ruw of bereid opium, van mOrphine en 
andere verdoovende middelen (vgl. K. V. 1913, kol. 123) 
ondergingen wijziging hij Ord. van 14 Aug. 1914 (Ind. St. 
n°. 561). Bij Ord. van denzelfden datum (Ind. St. n°. 563) 
zijn voorts gewijzigd de bepalingen op den invoer, het bezit, 
het in eigendom of in voorraad hebben, het vervoer en den 
verkoop van opium en andere stoffen voor geneeskundig 
gebruik. 

De in Ind. St. 1911 n°. 139 opgenomen voorschriften be
treffende het toezicht over de burgerlijke apotheken zijn bij 
Gouv. Bt. 25 Maart 1915 n°. 3 (Ind. St. n°. 269) ingetrokken. 

http://dat.de
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l n l u n d s e h c a r t s e n . Bij de school tot op le id ing van in-
l and iche artsen begon het schooljaar 1913/1914 met 88 leer
l ingen in de voorbereidende en 93 leer l ingen in de genees
kundige afdeel ing. Bij liet e inde van het schooljaar bedroeg 
het aan ta l leerl ingen 153. Aan het in de maan d en J a n u a r i / 
Februar i 1914 afgenomen eerste gedeel te van het e indexamen 
namen voor de eerste maal deel 12 cand ida ten , van wie er 8 
werden toegelaten tot het tweede gedeel te van dat e x a m e n ; 
voor de tweede maal n a m aan het eerste gedeel te deel een 
cand idaa t , die s l a a g d e ; be t tweede gedeelte van het examen 
werd afgenomen aan 4 cand ida ten , die het vorige j a a r niet 
waren geslaagd. Aan al len kon t hans het ge tu igschr i f t worden 
u i tgere ik t . In J u n i / J u l i d .a .v . werd het tweeelfc gedeelte 
afgenomen aan de voor be t 1ste gedeelte ges laagde 9 leer
l ingen , van wie er 8 een ge tu igschr i f t verwierven. Voorts 
«rerd aan een inlandscb ar t s vergund zich te onderwerpen 
aan he t aanvul l ings-examen in de ver loskunde, waar in bij 
s laagde . 

H e t aanta l zieken, behandeld op de aan de school verbon
dden pol ikl inieken, l>edroeg "-'{83. Voor de spl i t s ing van dit 
aan ta l wordt verwezen n a a r s taat I I 15 van bi j lage T . 

De kosten van de school bedroegeu gedurende het school
j a a r 1913/19.14 f 132 997, waaronder f 35 627 wegens toelagen 
aan de leer l ingen, tegen f 113 105 en f 33 435 gedurende 1912/ 

Gedurende 1914 ontvie len (J in landsche geneeskundigen 
aan 's lands dienst , terwij l door de school, zooals boven aan
gegeven, afgeleverd werden 12 a r t sen . 

Eene hervorming van de school tot ople id ing van in landsche 
ar tsen kwam tot s tand bij Gouv. B t . 27 Feb r . 1915 n°. 3 ( I n d . 
S t . n°. 216) , terwijl het reg lement voor de school eene wijzi
g i n g onderg ing bij Gouv. B t . .30 Dec . 1914 n°. 47 ( I n d . St . 
n°. 79G) voor zooveel betref t de samenste l l ing der commissie 
voor bet afnemen van be t e indexamen. Bij laa ts tgenoemd 
beslui t zijn tevens de vereischten vastgesteld waaraan de leer
l ingen der school moeten voldoen bij het e indexamen (Bi jbl . 
I n d . St . n°. 81G5). 

\ e d e r l a i i d s c h - I n d i s c l i e a r t se i i s choo l t e Noe raba j a . H e t 
aan ta l leerl ingen bedroeg bij het begin van bet schooljaar 
1913/1914 3 0 ; aan het eind van da t j a a r waren 23 leer l ingen 
aanwezig . I n het vers lag jaar is de 2de klasse geopend en werd 
een begin gemaakt met den aan leg van verzamel ingen voor 
p l an t - en d ie rkunde , z iektekundige ont leedkunde en a lge-
n i tene ziektekunde, terwijl ook eene boekerij ten behoeve van 
het onderwijs en voor gebruik door de leerl ingen werd samen
gesteld, 

De kosten van de school bedroegen in 1914 f 34 595. waar
onder f 9852 voor toelagen aan d iens tverband- leer l ingen, 
f 2099 voor eerste in r i ch t ing en f 802 voor boeken eu leer
midde len . 

In la i idschc v r o e d v r o u w e n , S taa t I V van bi j lage T geeft 
een overzicht van het aan ta l en den afloop van verlossingen 
gedurende het j a a r 1914 verr icht door in landsche vroedvrou
wen, die onderstand van landswege genie ten . 

H e t aanta l leer l ingen-vroedvrouw, die gedurende 1914 hare 
ople id ing bij Europeexlie- geneesheeren genoten , bedroeg 12 
(vgl . overigens staat I van bi j lage T ) . 

De te Meeste r-Cennelis, Bni tenzorg en Bandoeng genomen 
proef met het stelsel der vrije vroedvrouwenkeuze (vgl . K. V. 
1914. kol. 115) ondervond geen bezwaren. 

Voorschriften bet ref fende he t examen voor in landsche 
vroedvrouw zijn opgenomen in Bijbl . I n d . St . n°. 805(1. 

Inentingen tegen besmettelijke ziekten. Staat VIIA 
van bijlage T toont den omvang aan van de verrichtingen 
der inlandsche vaccinateura op Java en ICadoera en in de 
buitenbezittingen gedurende de laatste vijf jaren ; staat VUB 
vermeldt het aantal inentingen en herinentingen. enz. bij 
de landskoepokinriehting gedurende hetzelfde tijdvak. 

Staat V I I I van bijlage T vermeldt de vijf jaarlijkse •he 
statistiek van de bij bet uuliluuUPjURBDX behandelde per- i 

sonen tegen hondsdolheid. De ,.bepalingen voor bet instituut-
PASTNUH en tot het erlangen van geneeskundige behandeling 
aan die inrichting" (Bijbl. Ind. St . 'n". 5180) ondergingen 
eene wijziging met betrekking tot het model voor den 'staat 
van inlichtingen aangaande te behandelen personen (zie 
Bijbl. Ind. St. n". 8196). 

Gedurende het verslagjaar werden belangrijke hoeveel
heden verschillende sera en vaccins, zoowel voor medische als 
therapeutische doeleinden gewonnen. In verband met de 
gioote besvaren verbonden aan het verkrijgen van sera uit 
Europa, is uitbreiding gegeven aan de bereiding van deze 
stoffen in Indië. 

Bij Gouv. Bt. 30 Oct. 1914 n". 46 (Ind. St. n°. 698) is de 
hoofdinspecteur, (dief van den burgerlijken geneeskundigen 
dienst, gemachtigd om, buiten bezwaar van den lande, vacci-
nateurs of vaccinatriees aan te stellen. 

Het reglement voor den inentingscursus bij de landskoepok
inriehting te Weltevreden onderging nadere wijziging bij 
Gouv. Bt. 25 Juni 1914 n". 64 (Bijbl. Ind. St. n°. 8103). 

Geneeskundig laboratorium en cursus voor tropische 
ziekten. Ook in 1914 werd van de gelegenheid tot het ver
richten van onderzoekingen van diagnostischen aard door 
particulieren veelvuldig gebruik gemaakt; eveneens werden 
voor den burgerlijken geneeskundigen dienst en voor de 
justitie verscheidene onderzoekingen verricht. 

Het reglement voor het laboratorium onderging wijziging 
bij Gouv. Bt. 5 Febr. 1915 n°. 34 (Bijbl. Ind. St. n°. 8177). 

Aan den cursus voor tropische ziekten, waarvan er drie 
werden gegeven, werd deelgenomen door 21 officieren van 
gezondheid der landmacht, 1 officier van gezondheiel der 
zeemacht, 3 particuliere geneesheeren en 2 gouvernements
artsen. 

Staat I I I B van bijlage T bevat eene opgaaf van de lijders, 
behandeld in ele voor elen cursus in tropische ziekten bestemde 
afdeeling van het militair hospitaal te Weltevreden. 

Laboratorium voor bacteriologisch onderzoek ter hoofd
plaats .Makasser. Bij Gouv. Bt. 2 Maart 1915 n°. 25 zijn 
gelden toegestaan voor de eerste inrichting van dit labora
ten ium. 

Ziekengestiehten en fondsen. Staat I van bijlage T bevat 
eene gewestelijke statistiek van de op uit. 1914 bestaande 
lands- en bijzondere riekeninrichtingen; de staten U I A en 
V opgaven nopens ele uitkomsten van de verpleging in de 
gezamenlijke landsziekeninrichtingen en in drie zendings
ziekenhuizen. Staat XI bevat eene splitsing van de in het 
verslagjaar aan bijzonelere inrichtingen voor ziekenverpleging 
uitgekeerde tegemoetkomingen. 

Bij Gouv. Bt.-1 Febr. 1915 n°. 48 (Ind. St. n°. 142) zijn 
gelden beschikbaar gesteld voor ele van bestuurswege op het 
eiland Po Amat (Atjeh) opgerichte melaatechenkolonie. 

De regelen voor de e>pleiding van bet inlandscb verplegings-
personeel ondergingen wijziging bij Gouv. Bt. 9 Aug. 1914 
n°. 33. 

Krankzinnigen wezen. Ten aanzien van de verpleegsterkte 
in ele krankzinnigengestichten te Buitenzorg en Lawang zij 
verwezen naar staat VI van bijlage T. 

Ondanks de in het verslagjaar aan de gestichten gegeven 
uitbreiding, waardoor het gesticht te Buitenzorg kan huis
vesten 311 Europeesche en 721 inlandse he lijders en dat te 
Lawang 261 Europeanen en 1676 inlanders, (leed het gebrek 
aan plaatsruimte, voornamelijk voor vrouwelijke verpleegden 
zich v. e ele remi sterk gevoelen. Voor het eerlaiig op te richten 
derde gesticht (een doorgangshuis voor krankzinnigen) — 
vgl. K. V. 1914, kol. 118 — is men in onderhandeling over 
het benoodigde terrein. -. 

Bij Gouv. Bt. 28 Dec. 1914 n°. 2 (Bijbl. Ind. St, n°. 8163) 
ondergingen de instructiën van de geneesheeren-directeur en 
de Europeesche geneesheeren van de krankzinnigengestichten 
te Buitenzorg en Lawang eene nadere wijziging. 

file:///ederlaiidsch-Indisclie
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VI. LOTERIJEN. 

De voor 1913/1914 toegestane groote geldloterij van 
f 500 000 (zie K. V. 1914, kol. 118) speelde op tijd uit'. 

Voor het tijdvak 1 Ju l i t /m 31 Üctober 1914 werden 10 
kleine geldloterijen toegestaan, tot een gezamenlijk bedrag 
van f 99 500, van welke er 9 eveneens op tijd uitspeelden; 
één loterij houder maakte van de hem verleende vergunning 
geen gebruik. De uit de loterijen verkregen winsten waren 
bestemd voor: de vereenigingen ,,Sandimaja" te Serang, 
,,Bataviasche Kartini-school" te Weltevreden, de ,,Ver
een iging tot bevordering van veeteelt in Nederlandsch-
Ind ië" te Bandoeng, de instandhouding van de Fröbelschool 
te Cheribon, het ,,Neutraal Militair Te huis" te Djokjakarta, 
de oprichting van een kerkgebouw ten behoeve van de 
Roonisch-katholieke gemeente te Klaten (Soerakarta), de 

Semarangsche Fröbelscholen, de vereeniging ..Karadjinan 
Amai Sat ie" te Koto Gedang (Sumatra's Westkust) en de 
oprichting van een gebouw ter verpleging van leprozen te 
Pontianak (Westerafdeeling van Borneo). 

Voor het tijdvak 1 November 1914 t /m 30 Juni 1915 werd 
één groote loterij van f 500 000 toegestaan, waarvan de win
sten bestemd zijn voor de Vereeniging , ,Charitas" te Soera-
baja, het Internationaal Rubbercongres met tentoonstelling 
te Batavia, de vereeniging „Batavia 's Vincentius-Vereeni-
g ing" te Batavia, de gemeente Magelang ten behoeve van 
de overneming en het beheer van de in de desa Wates ge
legen gouvernementsziekeninrichting, het ondersteunings
fonds ,,Voor onze jeugd" te Soerabaja en het Ambonsch 
Studiefonds te Batavia. 

/ 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1915—1916. 5. Ned.-Indië. 18-
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Té. 

I. WATERSTAAT EN BURGERLIJKE OPENBARE WERKEN. 

Ingevolge de bij Gouv. Bt. 4 Mei 1915 n°. 15 (Jav. Ct. 
n°. 37) verleende machtiging is, bij wijze van tijdelijken 
maatregel, eene nieuwe (vijfde) technische afdeeling bij het 

departement der burgerlijke openbare werken ingesteld voor 
assaineeringswerken. 

§ 1. PERSONEEL; UITVOERING VAN WERKEN. 
Personeel. Voor de getalsterkte van het half April 1915 

in dienst zijnde technisch personeel, zoowel dat in vasten 
dienst als dat, hetwelk boven de vaste sterkte werd gevoerd, 
zie men tabel I van bijlage TT. 

Het technisch personeel van den waterstaatsdienst in 
Nederlandsch-Indië is uitgebreid met 2 hoofdingenieurs, 2 
ingenieurs voor de gouvernementsgebouwen, 10 ingenieurs, 
10 bouwkundige opzichters, 20 onderopzichters en 7 tijdelijke 
teekenaars. 

De in 1914 en 1915 voor den Indischen dienst, ter benoe
ming tot adspirant-ingenieur en opzichter uitgezonden per
sonen zijn allen geplaatst. 

De tijdelijke vermeerdering van het aantal opzieners der 
wegen m Celebes en onderhoorigheden (vgl. K. V. 1914, 
kol. 120) is bestendigd bij Gouv. Bt. 13 Jan. 1915 n°. 35 
(Ind. St. n°. 87). 

Uitvoering van werken. Volgens de boekingen ten laste 

van de begrooting is in 1914 aan burgerlijke landswerken ten 
koste gelegd wegens gewoon onderhoud en herstellingen 

f 3 848 971 en wegens vernieuwing en nieuwe werken in eigen 
beheer f 20 748 419. Die boekingen omvatten evenwel niet 
het geldswaardig bedrag van de verbruikte materialen uit 
's lands voorraad. De waarde dier verstrekkingen, voor zoover 
vernieuwing en nieuwe werken betreft, bedraagt f, 758 669, 
waardoor het totale bedrag van f 20 748 419 stijgt tot 
f21507 088; vgl. daaromtrent de uitgewerkte opgaven in 
tabel I I van bijlage U. * 

Evenals in vorige jaren, is bij de uitvoering van werken, 
voor zooveel doenlijk, partij getrokken van de werkkrachten 
van veroordeelden tot dwangarbeid en van door den politie
rechter gestraften, terwijl de geldswaarde, welke die arbeid 
vertegenwoordigd heeft, met het departement van justitie is 
verevend. 

In het afgeloopen jaar werden geen nieuwe werken in het 
openbaar aanbesteed. 

§ 2. BIJZONDERHEDEN NOPENS DE VERSCHILLENDE SOORTEN VAN WERKEN. 

Gebouwen. In het in § 1 vermeld totaal van f 21 507 088 
is begrepen een bedrag van f 6 610 445, hetwelk in 1914, 
mer inbegrip van het geldswaardig bedrag aan grondstoffen 
uit 's lands voorraad, is verwerkt voor gebouwen (vernieu
wingen en nieuwe werken). Eene splitsing naar gelang van 
de bestemming der gebouwen (woningen, bureaux, school
gebouwen, gevangenissen, hospitalen, enz.) is opgenomen in 
tabel I I van bijlage TJ. 

Opruiming van rivierhindernïssen. In het verslagjaar 
werd voor het opruimen van hindernissen in verschillende 
rivieren van de residentiën Tapanoeli, Palembang. Oostkust 
van Sumatra en Banka en onderhoorigheden onderscheidenlijk 
f2618, f 3596, f 2868 en f,1439 uitgegeven. 

Voor het doen van rivieropnemingen in de residentiën 
Palembang en Oostkust van Sumatra werd onderscheidenlijk 
f 3242 en f 1275 besteed. 

Wegen en bruggen. Voor het aanleggen van nieuwe en 
het verbeteren van bestaande wegen., zoomede voor het bouwen 
of vernieuwen van bruggen en duikers (dus zonder het aan 
onderhoud of herstelling ten koste gelegde) is in 1914 van 
landswege uitgegeven f 4 917 221, waarvan f 941418 voor 
maatregelen in het belang van de economische ontwikkeling; 
vgl. de gewestelijke splitsing in tabel I I van bijlage U. 

De volgende tabel bevat een overzicht van hetgeen aan 
opneming, verbetering of aanleg van wegen in de buiten
bezittingen in 1914 is ten koste gelegd. 

GEWEST. W E G E N . Verwerkt 
bedrag. TOELICHTINGEN. 

Sumatra's Westkust Taloek Nibocng-Boongoes. . f 108006 Aanleg. 
Rau-Moearosipongi . . . . 10889 Verbetering. 
Looboekbangkoong - Koto 

Midden-Sumatra-weg-: 
59167 Aanleg. 

Sectie A. Sidjoendjoeng-Boe-
kit Sabelah . . . 42 687 > ld. 

Sectie B. Boekit Sabelah-
Takoeng-Poelau-
poendjoeng . . . 173 481 

Padang-Painan, tussclien de 
kampongs TalookKaboung 
en Boekit Poetoes . . . a5 258 Verbetering. 

Matoer-Manindjau 685 ld. 

Tapanoeli. Torpangolat-Tanahbatoo . . 5976 Wegsverlogging. 
Sibolga-Tarootoeng . . . . 22 203 Verbetering. 
Tanahbatoe-Natal . . . . 3 420 Opnemingen. 
Sibolga-Taroetoeng . . . . 8530 Wegsverlegging. 
Sibolga-Taroetoeng . . . . 117 733 Vorbe tering. 

Benkoelen. 56 725 Aanleg. 
Ajerdingin-Tanahpootih . . 61346 Verbetering. 
Gedeelte tusschon paal 46 

on 47 van den nieuwen 
weg Bintoenan-Ketahoen 751 Omlegging. 

17260 Verbetering. 
Wegennet Lebong . . . . 5685 Opnemingen. 
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GEWEST. 

Lampongsche dis
tricten. 

Palembang. 

Djambi. 
Oostkust van Su-

matra. 

At.jeh en onder-
hoorigheden. 

Banka en onder-
hoorigheden. 

Billiton. 

Zuidor- en Ooster-
afdeeling van 
Borneo. 

Menado. 
Celebes en onder 

hoorighoden. 

Timor en onderhoo 
righeden. 

Bali en Lombok. 

W E « E N. 

Aanbrengen van een grind-
laag op eenige WMM-
deelUm in de afdeeling 
Sepootih-Toelangbawang. 

Telokbetong • Pandjang 
(Oosthaven) 

Telokbotong-Koto Agoeng . 
Weg over liet voormalig 

militair ter.ain ter hoofd
plaats Telokbetong . . . 

Wegen in do ondorafd. Te-
lnkbetong (grens Sepoe-
tih-Toelangbawang). . . 

Karrenweg Mooarodoco-Ra-
ii.'unlistricton 

Twee toegangswegen naar 
de nieuwe woningwijk 
aan de kleine Boekit ter 
hoofdplaats Palembang . 

Lahat-Pagaralam 
I'agaralani-Mana 
Moearoboengo-Moearotebo . 
Bindjai-Bandarkalipah . . 
ld. (tusschen K.M. 100 en 

101) 
Laboehan-Belawan . . . . 
Tratahboeloeh-Si Malinjang. 

Verwerkt 
bedrag. 

Si Malinjang-Goenoeng Sa-
hilan 

Kisaran-Tandjocngbalai . 

Kisaran-Tandjoengbalai . 
Tandjoengbalai-Telok Ni-

boeng 
Dolok Morawang-Pematang 

Siantar 
Dolok Merawang (K.M. 109, 

500) — Pematang EHantai 
(K.M. 133) 

Tebingtinggi (K.M. 82l — 
Dolok Merawang (K.M. 
108, 500) 

o. Pematang SiantarlYra-
pat. 

b. Perapat-Parseabrug. 
vormende te zamen de ver

binding Pematang Sian. 
tar—Toba 

Kabandjahe-Seriboe Dolok . 
Koto Baharoe over Bangki-

nang naar ,Parit . . . . 
Wegen ter hoofdplaats Ba-

gan Si Api Api . . . . 
Gajo-weg 

Een gedeelte van den weg 
Muntok-Pangk&rplnang . 

Gedeelte tusschen paal 5 
en 17 van Muntok naai
de district» hoofdplaatsen. 

Muntok-Pangkalpinang . . 
Verbinding groeten weg Be-

lin.joe-Mantong on Dje-
bocs - Boekit - Taudjoong 
Roe 

Omlegging by het Tad.jcm-
gebergto, tusschen de pa
len 17 en 23 (district 
Boedlng) 

Het zoeken van een tracé 
voor een weg van do 
Mahakam-rivier naar het 
Apo Kajan- en Poedjoen-

gan-gebied 
Gedeelte postweg Randjer-

masin - Martapoera, van 
Bandjerniasin bij do veer
pont tot paal 12 . . . . 

Menado-Tondano 
Verbinding wegenstolsel 

Maros met dat van de 
landstreken langs de golf 
van Boni 

Voor voertuigen geschikte 
verbindingsweg door Mid-
den-Timor, tusschen Koe-
pang en Atapoopoo . . . 

Verbindingsweg tusschen 
Noord- en Zuid-Bali. . . 

f27838 

82882 
1260 

4713 

3938 

120 527 

3927 
7475 
1454 

24 810 
29 010 

524G4 
135 562 
79079 

27807 
104 622 

28 528 

8092 

10277 

TOELICHTINGEN. 

Van de totale kosten ad 
f 314 726 komt een 
godoelto ad f 11KXK) 
ten laste vanhotz.g. 
Klidang-fond» (af-
koopgelden van heo-
rendlensten). 

Verbetering. 
Opnemingen. 

Aanleg. 

Verbetering. 

Aanleg. 

ld. 
Omlegging. 
Opnemingen. 
Aanleg. 
Verbetering. 

Verhooging. 
Aanleg, 
ld. 

ld. 
Omlegging en verhar

ding. 
Herstellen van de ver

harding. 

Aanleg. 

Verharding. 

174146 , 
f Verbroeden en verzwa

ren van de verhar-
91389 i d i "B-

40 317 
10 896 

112 259 

33 690 
171057 

1900 

Aanleg. 
Verharding. 

Aanlog. 

ld. 
Geschikt maken voor 

autoverkeer. 

Verbo tering. 

10 882 ld. 
84 655 ld. 

6331 

2949 

57 982 

Aanleg. 

Verharding. 

5 738 Verbetering. 
2562 Opneming. 

7692 Ontwerpen. 

8837 ld. 

4003 Opnemingen 

Bevlociiiigs-, afwatering!* en waterkecriiigswerken. 
Voor onderhoud, opnemingen, debietmetingen, enz. ton be
hoeve v:ui de gestaakte bevloeiings- en afwateringswerken in 
de Solo-vallei (residentiën ltembang en Soera ba ja) is in het 
verslag jaar f 27 465 uitgegeven, waardoor het totaal van het 
verwerkte bedrag van f 17 95X128 op uit. 1918, bij het einde 
van 1914 was geklommen tot f 17 985 59;?. De uitgaven voor 
opnemingen, ad f 171545, hadden ook thans veder grooten-
deell hetrekkingf op metingen en waarnemingen in het be
lang van verschillende kleine verbeteringsplannen, <}ie slechts 
zijdelings in verband staan met de eigenlijke Solo-vallei-
werjcen. 

De opruiming der van de gestaakte werken afkomstige voor
raden werd voortgezet. Het werkspoor van Babat tot Doerek 
bleef nog behouden. Aan verkochte materialen, enz. was op 
uit. 1914 f 2 579 808 ontvangen. 

Voor bet jaar 1914 waren fondsen beschikbaar gesteld voor 
de voortzetting van een 16-tal vóór of in 1913 begonnen groote 
bevloeiings- of' afwateringswerken. De voor de uitvoering 
daarvan geraamde som van f 2 445 000 is geheel .verwerkt. 

In tabel I IL4 van bijlage TT ziin eenige aanteekeningen 
opgenomen omtrent de in het verslagjaar met de verschillende 
werken gemaakte vorderingen. 

Voor het verbeteren van bestaande bevloeiings- en afwate
ringswerken of het aanleggen van nieuwe werken van ge
ringen omvang, waarvoor hij de begrooting van 1914 
f 2100 000 was toegestaan, i s ' in dat jaar f 2 899 301 uit
gegeven, en wel ten behoeve van een 192-tal werken op 
.Java en Madoera (waarvan 83 in uitvoering bij de irrigatie-
afdeelingen) en een 21 -tal in de buitenbezittingen. Van deze 
werken zijn er 41 op Java en Madoera en 6 in de buiten
bézittingen uitgevoerd ten laste van de zoogenaamde ,,hulp-
verschaffingsfondsen" (maatregelen in het belang van de 
economische ontwikkeling). Voor (leze soort van werken, waar
voor op de begrooting f 315 000 was uitgetrokken, is f 700 656 
verwerkt. Tot de werken van geringen. omvang behoorén de 
volgende werken: de Tjiloetoeng- en de Tjiwado-werken in 
de residentie Cheribon, de Goeiig- en Koemisik-werken in de 
residentie Pekalongan, de werken tot verbetering van de be-
vloeiing en de afwatering tusschen de Sragi- en Pekalongan-
rivieien (de z.g. Sengkarang-werken), de Oedjoengdjaja-
werken in de afdeeling Soemedang der residentie Preanger-
Regentschappen, de Bodri-werken in de afdeeling Kenda] der 
residentie Semarang, de Sidoardjo-werken in de afdeeling 
Sidoardjo der residentie Soerabaja, de verbetering van de 
kali Sattar en het aansluitend gedeelte der Porong-rivier in 
de residentiën Soerabaja en Pasoeroean, de werken tot ver
betering van de Watocda kon-streek in de afdeelingen Djom-
bang en Modjokerto der residentie Soerabaja, de Bangkalan-
werken in de residentie Madoera, de werken tot verbete
ring van de bevloeiing in Oost-Kraksaan (res. Pasoeroean) 
en de Banjoepoetih- on Tanggoel-werken in de residentie 
Besoeki. Onder de werken van geringen omvang, welke niet 
ten laste van de ..hulpvorsehaffingsfondsen" werden uitge
voerd, zijn tevens die werken gerangschikt, welke strekken 
tot verbetering of uitbreiding van in gebruik zijnde groote 
bevloeiings- en afwateringswerken of tot verbetering van 
rivieren en andere waterloopen, voor zoover die werken naar 
hun aard niet ten laste van die fondsen kunnen worden 
gebracht. 

Voor eene splitsing van de verwerkte bedragen wordt ver
wezen naar tabel lV/1 , sub a en b, van bijlage U. 

Ten behoeve van waterkeeringswerken is voor 1914 een 
bedrag van f 309 000 beschikbaar gesteld, waarvan f 238 000 
voor Java en Madoera en f 71 000 voor de buitenbezittingen. 
Voor de uitvoering en verbetering dier werken is in dat jaar 
besteed f901 195, waarvan f726 610 op Java en Madoera en 
f 174 585 in de buitenbezittingen, onderscheidenlijk ten be
hoeve van 16 (waarvan 11 in uitvoering bij de irrigatie-
afdeelingen) en 5 werken. 

Voor opnemingen en projectwerk ten dienste van groote 
zoowel als van kleine irrigatieplannen. waarvoor bij de be
grooting. van 1914 gerekend was or> f 3S2 000, is blijkens 
de tabellen I I I B en IV B van de meergenoemde bijlage uit
gegeven rond f 448 000, welke overschrijding ook nu weder 
moet worden toegeschreven aan de uitbreiding van de be
treffende werkzaamheden. Onder de voor irrigatie-opnemin
gen, enz. gedane uitgaven zijn niet begrepen die ten behoeve 
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van de werken iu Noord-Ban tam en de Band ja r -T jah jana -
"werken, welke, evenals in vorige j a r en , ten laste van de voor 
de u i tvoer ing der betrokken werken toegestane fondsen wer
den gebrach t . 

Ten behoeve van de hers te l l ingen van bevloeiings- en af
water ingswerken is f TG 8T7 ui tgegeven (ge raamd f 75 000) , 
waaronder f 6388 voor het herstel len van den s tuwdam bij 
Lengkong , f 8299 voor het herstellen van de spui- en verdeel-
i n r i ch t i ng der Sidoardjosche kanalen te K e p a d j a r a n ( re i . 
Scerabaja) en f 12 G90 voor het ver lengen van een gedeelte 
van het s tor tvlak van de schotbalkstuw te Lengkong . 

Voorts werd een bedrag van f 41 100 ui tgegeven voor het 
herstel len van waterkeer ingswerken (ge raamd f 20 000) , waar
onder f 32 529 voor het verbeteren van den l inker-Brantas-di jk 
in de afdeel ing Berbek der res ident ie Ked i r i . De voor deze 
hers te l l ingen ui tgegeven bedragen zijn over igens gespl i ts t op
genomen in de meergenoemde tabe l I V . 4 , sub d en e. 

De in I n d . S t . 1904 n°. 202 opgenomen s t rafbepal ingen 
tegen over t red ing van regel ingen op he t gebru ik en de ver
deel ing van het water u i t water- en bevloei ingswerken van 
openbaar n u t onderg ingen wijziging bij Ord . van ] Oct. 1914 
( I n d . St . n°. 644) . 

Werken in het hela nu- van de gezondheid. In 1914 werd 
voor de d roog legg ing van oml iggende gronden in het be laag 
van den gezondheidstoestand ter hoofdplaats Sibolga (Tapa-
noeli) a lsnog f 139127 ui tgegeven, zoodat op u l t imo van dal 
j a a r tot da t doel in ' t geheel f 191 114 was verwerkt . De 
kosten van het werk zul len, volgens eene voorloopige r a m i n g , 
± f 440 000 bedragen . De verbeter ing van den wate raan- e n . 
afvoer in he t noordwesteli jk gedeel te van de hoofdplaats 
S e m a r a n g werd voortgezet ^besteed f 8 4 395) . Bij iiet einde 
van het ve r s l ag jaa r was nog een b e d r a g van f 129 127 te 
verwerken. Voor tgegaan werd met de ve rbe te r ing van de 
Soerabaja-r iv ier beneden de sluis Goebeng en van hare a rmen, 
de Ka l i Mas tot den Grooten Boom en de K a l i P e g i r i a n tot 
de b r u g P e g i r i a n . Tot u i t . 1914 was d a a r a a n een bedrag van 
f 5 0 275 besteed ( toegestaan f 367 500) . H e t on twerp van de 
verdere verbe te r ing van de Ka l i P e g i r i a n tot aan zee met de 
daa raan verbonden ophooging van de moerasgronden op den 
l inkeroever dier r iv ier tastenen het P o r t P r i n s Hendr ik en 
het mar ine-e tabl i ssement kwam gereed. 

De inpo lder ing van Merauke , ten behoeve waarvan reeds 
een bedrag van f 85 224 voor den door ges t raf ten verr ichten 
arbeid is verevend (zie K. V. 1914, kol. 123) , werd ges laakt , 
in a fwacht ing van het gereedkomen van ontwerpen voor als
nog noodig geoordeelde werken. 

H a v e n s en r e e d e n . De verbe te r ing en u i t b r e i d i n g van de 
verschi l lende havens werd ges tadig voor tgeze t ; omt ren t de 
belangr i jks te werkzaamheden zij het volgende vermeld . 

Te Tandjoengpr iok ' ) werden de volgende werken voltooid: 
het aanmaken van 124 M. kademuur aan het zuideli jk gedeelte 
van het oosterboord in de b innenhaven (nog verwerkt 
f 33 374) , het bouwen van een opslagloods (verwerkt 
f 155 882) , het bouwen van een h a n g a r en het u i tbre iden van 
eene dergel i jke i n r i ch t i ng (verwerkt f 2 3 474) , he t voor ge
bru ik gereed maken van een 75-tons dr i jvenden bok — Tgl. 
K . V. 1914, kol. 124 — (verwerkt f 4964) en het maken van 
een electrisch t rans fonna torens ta t ion (verwerkt f 24 741) . Van 
de onvoltooid gebleven werken dienen vermeld : de aanmaak 
van 1000 M 3 . betonblokken voor de jaar l i jksche herstel l ingen 
aan de beschadigde gedeelten der ha vendammen en glooiin
gen (verwerkt f 4405) . het vernieuwen van het renimingwerk 
van den s teenkolensteiger aan het oosterboord (verwerkt 
f 2543). het u i tbre iden van de sporen op he t haven te r re in (ver
werkt f 5203) , het maken van een aanlegs te iger aan het zui-
derboord (verwerkt f 10 386) , het g raven van een kanaal en 
het maken van een houten b r u g op het l and Kodja (verwerkt 
f 3 8 7 5 ) . de aan leg van een p rauwenhaven (verwerkt f 43 973) . 
het overkappen van de ru imte tusschen de h a n g a r s E en P en 
he t a fs lu i ten der plafonds in de genoemde hanga r s en in 
hangar G (verwerkt onderscheidenli jk f 3549 en f 4782) en 
het bouwen van een goederenloods aan het oosterboord en 
omboording van het zuiderhoofd der eerste b innenhaven (ver
werkt f 115 317) , terwijl voor het aanschaffen van 10 meer-

' ) In Juli 1915 (zie Jav. Ct. n°. 51) is door den directeur der burgerlijke 
openbare werken een reglement vastgesteld voor de verhuur aan derden van 
het materieel van de haven te Tandjoengpriok. 
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l>oeien en van eene electrische kraan voor 's lands pakhuizen 
en voor het verlengen van den aanlegs te iger op het e i land 
K u y p e r de voorl>ereidende maat rege len genomen werden. 

De in 1913 aangevangen bouw van een hoogvergaarbak 
met pompin r i ch t i ng tot ve rne te r ing van de verdeel ing van 
he t d r inkwate r te Tandjoengpr iok -) kwam gereed. Van het 
daarvoor toegestane bedrag , ad f 34 600, is f 34 277 verbru ik t . 
H e t water le id ingsnet te r p laatse onde rg ing wijziging, ter
wijl een tweede laagreservoir werd aangelegd (verwerkt 
f 2 2 495) . Voorts werd voltooid eene water le id ing naa r kam-
pong Kodja en het leggen van eene buis lo iding van den 
geboorden artesischen put te Gedong Roeboeh naa r T a n 
djoengpriok (verwerkt f 47 355) . 

De werkzaamheden tot u i tb re id ing van de haven werden 
k rach t ig voortgeset . P i n d e vers lagjaar was de s tand van he t 
werk als volgt : in de eerste b innenhaven kwam de kade
m u u r aan liet zuiderboord, met u i t zonder ing van een gedeel te 
van het remmin^werk en van de deksteenen, ge reed ; in de 
tweede b innenhaven werden de t en behoeve van den te bou
wen kaaimUUT aan het westerboord gereed gemaak te 14 

caissons ten deele gesteld en met beton gevuld. Vervaa rd igd 
weid 10855 li*. gewapend beton. 

Aan het baggerwerk, de zandaanp lempingen , s teenstor t in-
gen en steenbekleedingen \Verd verwerkt f 763 396. 

Gedurende het vers lagjaar werd in to taal 1 9 9 8 865 M 3 . 
specie opgebaggerd. Voor ondervonden moeieli jkheden bij 
he t u i td iepen der haven werd aan den betrokken aannemer 
eene schadeloosstell ing van f 86 509 toegekend. 

De havens van Peka longan . Cheribon en Tega l , zoomede 
de vaargeulen tusschen en bui ten de havenhoofden, werden 
geregeld op diepte gehouden . De hoeveelheid opgebaggerde 
modder bedroeg onderscheidenli jk 160 432. 253 400 en 
203 476 M3 . , terwijl de onkosten f 22 182, f 26 808 en f 25 830 
bel iepen. 

Aan de sleephell ing op eers tgenoemde plaa ts werd f 3361 
verwerkt . 

Voor het opstellen van den n ieuwen, voor Tegal bes temden 
baggermolei t Goentoer en den a a n m a a k van een tweede paa r 
i jzeren klepschouwen ten behoeve van het baggermater iee l op 
die p laa ts werd een bedrag van f 6369 en f 13 085 verwerkt . 

Te Semarang zijn voorbereidende maa t rege len getroffen 
to t het nemen van een tweetal proeven, ten einde na te gaan 
op welke wijze de vaste s tand der caissons het best en op de 
m i n s t kostbare wijze zal zijn te verzekeren (vgl . K. V. 1914, 
kol. 124). 3) 

Aan den aannemer van de havenwerken te Semarang , die 
in den aanvang van 1914 van de verdere u i tvoer ing daa rvan 
werd ontheven, is een bedrag van f 534 563 u i tbe taa ld als 
schadeloosstel l ing voor bij de u i tvoer ing van het werk onder
vonden moeieli jkheden. Tevens werd hem een bed rag van 
f 692 705 toegekend wegens af rekening voor minde r werk en 
schadevergoeding in verband met de s tak ing van de door 
hem aangenomen werken. Voor de voltooiing van de ver
l eng ing van den wes te rhavendam is f 50 594 beschikbaar 
gesteld (verwerkt f 2 2 1 2 9 ) . I n de r ivier en het ha venkanaa l 
werd 288500 IC», slib opgebaggerd. 

De bouw van nieuwe kaa imuren langs de Ka l i Mas te 
Soerabaja kwam op den rechteroever nagenoeg gereed. 
Voortgegaan werd met het ophoogen van den westeli jken 
oever van de r ivier . Tevens werden aangelegd een t i jdel i jke 
g r i n d w e g en aarden banen met sporen langs de voor- en 
achterz i jde van de te bouwen pakhuizen (verwerkt f 30 816) . 
De opate l l ing van de 10 electr ische kranen op en nabij he t 
t e r re in van den Grooten Boom kwam gereed. Voor de in 
ve lband daarmede ui tgevoerde werkzaamheden werd nog 
f 137 590 toegestaan (verwerkt f 132 671). De Kali Mas werd 
geregeld op diepte Behouden ; gedurende he t vers lagjaar werd 
176 034 M3 . specie opgebaggerd (kosten f 62 843) . 4) 

2) Voor de verstrekking van water uit de waterleiding te Tandjoengpriok 
is, met intrekking van bestaande voorschriften, een nieuw ieglement vast
gesteld (zie Ind. St. 1914 nos. 705 en 706). 

s) Bij Gouv. Bt. 1 Oct. 1914 n°. 22 is f 400 000 toegestaan voor het nemen 
van proeven in het belang van de werken tot verbetering van de haventoe-
standen te Semarang. 

•») Voor de havens van Soerabaja en Tjilatjap is een tijdelijke directeur 
benoemd en eene commissie van bijstand ingesteld (Gouv. Btn. 12 Dec. 1914 
n°. 54 en 24 April 1915 n°. 67; Jav. Ct. 1914 n°. 102 en 1915 n°. 35). In de 
samenstelling van de commissie voor de haven van Tandjoengpriok en van die 
voor de haven van Soerabaja kwam eene wijziging bij Gouv. Btn. 5 Dec. 1914 
n°. 31 en 14 Juli 1915 n°. 42 (Jav. Ct. 1914 n°. 98 en 1915 n°. 58). 

file:///Verd
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De nieuwe havenbouw werd met kracht voortgezet. Gereed 
kwam de in liet verlengde van den nieuwen kaaimuur aan
gebrachte kade langs den linkeroever <fer Kali Mus. Van de 
noordkade van den pier zijn alle caissons geplaatst, benevens 
één caisson van de aansluitende westkade. Gereed of nagenoeg 
gereed kwamen het gedeelte van den noordelijken muur voor 
den eersten binnenpier en liet noordelijk gedeelte van den 
dam, die de haven aan de westzijde zal begrenzen. De werk
zaamheden bestonden verder uit het op diepte brengen van 
de prauwenhaven, het baggeren van (Ie sleuf voor verbete
ring van den grondslag voor den zuidelijken muur van den 
noordpier en daarmede verband houdende werken, het maken 
van caissons, het vullen der reeds gestelde caissons en het 
gedeeltelijk optrekken van den bovenbouw van de kademuren. 

Aan den aannemer van het in den loop van 1912 gereed 
gekomen werk tot het maken van een torpedoboothaven te 
Soerabaja — vgl. K. V. 1912. kol. 144 — werd eene schade
loosstelling toegekend van f 110 840 voor bij de uitvoering 
van dut werk ondervonden moeielijkheden. 

De slibarbeid in het westervaurwater van Soerabaja werd 
voortgezet. De Urtula werd 1 April aan den arbeid onttrok
ken en toegevoegd aan den slibarbeid op den Kapoeas-drem-
pel. De slih-vloot bestond in Maart 1915 uit de vaartuigen 
Kwartel, Ouady, Hercules, Albertine, Aletta en Beatri.r. 
Ook in 1914 werd hoofdzakelijk naar verbreeding van de geul 
gestreefd; de minste diepte bleef 86 d.M.-onder Soerabaju-
havenvloedpeil. Uit de profielen werd opgemeten, dat tus-
schen de opnemingen in November 1913 en Novemlwr 1914 
de geulinhoud was toegenomen met 401 200 M3. 

In de ondersta nnde tabel is een overzicht gegeven van de 
schepen van 63 d.M. en meer diepgang, die in de 'jaren 
1900 t /m 1914 door het wester- of oostervaarwater gingen. 
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Aan het gewoon onderhoud van den dam van Ooedjoeng 
Piring naar liet Djamoean-rif werd f 13 187 besteed. Voor de 
gewone jaarlijksclie opneiiiingen van het westgat en de be
diening der zelfregistreerende peilschalen werd f 3052 uit
gegeven. 

De verlenging van den aanlegsteiger voor zeeschepen te 
Tjilatjup (Danjoemas) l ) kwam over eene uitgestrektheid 
van 50 M. gereed (verwerkt f 112 855). Ter voorbereiding 
van eene vermeerdering van de aanlegruimte in zuidelijke 
richting en van eene noodzakelijke uitdieping van de vaar
geul werden grondboringen en peilingen verricht. 

De los- en luadsteiger te 1'alaboehan Katoe aan de Wijn
koopsbaai (Preanger-Kegcntsc happen) werd voltooid (ver
werkt f 10 456). Met het bouwen van een ijzeren los- en 
laadsteiger voor piauwen in de Tjilaoeteureum-buai werd 
voortgegaan (verwerkt f 6898). 

Voor den aanlegpier te Kalianget (Madoera) werden de 
caissons gesteld en was men op het eind van het verslagjaar 
bezig met het optrekken der kaainiuren. het stellen der rem-
mingpalen en het verder bijstorten van zware Madoera-steen, 
ter verzekering van den vasten stand der caissons (verwerkt 
f 31964). 

De te Soerabaja aangemaakte 4 caissons voor de in de 
Pantai Timoer-baai (Zuid-Bali) te maken aanlegplaats zul-
lon, zoodra de grondslag gelegd is, naar hunne.bestemming 
woiden overgebracht. 

De uitdieping van de monding der Koeripan-rivier te 
Telokbetong (Lampongsche districten) kwam in ' t begin van 
het verslagjaar tot stand. Vóór het einde van liet jaar was 
echter de vaargeul weder gedeeltelijk verzand. Opgebaggerd 
werd 18 998 M3. specie, terwijl de kosten f7389 bedroegen. 
De opslagloods aan genoemde rivier kwam eveneens gereed 
(verwerkt f 16 284). Met den bouw van een kaaimuur aan 
den linkeroever der rivier werd een aanvang gemaakt. Te 
Telodas aan de monding der Toelangbawang is men begonnen 
met de oprichting van een tolkantoor (verwerkt f 1010). De 
landingspier aan de oosthaven te Telokbetong voldoet nog 
niet aan alle eischen, maar het in- en ontschepen is in elk 
geval gemakkelijker dan zulks op een open reede als te Telok
betong liet geval kan wezen. De diepte der oosthaven is zoo
danig, dat de groote vrachtstoomers van de Rotterdamsche 
Lloyd binnen kunnen komen. De bouw van een in- en ont-
schepingsgelegenheid aan de landingsplaats ter afdeelings-
hoofdplaats Koto Agoeng is onderhanden genomen (ver
werkt f 3881). 

Met den aanleg van eene prauwhaven te Benkoelen, waar
onder begrepen is de aanleg van een havendam, de uitbrei
ding van het emplacement voor de douane en het uitdiepen 
van de havenkom, werd voortgegaan. Gedurende het verslag
jaar werd f 19 401 verwerkt. Voor de uitbieiding van het 
haventerrein aan de oost- en westzijde ter voorziening in de 
beboette aan terreinen nabij de haven voor den bouw van 
pakhuizen en opslagloodsen werd verwerkt f 19 780. 

Te Emmahaven werd voortgegaan met de herstellingen aan 
de steigers vóór de loodsen A, B, C en I) (verwerkt f 9924) ; 
de uithouders aldaar werden vernieuwd (verwerkt f 1592). 
Aan het verbreeden van de steigers werd f 17 217 verwerkt. 
Het verlengen van loods A met 42 M. in noordoostelijke rich
ting kwam voor de helft gereed (verwerkt f 21 736). De over
kappingen tusschen de loodsen en entrepotlokalen kwamen 
zoo goed als gereed (verwerkt f23 449). De sleephellingen op 
Poeloe Karsik in de Emmahaven werden vergroot (verwerkt 
f9657). Voor het lossen en opstellen der grijpemmerkraan 
werd f 7464 uitgegeven. 

Voor herstellingen aan den aanlegsteiger te Sibolga (Tapa-
noeli) is f 1722 verwerkt. De ijzeren opslagloods voor licht 
ontvlambare stoffen kwam gereed (verwerkt f 1503). 

Te Oelee Lheue (Atjeh en onderhoorigheden) is voor de 
herstellingen aan den westersteiger f 26 575 verwerkt. Met 
het vergrooten van den los- en laadsteiger te Sigli kwam men 
gereed (verwerkt f 1480). De recherche-opslagloods te Tapa 
Toean werd voor f 5648 voltooid. Voor de gereed gekomen 
herstellingen aan den los- en laadsteiger te Tjalang is f 2207 
uitgegeven. Met het verlengen van de bestaande oeverver-

i) Bij Gouv. Bt. 24 Oct. 1914 n°. 30 (Ind. St. n°. 678) zijn de grenzen van 
het haventerrein te Tjilatjap vastgesteld. 
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i; 

(lediging aan den linkeroever der Koeala Langsar, ter plaatse 
van den aanlegsteiger, werd voortgegaan (verwerkt f G54). 

Te Sahang werden betonblokken gestort voor versterkingen 
rondom het hoofd van den zeebreker (verwerkt f 10 220); de 
onderbouw van den grijpeimnerkraan kwam gereed. 

Aan de afsluiting van het havenemplacement te Belawan 
(Oostkust van Sumatra) ') werd nog f 22G9 verwerkt. De beide 
opslagloodsen (zie K. V. 1914, kol. 12G/127) werden in ge
bruik gesteld (verwerkt onderscheidenlijk f 38 217 en 
f 00 412). Met den bouw van eene deide tijdelijke rondhouten 
loods en de verlenging van het planl<ier is begonnen (ver
werkt f 125 383 en f 9465). Ter voorziening in gebrek aan 
ruimte is besloten tot de verlenging van het gouyernements-

akliuis met 30 M. en tot het maken van de noodige kantoor-
okalen (verwerkt f 19 992). Het ontwerp voor de vernieu

wing van het remmingwerk voor den los- en laadsteiger te 
Belawan (zie K. V. 1914, kol. 127) is gewijzigd, in verband 
mot de verbreeding van dien steiger. Voor den bouw van een 
petroleumsteiger is f 8101 besteed; alhoewel nog niet geheel 
gereed, kon deze steiger toch op het einde van het verslagjaar 
in gebruik worden genomen. Voor de bij de havenwerken 
werkzame koelies zijn 4 koeliewoningen, elk bevattende 20 
kamers, gebouwd (verwerkt f 18 486). 

Ook gedurende het verslagjaar bleef het zuigbaggervaar-
tuig Java beschikbaar voor het uitdiepen van den Belawan-
geul. De uitkomsten waren wederom gunstig. In een werk
tijd van 10 maanden (2 maal moest gedurende 1 maand de 
arbeid onderbroken worden door dokking en herstelling van 
het vaartuii;') werd eene hoeveelheid van 878 600 M3. zand 
opgebaggerd. De kosten bedroeden f 209 964. De minste 
diepte bij laag water in de geul nam toe van 10 tot 14 voet. 
De kustvaart op, deze haven is nu. hoewel de geulbreedte in 
den bodem niet meer dan + 20 M. bedraagt, onafhan
kelijk geworden van de getijden. Voor het oprichten van 
eene zelfregistreerende peilschaal in zee voor de monding 
van de Belawan-rivier is een bedrag van f 2678 verwerkt. 
Een begin van uitvoering werd gegeven aan het boren van 
de eerste der vier toegestane artesische putten voor het haven-
emplacement. Nagenoeg het geheele havenemplacement is 
aan particulieren in huur uitgegeven of ingenomen door 
landsloodsen; aan enkele aanvragen om terrein kon niet wor
den voldaan. Uitbreiding van het haventerrein is daarom 
nog steeds wen schel ijk. 

Voor den bouw van een nieuw haveneniplaeement te Telok 
Niboeng aan de Asaliaii-rivier werden voorbereidingen ge
troffen (verwerkt f 2198). De bouw van'eene haveninrich
ting te Telok Taboehan (Aroe-baai) is in voorbereiding. 

De herstellingen aan den aanlegsteiger te Djambi kwamen 
nagenoeg gereed (verwerkt f 1136). Voor den bouw van een 
nieuwen aanlegsteiger en tolgebouwen is een ontwerp opge
maakt; in de behoefte aan opslagruimte werd tijdelijk voor
zien door gebruik van eene, voor het oorspronkelijk doel on-
noodig geworden drijvende pasarloods. 

Voor den bouw te Tandjoengpinang (Riouw en onderhoo-
riglieden) van een nieuwen pier met landingshoofd van ge
wapend beton is een bedrag van f 72 000 toegestaan. De 
pier zal 264 M. lang en 3 M. breed worden, terwijl het over
dekt landingshoofd eene oppervlakte krijgt van 8 bij 30 M. 
De loopbruggen te Prigi Radja, Koeala Gaoeng en Koeala 
Mwndw"g (afd. Indragiri) van de aanlegsteigers naar de 
woningen van de ambtenaren der in- en uitvoerrechten en 
acciinzen zijn vernieuwd (verwerkt onderscheidenlijk f 2637, 
f5236 en f 4393). 

Voor het bouwen van een nieuwen tol-steiger met sloepen
bergplaats aan het zoutpakhuis te Soengsang (Palembang) is 
f 3X99 uitgegeven. 

De vluchthaven te Muntok (Banka en onderhoorigheden) 
is in gewoon onderhoud uitgediept. Voor de nagenoeg gereed 
gekomen herstellingen aan den landingssteiger aldaar is 
f2423 uitgegeven. De nieuwe douaneloods met kantoor te 
Belinjoe werd voltooid (verwerkt f 16162). Te Pangkal-
pinang is het houten los- en laadhoofd vernieuwd (verwerkt 
f 697). Aroor de inrichting' van de opslagloods tot douane
kantoor te Batoeroesa is in 1914 f 2092 besteed. 

De aanleg van een snialspoor op den aanlegsteiger en de 

i) In de samenstelling van de commissie voor de haven van Belawan kwam 
eene wijziging bij Gouv. Bt. 19 Maart 1914 n°. 10 (Jav. Ct. n°. 25). 

havendani te Tandjoengpandan (Billiton) kwam gereed (ver
werkt werd f1308). 

De aanlegsteiger met opslaglokaal te Pamangkat (Wester-
afdeeling van Borneo) kwam gereed (verwerkt f 967). De 
steiger is 16,25 M. lang en 4,15 M. breed. Te Sambas werd 
de aanlegsteiger met 30,50 M. verlengd (verwerkt f 1631). 

De slibarbeid op den Kapoeas-drempel (vaarwater van 
Pontianak) werd voortgezet. Aan de aanwezige slibvloot, be
staande uit de Louise, Wanda, IJ, en E. en Hendrik werden 
in April toegevoegd de Urntla en de Violetta, terwijl in 
October de Hendrik en in November de Louise buiten dienst 
gesteld werden. Begin November 1914 werd de geul in kaart 
gebracht door eene Regeerings-commissie, welke bevond dat 
de minste diepte midden vaarwaters was toegenomen tot 29 
d.M. onder gemiddeld zeevlak en de geulinhoud sedert den 
aanvang van den slibarbeid met 650 000 M3. 

Het verlengen van den aanlegsteiger te Samarinda (Zuidcr-
en Oosterafdeeling van Borneo) en het doen van herstel!iu-
.gen aan dien steiger kwam gereed (verwerkt in 1914 onder
scheidenlijk f 3611 en f 4475). Voor de herstelling van den 
aanlegsteiger te Tandjoengredeb is f 3299 uitgegeven. De 
steiger te Semoeda .kwam tot stand (verwerkt f 2760). De 
bank vóór de Barito-rivier breidt zich nog steeds zeewaarts 
ui t ; de geul door de bank verlegde zich een weinig. 

De werkzaamheden tot uitvoering van de nieuwe haven
werken te Makasser konden in 1914 geregeld voortgang heb
ben. Aan den aannemer van het werk werd als schadeloos
stelling voor bij de uitvoering ondervonden moeie! ijk heden 
een bedrag uitbetaald van f388 000, terwijl de aanneem-
som met f 811 800 werd verhoogd (Gouv. Bt. 10 J\ili 1914 
n°. 3). Het nijpend gebrek aan aanleg- en opslagruimte deed 
zich voortdurend meer en meer gevoelen. Voor de verbete
ring in den toestand der bestaande havens werden verschil
lende kleinere werken uitgevoerd, zooals het aanbrengen van 
verbeteringen aan de afsluiting van het havenemplacement 
(verwerkt.f 1699), het maken van eene overkapping tusschen 
de loodsen I I I en IV (verwerkt f 2642), het verbeteren en 
uitbreiden der verlichtrngsmiddelen (verwerkt f 1312), bet 
aanbrengen van luchtververschingsramen in loods VI (ver
werkt f 2078) en het maken van een opslaglokaal voor be
schadigde goederen (verwerkt f 215). 

Een dei' beide iit aanbouw zijnde recherche-pakhuizen te 
Gorontalo (Menado) kwam gereed (verwerkt f 3699). Voor 
den verbindingsweg tusschen de stad en de naven van Goron-
talo (zie K. V. 1914, kol. 128) werd f 20 047 uitgegeven. 
De herstellingen aan bet landingshoofd te Menado kwamen 
nagenoeg gereed (verwerkt f 5444.) Met het verrichten van 
grondonderzoek in verband met de aan te leggen havenwerken 
aldaar werd een aanvang gemaakt. Aan het verificatielokaal 
te Donggala werd in 1914 f 2015 verwerkt. 

Te Amhnina werden voorbereidende maatregelen getroffen 
voor de verbetering van de haveninrichting aldaar. Van de 
toegestane Bom van f 5000 werd f 2980 verwerkt. De tijdelijke 
voorzieningen bestaan in hoofdzaak in de vergrooting van de 
opslagruimte. De vernieuwing van den los- en laadsteig?r te 
Banda Neira kwam gereed. Gedurende 1014 werd hieraan 
voor f 8939 verwerkt. Voor den liouw van een los- en laad
steiger te Merauke wordt naar een geschikt terrein omgezien. 
De opslagloods voor de recherche te Eakfak (West-Nieuw-
Guinea) en de steenkolenloods tot opschuriug van Ombilin-
kolen kwamen gereed (verwerkt f 3209 en f 3162). 

Te Ternate werd voortgegaan met het verlengen van het 
los- en laadhoofd tevens kolenhoofd (Hertog Hendrik-pier) 
(verwerkt f 30 709); de in dit werk begrepen bouw van eene 
visitatieloods bij den ingang der pier kwam nagenoeg ge
reed. Voor de aanschaffing' van 20 plateau-wagens en het 
leggen van een smal-spoor werd f 2399 verwerkt. Voor het 
uitbreiden der opslagloods voor de recherche te Ternate werd 
f 499 besteed. Voor verbetering en uitbreiding van de haven
inrichting te Manokoeari werd f 3351 uitgegeven. 

Met den houw van eene opslagloods voor de recherche te 
Laboehan Soembawa (ree. Tinior en onderhoorigheden) kwam 
men nagenoeg gereed (verwerkt werd f 3071). Voortgegaan 
werd met den bouw van een kantoor met opslagloods voor 
den dienst der in- en uitvoerrechten en accijnzen te Wain-
gapoe (Soeniba) (verwerkt f 9617). Voor een dergelijk kon
toor te Bima is f 1574 uitgegeven. De bouw van d-n aan
legsteiger te Ende werd voorloopig gestaakt (verwerkt 

\ 
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f 20 080). Met het vergrooten van de opslagloods te Atapoepoe 
werd een aanvang gemaakt (verwerkt f280). 

Aan het u.uarantaine-station te Madoera (vgl. K. V. 1914, 
kol. 128/9) is gedurende 1914 slechts f62 599 verwerkt, aan
gezien liet werk met het oog op de tijdsomstandigheden in 
het laatst van dat jaar moest worden gestaakt. De uitgaven 
hebben thans f 78 617 bedragen. 

De aanplemping van het terrein voor de op la richten reini
gingsinrichting voor reizigers en goederen te Belawan (Oost
kust van Sumatra) werd nagenoeg voltooid. Van het toe
gestane bedrag, groot f 14 500, is reeds f 14 339 verwerkt. 

Drinkwatervoorzieningen. De verbetering van de arte- i 
sisclie drinkwaterleiding te Meester-Cornelis werd voltooid. 
De hiervoor toegestane fondsen, ad f 9200, werden met f 860 i 
overschreden. 

Van het voor de drinkwatervoorziening van Pasoeroean en 
omstreken toegestane bedrag van f 64 000 werd f 27 967 ver
werkt. 

Toezicht op stoomketels. Door den gecommitteerde hier ' 
te lande van het stoomwezen in Nederlandsch-Indië werden 
in 1914 onderzocht 182 ontwerpen voor ketels, waaronder 35 ; 
voor scheepsketeis en 11 voor oververhitten. Voor dat onder
zoek werd een bedrag van f2450 ontvangen. 

Het regeeriiigstoezicht op de bij particulieren in gebruik 
zijnde stoomketels strekte zich op uit. 1914 uit over 4738 
ketels, of 182 meer dan bij het einde van 1913. Het verwarmd 
oppervlak der gezamenlijke ketels vermeerderde van 374 466 
Ï P . tot 392 247 M2. Onder de ketels waren begrepen 210 
Oververhitten, die voor een klein deel afzonderlijk gestookt 
werden, en 4 voorwarmers, met een totaal verwarmd opper
vlak van 6370 M*. Uitvoerige opgaven omtrent een en ander 
worden aangetroffen in bijlage V. 

Wegens vergoeding voor kosten van onderzoek en beproe
ving werd in 1914 ontvangen f 44 050, tegen f 45 880 in 1913. 

Het aantal beproevingen voor eerste indienststelling be
droeg 419 waarvan er 69 verricht werden door deskundigen 
niet tot den dienst van het stoomwezen behoorende, doch die 
daartoe 'eene opdracht ontvingen. Het aantal regelmatig 
terugkeerende onderzoekingen bedroeg 5742, waarvan 52 bui
ten liet gebied van den ingenieur, verricht door bovenbe
doelde deskundigen. 

In 430 gevallen werd het ontmantelen of lichten (bij 
scheepsketeis) voorgeschreven. 

Het aantal der aan het Gouvernement behoorende ketels, 
waarover het toezicht zich uitstrekte, bedroeg in totaal 859 
(793 land- en 66 scheepsketeis); hiervan werden in 1914 in 
dienst gesteld 95 land- en 15 scheepsketeis. Voorts had de 
dienst van het stoomwezen toezicht op 531 locomotiefketels 
der particuliere spoor- en tramwegen, terwijl de ketels van 
den dienst der staatsspoorwegen (520 in getal) door des
kundig personeel van dien dienst werden onderzocht. 

Ook in 1914 moest voor keuringen van een aantal ketels, 
vooral te Pontianak en te Singapore, de tusschenkomst wor
den ingeroepen van andere deskundigen dan die tot den dienst 
van het stoomwezen behooren. 

Wegens overtreding der voorschriften van het reglement 
op het gebruik van stoomketels (Ind. St. 1909 n°. 188) moest 
tegen een viertal personen proces-verbaal worden opgemaakt. 

Beveiliging in fabrieken en werkplaatsen. De mede
werking van de zijde der fabrieksbeheerders, om door doel
treffende beveiligingen de kans op ongevallen te verminde
ren, liet, wat betreft de groote bedrijven en de fabrieken, die 
door hare ligging gemakkelijk door de ingenieurs van het 
stoomwezen bezocht kunnen worden, weinig te wenschen over. 
Dit kan echter niet getuigd worden van de lieheerders van 
kleine bedrijven of afgelegen fabrieken, die den ingenieurs 
vaak lijdelijken tegenstand boden. 

Door de hoofden van plaatselijk bestuur werd meermalen 

De drinkwaterleiding te Padangpandjang (Padangsche 
Bovenlanden), waarvoor — met inbegrip van de uit Europa 
noodige goederen — f 72 000 was beschikbaar gesteld, kwam 
in het verslagjaar gereed (verwerkt f 81983). ' ) 

Voor de drinkwatervoorziening te Makasser (zie K. V. 
1914, kol. 130) zal water uit de Berang-rivier worden ge
bezigd. 

Voor liet doen van onderzoekingen in de kuststrook Takalar-
Boeloekoemba, ten behoeve van eene drinkwatervoorziening 
van de afdeelingshoofdplaats Bonthain (Zuid-Celebes), werd 
f 1000 toegestaan. 

De onderzoekingen in het belang van eene drinkwatervoor
ziening van Bandjermasin werden voortgezet. 

Voorts waren nog tal van ontwerpen voor watervoorzienin
gen van geringeren omvang in voorbereiding. 

>) Door den gouverneur van Sumatra's Westkust zijn bijzondere voorwaar, 
den vastgesteld waaronder vergunning kan worden verleend tot het aftappen 
van water uit de gouvernements-bronwaterleidingen te Sawahloento en te 
Padangpandjang (Jav. Ct. 1914 n°. 53). 

niet voldaan aan het bepaalde in art. 5 van het veiligheids
reglement, dat hen verplicht om van een door den beheerder 
eener fabriek gerapporteerd ongeval binnen 24 uren kennis 
te geven aan den ingenieur. Om in den vervolge, zooveel 
doenlijk aan dit euvel tegemoet te komen, is aan alle hoof
den van gewestelijk bestuur een uittreksel van het veilig
heidsreglement toegezonden, bevattende de bepalingen, welke 
voor de ambtenaren van het binnenlandsch bestuur van be-
.lang zijn, met verzoek om afschriften daarvan te doen toe
komen aan alle in hun gebied dienende assistent-residenten 
en controleurs. 

Gedurende 1914 werden 169 nieuwe akten van bevinding 
uitgereikt en werden er, wegens beëindiging van het bedrijf, 
40 ingetrokken. 

Het aantal fabrieken en werkplaatsen, welke onder de be
palingen van het veiligheidsreglement vallen, dat op uit. 
1913 1561 bedroeg, was bij het einde van 1914 tot 1690 ge
stegen (vgl. bijlage V). In 119 fabrieken en werkplaatsen 
kwamen 160 ongevallen voor, met als gevolg 19 dooden en 
164 gekwetsten, onder wie 30 ernstig gewonden (zie hierom
trent de uitvoerige mededeelingen in bijlage V). Verreweg 
het grootste aantal der ongelukken (107 met 130 gekwetsten) 
waren het gevolg van voorvallen, die door beveiligingen niet 
voorkomen kunnen worden. 

Aan het voornemen om voorschriften te geven voor de 
beveiliging van de onder zeer hoogen druk staande aarzet-
vaten van de meer en meer in gebruik komende zware n-otoren 
(zie K. V. 1914, kol. 130) werd gevolg gegeven. De oprichting 
van eene romaniet-fabriek gaf aanleiding tot het vaststellen 
van veiligheidsvoorschriften voor fabrieken van springstof
fen, terwijl eenige ongevallen dergelijke voorschriften nood
zakelijk maakten voor kalkovens, dorschmachines, electrische 
kranen en inrichtingen voor autogeen-lasschen. In overleg 
niet de departementen van justitie, der burgerlijke openbare 
werken en van landbouw, nijverheid en handel, zal voortaan 
het toezicht op de toepassing van het veiligheidsreglement op 
onder die departementen behoorende fabrieken en werkplaat-
>en worden uitgeoefend door den dienst van het stoomwezen, 
terwijl de uitstrekking Van dit toezicht over de werkplaatsen 
der technische scholen in overweging is. 

Hoewel in 1913 met den chef van den burgerlijken genees
kundigen dienst eene nieuwe regeling getroffen werd, betref
fende het toezicht op de middelen voor eerste hulp bij onge
lukken, hebben de daarvoor aangewezen geneesheeren, blij
kens de door de ingenieurs van het stoomwezen uitgebrachte 
rapporten, in 1914 slechts enkele fabrieken bezocht en van 
het door lien ingestelde onderzoek blijk gegeven. Dat die 
middelen over het algemeen toch in goeden staat verkeeren 
bewijst, dat de fabrikanten «reen dwang behoeven om ze goed 
te onderhouden en, zoo noodig, uit te breiden. 

II. STOOMWEZEN. 
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In 1914 werden 4 processen-verbaal wegens overtredingen 
van het veiligheidsreglement opgemaakt, namelijk drie \ve-
M&a liet niet opvolgen van de gegeven voorschriften en één 
tegen den beheerder van eene fabriek van verdichte gassen 
wegens liet vullen met samengeperste zuurstof van eene 
flesch vervaardigd voor ammoniak, welke onder den hoogen 
druk ontplofte. • 

Laboratoria voor materiaalonderzoek. Het aantnl en de 
aard van deze onderzoekingen nam geleidelijk toe, Maardoor 
eene nieuwe uitbreiding van de beslaande ruimte noodzake
lijk'werd. 

De hulpmiddelen ten dienste van de onderzoekingen werden 
vermeerderd met eene pers voor het bepalen van de drukvast-
heid van betonmengsels. 

Met behulp van een smeltoventje van Deville en met Seger-
sineltkegeltjes werden verschillende vuur-vaste materialen op 
hun smeltpunt onderzocht. Aangezien alle voor 's lands voor
raad en voor de verschillende havenwerken bestemde cement-
soorten aan een volledig onderzoek werden onderworpen, was 
het aantal van deze onderzoekingen dubbel zoo groot als 
gedurende het jaar 1913. 

De verzameling microphotographieën van metaalprepara
ten werd aanzienlijk uitgebreid. 

Zooals blijkt uit onderstaand overzicht, werden in den 
loop van 1914 18G onderzoekingen aangevraagd. 

Aanvragen Vorzondon rapporten Bloven 

ondorzock. aan 
particulieren. 

aan 
diensttakken. onderzoek. 

Metalen, behalve ijzer 7 4 3 
IJzer 35 11 24 — 
Cement. 63 27 36 — 
Tras . . 21 11 4 6 
Kalk. . 4 2 2 — 
Steenen 14 10 4 — 
Zand . 8 2 6 — 
Olie . . 9 8 ■ 1 — 
Brandstoffen . 7 3 4 — 
Verf en water 3 — 3 — 
Diversen . . 15 2~ 12 1 

Totalen . 186 80 99 7 

Voor onderzoekingen ten behoeve van particulieren werd 
ontvangen een bedrag van f 2573, terwijl ten behoeve 
van verschillende diensttakken verrekend werd een bedrag 
ran f 1169. 

' 
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I. FINANCIËN. 

§ I . BEGROOTING. 

a. BEGBOOTINGSWETTFN. 

Brgroot ing 1913. Bij de wetten van 31 Dec. 1914 (Ned. 
St. nos. 661 en 662, Ind. St. 1915 nos, 283 en 284) zijn in 
de begrooting van uitgaven voor het dienstjaar 1913 — 
reeds verhoogd bij de in K- V. 1913, kol. 139, vermelde wet
ten — nog eenige wijzigingen gebracht, waardoor het eind
cijfer van liet Iste hoofdstuk nader met f 18 500 en dat 
van het I lde hoofdstuk nader met f 8.507 034 is verhoogd. 
De begrooting wijst dientengevolge, tegenover een eindcijfer 
aan middelen van f 2T3 608 208, een bedrag van f 321 622 178 
aan uitgaven aan. 

BegrootiilK 1914. Voor dit dienstjaar waren laatstelijk, 
in verband met de reeds in K. V. 1914 (kol. 133) vermelde 
aanvullingswetten (Ned. St. 1914 nos. 314 en 315, Ind. St. 
nos. 555 en 556), de middelen geraamd op f 295 220 458 en 
de uitgaven op f 338 774 555. Laatstgenoemd bedrag werd 
sedert — door bekrachtiging bij de wetten van 21 Dec. 1914 
en 30 Jan. 1915 (Ned. St. nos. 589 en 43, Ind. St. 1915 
nos. 264 en 291) van door den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië boven de begrooting van Nederlandsch-
Indië voor het dienstjaar 1914 geopende kredieten (Ind. St. 
1914 nos. 449 en 533) — nog verhoogd met onderscheiden
lijk f 250 000 en f 500 000, en alzoo gebracht op f 339 524 555. 

Beprooting 1915. De vier wetten van 31 Dec. 1914 (Ned. 
St. nos. 655, 656, 657 en 658), houdende vaststelling van 
deze begrooting, werden in Indië afgekondigd op den l lden 
Januari 1915 (Ind. St. nos. 14 t /m 17). De K. Bn. van 
2 Jan . 1915 nos. 100 en 101, houdende splitsing in artikelen 
van de beide hoofdstukken der begrooting van uitgaven, zijn 
aldaar op denzelfden dag openbaar gemaakt (Ind. St. 1915 
nos. 18 en 19). Sedert zijn de beide hoofdstukken der uit
gaven gewijzigd bij de twee wetten van 31 Juli 1915 (Ned. 
St. nos. 352 en 353), in verband waarmede de eindcijfers 
der vier hoofdstukken zijn als volgt: ' 

Met intrekking van de betrekkingen van inlandsch schrij
ver der 1ste en 2de klasse en van geldteller, zijn bij het 
korps beambten ten behoeve van de algemeene landskassen op 
Java en Madoera, met uitzondering van die te Batavia, Sema-
rang en Soerabaja, schrijvers in dienst gesteld (Gouv. Bt. 
16 Sept. 1914 n°. 38 in Ind. St. n°. 621). 

Het aantal kassen, beheerd door een beroepsontvanger, 
onderging geene verandering. De tijdelijke algemeene ont
vangers der 3de klasse te Pangkalpinang en Tandjoengpan-
dan (zie K. V. 1914, kol. 133) zijn vast in dienst gesteld, 
terwijl ook de indienststelling van een algemeen ontvanger 
der 3de klasse, adjunct-ontvanger voor de inning van gelden 
bij ' s lands kas te Bandoeng is bestendigd (Ind. St. 1915 
n°'. 104). 

De laatste niet door een beroepsontvanger beheerde lands-
kas op Java, namelijk die te Tjiamis (Cheribon), is met in
gang van 1 Januari 1915 opgeheven (Ind. St. 1914 n°. 792). 

Opgaven, aanwijzende den stand van de gezamenlijke 

Middelen in Nederland (hoofd
stuk I der Middelen) f 45 610 799 

Middelen in Indië (hoofdstuk 
I I der Middelen) 263 818 295 

f 309 429 094 
Uitgaven in Nederland (hoofd

stuk I der Uitgaven) f 66 045 471 
Uitgaven in Indië (hoofdstuk 

I I der Uitgaven 287 521617 
f 353 567 088 

Nadeelig verschil f 44137 994 
Met betrekking tot de dekking van het begrootingstekort 

bepaalt art. 2 der wet, houdende vaststelling van het Iste 
hoofdstuk der Middelen, dat, zoo noodig, daarin wordt voor
zien door eene geldleening op den voet van het eerste lid 
van art. 14 der Indische comptabiliteitswet. 

b. BEGROOTINGSREKENINGEN. \ 
Tot vaststelling van het slot der rekening over 1911 is 

onder dagteekening van 15 Mei 1915 een wetsontwerp aan de 
Sta ten-Generaal ingediend (zie Gedrukte Stukken Tweede 
Kamer, Zitting 1914—1915 — 360). 

De uitkomsten der rekening over 1912, tot vaststelling van 
welker slot eerlang een wetsontwerp aan de Staten-Generaal 
zal worden ingediend, zijn als volgt: 
Ontvangsten in Neder

land f 46407 483,50 
Ontvangsten in Indië 224 142 471,25 

: f 270 549 954,75 
Uitgaven in Nederland f 41 490 126,095 

Uitgaven in Indië 227 535 185,995 

269 025 312,09 
Voordeelig slot f 1 524 642,66 

landskassen op Java en Madoera en van die in de buitenbe
zittingen bij het einde van elke maand van 1914 zijn opge
nomen in bijlage W. 

Het verschil tusschen de in 1913 met de disconteering bij 
's lands kassen van vendu-acceptatiën ontvangen disconto
rente en de aan de postspaarbank ter zake van haar in 
gemeld jaar in 's lands kas berustende gelden uitgekeerde 
vergoeding bedroeg f 3854,72. 

In het tijdvak 1 Augustus 1914—uit. April 1915 is, door 
tusschenkomst van de Javasche Bank, een bedrag van 
f 5 000 000 naar Nederland overgemaakt. 

Ten einde in de behoefte aan kasmiddelen in Indië te 
kunnen voorzien, is bij Ord. van 8 Aug. 1914 (Ind. St. n°. 
548), goedgekeurd bij' K. B. 14 Oct. d.a.v. (Ind. St. n°. 
.749), aan den Gouverneur-Generaal de bevoegdheid verleend 
om in Indië Nederlandsch-Indische schatkistbiljetten uit te 
geven en te beleenen. Van deze bevoegdheid is gebruik ge
maakt door f 30 000 000 nominaal aan Indische schatkist-

§ 2. LANDSKASSEN IN INDIE EN KASBEHEER IN NEDERLAND EN IND1E. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1915—1916. 5. Ned.-Indië. 20 
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biljetten bij de Javasche Bank te beleenen, waarvoor door 
die bankinstelling' aan de Regeering een even groot krediet is 
geopend, waarover in loopende rekening werd beschikt. 

Voorts is, tegen onderpand van tin, door genoemde bank 
een voorschot van i' 10 600 000 in loopende rekening verstrekt. 

De rekening met 's Rijks schatkist wees de navolgende 
nndeelige uitkomsten aan: 

f 58 213 746.815 op uit. Augustus 1914. 
60 437 314,25* 
62 781 722.58 
59 823 915,01" 
60 835 832,85* 
64 912 581,43 
62 654 677,46 
68 360 185,585 

September 
October 
November 
December 
Januari 
Februari 
Maart 

1915. 

f 50 265 519,29* op uit. April 1915. 
53137 853,67 ,, „ Mei 
55 581227,18* „ ,, Juni 
56 955 959,73 „ , , Ju l i 

Bij de wet van 30 Jan. 1915 (Ned. St. n°. 38) is de Minister 
van Financiën bevoegd verklaard tot de overschrijding van 
de aan het slot van art. 26 der Indische comptabiliteitswet 
gestelde grens met f 95 000 000. 

Voor de door 's Rijks schatkist aan Indië geleende gelden 
is in 1914 4 % en wordt sedert 1 Januari 1915 5 % rente 
' s jaars betaald. Over de eerste door de Javasche Bank aan 
den lande geleende f' 5 000 000 was, krachtens, het bepaalde 
bij art. 16, al. 5, van het bankoctrooi (Ind. St. 1906 n°. 107). 
2£ %< over de verdere door genoemde bankinstelling voor
geschoten gelden hare gewone beleeningsrente van 3i % 
's jaars verschuldigd. 

R 3 . VERKOOP VAN PRODUCTEN. 

Ter vervanging van de bij de wet van 1 Ju l i 1909 (Ned. 
St. n°. 218, Ind. St, n°. 455) bekrachtigde, op uit. 1914 
eindigende overeenkomst met de Nederlandsche Handelmaat
schappij voor den verkoop hier te lande van de Oost-Indische 
landsproducten, is, onder dagteekening van 24 Novembei 
1914. eene nieuwe éénjarige overeenkomst gesloten, die be
krachtigd is bij de wet van 31 Dec. 1914 (Ned. St. 1914 n°. 
663, Ind. St. i915 n°. 253). 

A'eilingen en onderhahdsche verkoopen. De in 1914 hier 
te lande door tusschenkomst van de Nederlandsche Handel
maatschappij voor 's lands rekening verkochte producten be
stonden uit 43 689 pikol.Java-koffie, 160 115 pikol Banka-tin, 
950 808 K.G. kinabast, 30 240 K.G. coca, 119 318 K.G. 
caoutchouc en 32 506 K.G. getahpertja. De ruwe opbrengst, 
ad f 22 979 053, liet, na aftrek van de kosten van aflading 
in Indië, vervoer over zee en verkoop (dus ongerekend de in 
Indië gedane uitgaven, waaromtrent opgaven per oogstjaar 
worden aangetroffen in de bij de hoofdstukken 0 en P 
behoorende staten), ten bedrage van f 969 953, een zuivere 

opbrengst van f 22 009 100 over. Voor uitvoerige opgaven 
omtrent een en ander zie men bijlage X. 

Bevrachtingen. Met 43 in den overeengekomen mail
dienst vertrokken stoomscbepen en 14 zoogenaamde tusschen-
booton werden in 1914 door de stoomvaartmaatsdiappijen 
,,Nederland" en ,,Rotterdamsche Lloyd" voor 's lnndfl reke
ning herwaarts verscheept 28 026 pikol koffie. 150 966 pikol 
tin, 10 082 pikol kinabast, 30 240 K.G. coca, .119 472 K.G. 
caoutchouc en 27 479 K.G. getahpertja. Omtrent de betaalde 
vrachten zie men bijlage I J . 

Verzekering. Van de in 1914 door de Nederlandsche 
Handelmaatschappij geldelijk verantwoorde producten, die, 
berekend naar de prijzen op de tijdstippen vau verscheping, 
eene waarde vertegenwoordigden van f 23 765 853, was tegen 
zeegevaar verzekerd geweest eene waarde van f 1 357 728, 
waarvoor wegens premie betaald was f 2809. Door het Gou
vernement werd op de eigen risico eene schade geleden van 
f 20 852,37, verdeeld over 2 ladingen. 

§ 4. ANDERE BRONNEN VAN INKOMSTEN. 

A. VERPACHTE MIDDELEN. 

Java en Madoera. Van de zoogenaamde kleine middelen 
kwam alleen voor eene nieuwe verpachting in aanmerking de 
pandhuispacht in de residentie Soerakarta, waarbij intus-
schen het voorbehoud is gemaakt dat, bijaldien mocht worden 
besloten om de pandhuizen ook in dat gewest in eigen beheer 
te nemen, de overeenkomst vóór den afloop van den pacht-
termijn zal eindigen. 

De nog in de residentiën Soerakarta, Kediri, Madoera en 
Rembang bestaande pacht van de overvaarten is bij Gouv. 
Bt. 26 Jan . 1915 n°. 27 voor de eerste drie gewesten op 
1 April 1915 en voor laatstgenoemd gewest op 1 Mei d.a.v. 
opgeheven. 

Voor alle kleine middelen gezamenlijk beliep de pachtsom 
over 1915 f 115 876, tegen f 326 470 in 1914, welk verschil 
voornamelijk het gevolg is van de opheffing van de pachten 
van de overvaarten en van de pandhuizen in bovenbedoelde 
gewesten. Uitvoerige opgaven omtrent een en ander zijn te 
vinden in bijlage Z. De aanzuivering van de pachtsommen 
over 1914 geschiedde over het algemeen naar behooren. Bij 
het einde van dat jaar was door vier pachters, ongerekend 
de boete, gezamenlijk nog verschuldigd f 508, waarvan 
bereid* f 207 is aangezuiverd. 

Biii tenbezitt ingen. Van de opheffing der pacht van het 
gedistilleerd in eënige gewesten van de buitenbezittingen is 
reeds melding gemaakt in hoofdstuk J , afd. I, § 5. 

In die gedeelten van de buitenbezittingen waar de pacht
overeenkomsten met uit. Maart 1915 kwamen te verstrijken, 
vond de opveiling in den regel tweeledig plaats, namelijk 
voor een korteren en een langeren termijn, l) waarbij in de 
meeste gevallen tot gunning voor den langeren termijn werd 
overgegaan, omdat de aanbiedingen daarvoor voordeeliger 
waren. De dobbelpacht ter Oostkust van Sumatra (met uit
zondering van de afdeeling Bengkalis) is ondershands afge
staan (Ind. St. 1915 n°. 192). 

Voor alle verpachte kleine middelen bedraagt de pachtsom 
over 1915 f 2 184 408, tegen f 2 535 039 (verbeterde opgave) 
in 1914 (zie bijlage Z). 

Van hetgeen in 1914 aan-pachtsommen verschuldigd was 
bleef — behoudens de achterstallige pachtpenningen van de 
dobbelpacht in de residentie Westerafdeeiing van Bornoo, 
waarvoor, in afwachting van de beslissing op een door den 

' ) Ten einde de mogelijkheid te openen om het vergunningstelsel voor 
enkele gewesten der buitenbezittingen vóór 1 April 1918 in te voeren, is bij 
de verpachting van de dobbelspelen voor die gewesten het voorbehoud ge
maakt, dat de overeenkomst desgewenscht vóór den afloop van den pacht-
termijn zal eindigen (Ind. St. 1914 n°. 734). 
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paohter gedaan verzoek om opslag van pach tscha t , ui ts tel 
van be ta l ing was verleend (Gouv'. Ut. 22 I ' ebr . 1915 n°. 9) 
— bij het e inde van da t j a a r nog te vorderen f 1849. 

Over t red ingen van de bepal ingen betreffende de pandhu i s -
pacht werden in 1914 9 maal ontdekt , waaronder 4 wegens 
net houden van een verboden p a n d h u i s en 5 wegens het niet 
opvolgen van de pachtvoorwaarden . 

In die gewesten bui ten -lava en Madoera , waar de ui t
oefening van he t pandhuisbedr i j f n ie t aan p a c h t e n , maar 
aan houders van ve rgunn ingen is toeges taan, zijn in 1914 
20 p a n d h u i s v e r g u n n i n g e n — die al leen gelden voor de 
daa r in genoemde plaatsen en steeds afloopen bij het einde 
van he t j a a r van afgifte — ui tgere ik t . De ve rgunn ingen 
waren verdeeld als vo lg t : R iouw en onderhoor igheden 2 
(22 166 beleeningen waarop f 67 585 werd voorgeschoten) , 
Menado 3 (11412 en f 5 2 437) , Amboina 4 (20 280 en 
f 66 539) , Te rna te en onderhoor igheden 2 (3 630 en f 17 686), 
Tinior en onderhoor igheden 5 (20 246 en f 8982) en Ba l i en 
Lombok 4 (24 478 en f 92 347) . 

De rentevoet , in 1914 bij de van v e r g u n n i n g e n voorziene 
pandhuizen gevolgd, wordt opgegeven per m a a n d te hebben 

.bedragen in Riouw en onderhoor igheden 5 a 12 %, in 
Amboina 3 a 6 % , in Menado 4 a 5 °/„, in Te rna te en onder
hoor igheden 3 a 4 °/„, in T imor en onderhoor igheden 4 a 8 °/n 
en in Ba l i en Lombok 6 %. 

B . O N V E R P A C H T E M I D D E L E N . 

O p i u m r o g i e . Bij Ord. van 26 J u n i 1914 ( I n d . St . n°. 470) 
is de mogel i jkheid opengesteld om ook aan Europeanen en 
met hen geli jkgestelden v e r g u n n i n g te verleenen tot het bezit 
en vervoer ten behoeve van derden van meer dan één tha i l 
bereid reg ie-opium. 

Bij Ord . van 20 Oet. 1914 ( I n d . S t . n°. 668) zijn he t bezit 
en vervoer van regie-opium en reg ie-d j i t j ing b innen de 
Chineesche wijken in de res ident iën B a n t a m en P reange r -
Regen t schappen opnieuw geregeld . Voor e,ene betere hand
h a v i n g van die beperkende bepa l ingen zijn gel i jkt i jdig 
voorschriften u i tgevaa rd igd nopens het bezit van schuif-
gereedschappen, terwij l bij Ord. van denzelfden d a g ( I n d . 
St . n°. 669) het bezit van andere regie- tubes dan die, welker 
inhoud door een le t ter is aangegeven, in de beide genoemde 
gewesten verboden is. I n verband met een en ander onder
g ing de Java- reg ie -ordonnant ie eene wi jz ig ing ( I n d . St. 
1914 n°. 667) . 

De verboden k r ingen in de res ident ie Cher ibon zijn bii 
Gouv. Bt . 28 Xov. 1914 n°. 49 ( I n d . St . n° . 736) ui tgebreid 
tot he t geheele gewest, met u i t zonder ing van een gedeelte 
der gewestelijke hoofdplaa ts ; bij o rdonnan t i e van denzelfden 
dag ( I n d . St . n°. 737) is in da t gedeel te van dezeji verboden 
k r ing , waa r het op iumgebru ik nie t reeds a lgeheel verboden 
is, met i n g a n g van 1 Apr i l 1915 een vergunnings te l se l inge
voerd, terwij l bij de o rdonnan t i e in I n d . St . 1914 n°. 738, 
evenals voor de residentiën B a n t a m en P reange r -Regen t -
schappen, bepaald is da t slechts het bezit van tubes met een 
bijzonder kenteeken, in de s t reken, waa r het ve rgunn ing 
stelsel van k rach t is, geoorloofd is. 

Maat rege len tot verdere beperk ing van he t op iumgebru ik 
in de gewesten P a l e m b a n g , Banka en onderhoor igheden, 
S u m a t r a ' s Wes tkus t , Oostkust van S u m a t r a en Bal i en Lom
bok zijn genomen onderscheidenl i jk bij O r d n . van 1 Aug . 
1914 ( I n d . St . n°. 534) , 8 en 10 M a a r t 1915 ( I n d . St . nos. 
240 en 245) , 4 Mei 1915 ( I n d . St . n°. 346) en 17 J u n i 1915 
( I n d . St . nos. 412 en 413) . 

Bij O r d n . van 20 Mei 1915 ( I n d . St . nos . 365 en 366) zijn 
maat rege len genomen ten einde een beter toezicht mogelijk 
te maken op de voor de afdeel ing Lombok (res. Bal i en 
Lombok) vastgestelde verbodsbepal ingen ten aanzien van den 
invoer, he t bezi t , den eigendom en het vervoer van opium 
( I n d . St . 1897 n°. 17. zooals he t sedert is gewi jz igd) . 

Voor de gewesten P a l e m b a n g . Benkoelen en Lampongsche 
dis tr icten is bij Ordn . van 26 J u n i 1914 ( I n d . St . nos. 468 
en 469) de mogeli jkheid geopend om ook t i t i p -ve rgunn ingen 
in hoeveelheden van meer dan 5 tha i l af te «reven, terwiil bij 
eers tgenoemde o rdonnan t i e voor de res ident iën P a l e m b a n g 
en B a n k a en onderhoor igheden o. m . is bepaa ld , dat aan 
k i thouders ve rgund kan worden meer dan i tha i l regie-
d j i t j ing te bezi t ten . 

De in I n d . St . 1907 n°. 537 opgenomen organ i sa t i e van den 

dienst der opiunirogie onde rg ing nadere wijziging bij Gouv. 
Bt. 2 Maa i t 1915 n°. 38 ( I n d . St . n°. 235) . 

De bepalingen omtrent de verpakking van opium der regie 
en omtren t den verkoop daa rvan in liet gebied der regie zijn 
gewijzigd bij Gouv. ' B t n . 26 J u n i 1914 n°. 40 ( I n d . St . 
n°. 471) en 20 Oct. 1914 n°. 35 ( I n d . St. n". 670) . 

Bij Gouv. Bt . 11 J a n . 1915 n°. 49 ( I n d . St . n°. 39) is he t 
aan ta l ambtenaren met den t i tel van controleur bij de op ium-
regie van 15 op 17 gebrach t . 

Op Java en Madoera — met inbegr ip van de gewesten 
Hautain en P reange r -Regen t schappen , waar slechts op enkele 
p laa tsen regie-opium is ve rk r i jgbaar gesteld — is in 1914 
in het geheel ' v e r k o c h t 917 494 tha i l bereid op ium, tegen 
931 307 in 1913, of l\ % m inde r . 

De verkoop in de gewesten van de bu i tenbez i t t ingen , waa r 
in 1914 de regie werkte , bedroeg 1642 338 tha i l bereid 
Opium, 6333 tha i l ruw op ium en 2071 tha i l opiurnpi l len, 
tegen onderscheidenli jk 1 8 0 5 775, 25 288 en 9252 tha i l in 
1913. Voor opgaven per m a a n d van de verkochte hoeveel
heden, ook wat betreft de verdee l ing van den verkoop naa r 
de verschi l lende verpakkings-eenheden en de geldel i jke 
opbrengs t , zij verwezen naa r bi j lage AA. 

De toeneming van de ruwe opbrengs t in de bu i tenbez i t t in 
gen , ondanks minderen verkoop, is een gevolg van de ver-
hooging van de verkooppri jzen. 

H e t aan ta l ops lagplaatsen op J a v a en Madoera is, ten
gevolge van de opheff ing van de bewaarp laa t s te Modjokerto, 
t e ruggebrach t tot 17. He t aan ta l verkoopplaatsen bedroeg op 
het e inde van het vers lagjaar 873, d. i. 10 minder dan op 
u i t . 1913. He t aan ta l van eene v e r g u n n i n g voorziene ver-
bru iksp laa t sen (k i t ten) ve rminde rde van 393 tot 116. Ver
g u n n i n g e n tot het verkoopen en vervoeren van regie-opium 
tot hoeveelheden van meer dan 1 tha i l ten behoeve van de 
op iumverbru ikers onder he t werkvolk van de ver van eene 
verkoopplaats gelegen e r fpachtsondernemingen; zijn er in 
1914 43 verleend, tegen 49 in 1913. 

H e t aan ta l Chineesche houders van eene v e r g u n n i n g tot 
bezit en vervoer van op ium op een der plaatsen P a n d e g l a n g , 
Tj i legon, Menes en Laboehan in de residentie B a n t a m be
droeg in 1914 15 (18 in 1913) , a a n wie 345,13 tha i l regie-
op ium werd verkocht (420,12 in 1913) . Te T j imah i ( P r e a n -
ger -Kegentschappen) bedroeg he t aan ta l Chineesche ve rgun
n ing-houders 4 (5 in 1913) . 

U i t het onder I I van bi j lage AA opgenomen overzicht 
omt ren t de geldelijke u i tkomsten van de regie op J a v a en 
Madoera over 1914 bl i jkt da t — de kosten voor de poli t ie 
bui ten beschouwing gela ten — de zuivere opbrengst in d a t 
j a a r bedroeg f 15 552 720, t egen f 15 580 249 in 1913. of 
f 27 529 minder . I n de bu i tenbez i t t ingen bedroeg de zuivere 
opbrengst (ongerekend de kosten van poli t ie) in 1914 
f 11 704 541 , tegen f 10 730 673 in 1913. 

H e t aan ta l aanha l ingen in he t regiegebied op J a v a en 
Madoera bedroeg in 1914 895 (waaronder 489 van regie-
o p i u m ) , tot eene gezamenli jke hoeveelheid van ru im 423 kat i 
(he t r uw opium herleid tot het gewicht daarvan in bereiden 
s t a a t ) , u i t v o e r i g e opgaven h ie romt ren t treft men aan in 
bi j lage AA, onder l i l . De belangr i jks te aanha l ingen be
troffen die van eene par t i j groot 21 kati te Ba tav ia en ruim-
18 ka t i te Tandjoengpi ' iok; voorts hadden te Ba t av i a , 
Tandjoengpr iok , . Bandoeng , Tj iandjoer en Soerabaja nog 
verschi l lende aanha l ingen p laa t s , ui teenloopende tussehen 1 
en r u i m 4 ka t i . I n de gewesten Ba tav ia , P reange r -Regen t 
schappen en Soerabaja vonden bovendien nog aanha l ingen 
van morph ine p laa t s , terwij l in de residentiën Ba tav ia , 
S e m a r a n g en R e m b a n g morph inehoudende an t i -op iumpi l len 
werden aangetroffen. Verder zijn in de opgegeven 423 kat i 
nog begrepen eenige zeer be langr i jke aanha l ingen aan boord 
van de stoomschepen der s toomvaar tmaatschappi jen „ N e d e r 
land" ' en „ O c e a a n " , namel i jk 74 kat i aan boord van de 
Koningin Emma, 22 kati aan boord van de Prins der Xeder-
landen, 35 kati aan boord van de Banda, 15 kat i aan boord 
van de Radja en 12 en 9 kati aan boord van de Laertes en 
de Sarpedon. 

H e t aan ta l opslagplaatsen, verkoopplaatsen en toegestane 
verbru iksplaa tsen (k i t ten) in de bui tenbez i t t ingen bedroeg 
op u i t . 1914 onderscheidenli jk 18, 609 en 45, tegen 18. 625 
en 57 op u i t . 1913. He t aan ta l houders van eene v e r g u n n i n g 
voor h e t bezit en vervoer van meer dan 1 of 2 tha i l ruw 
op ium bedroeg in 1914 in de bu i tenbez i t t ingen 465 (246 



KOLONIAAL VERSLAG 1 9 1 5 . 
188 Hoofdstuk M, afd. I. 160 

ter Oostkust van Sumatra, 23 in Atjeh en onderhoorigheden, 
104 in Rio.uw en onderhoorigheden, 1 in de Westeraf deel ing 
van Borneo en 1 in Menado), tegen 490 in 1913. Het aantal 
vergunningen in de gewesten Lampongsche districten en 
Timor en onderhoorigheden bedroeg op liet einde van het 
derde kwartaal onderscheidenlijk 7 en 13. In het gewest 
Billiton weiden op 1 Mei 1914 alle ten behoeve van de ïnijn-
werkersploegen afgegeven vergunningen ingetrokken. 

De bewaarplaats van opium te Muntok is naar Pangkal-
pinang (re*. Banka en onderhooriglieden) overgebracht 
(Ind. St. 1915 n°. 151). 

In 1914 bedroeg het aantal aanhalingen in het regie-gebied 
der buitenbezittingen 395, tot eene gezamenlijke hoeveelheid 
van ruim 63 kati, waaronder ruim 28 kati regie-opium (bij 
334 aanhalingen). De belangrijkste aanhalingen waren die 
van eene partij van 5 kati ter Oostkust van Sumatra, van 
ruim 3 kati te Sabang (Atjeh en onderboorigheden) en ruim 
IJ kati te Emmahaven (Padang). Ter Sumatra's Westkust 
werd ook aangehaald eene partij papaverbladeren, bevat
tende ruim 2 kati opium van goede hoedanigheid, terwijl 
elders nog 3 aanhalingen, uiteenloppende tusschen 1 en I j 
kati, plaats hadden. Morphine werd in de residentie Menado 
2 maal en in de residentie Oostkust van Sumatra eenmaal 
aangehaald. 

Met de in K. V. 1911, kol. 182, bedoelde beperking van 
het aantal uren, gedurende welke de verkoopplaatsen op 
Zondag geopend zijn, werd geleidelijk voortgegaan, als 
gevolg waarvan een toenemend aantal van die inrichtingen 
op die dagen geheel gesloten blijven. 

Omtrent de fabriek der regie zie men hoofdstuk P , afd. V. 
In- en uitvoerrechten. Bij de wet van 21 Dec. 1914 

(Ned. St. n°. 588, Ind. St. 1915 nos. 219 en 220) is de 
Indische tariefwet in dien zin gewijzigd, dat voortaan ook 
van gedistilleerd, van binnen het tolgebied ingevoerd in 
de buitenbezittingen, invoerrecht kan worden geheven; eerst
genoemde wet stelde tevens in staat om eene belasting naar 
den maatstaf van het invoerrecht te heffen van het inlandsch 
gedistilleerd, dat in desbetreffende gewesten bij den aanvang 
van de nieuwe heffing voorhanden zou zijn. 

Voor de met het voorafgaande verband houdende bepalin
gen op den in- en uitvoer, enz. van alcoholische dranken, tot 
tegengang van het drankmisbruik in Nederlandsch-Indië, 
zie men hoofdst. J , afd. I , § 5. 

Bij Ord. van 10 Eebr. 1915 (Ind. St. n°. 169) is de haven 
van Semoeda (res. Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) 
voor den algemeenen handel opengesteld en aangewezen voor 
beperkten invoer en algemeenen uitvoer. 

Nopens de vestiging, opheffing of verplaatsing van tol
kantoren en hulptolkantoren zie men Ind. St. 1914 nos. 488, 
489, 490, 507, 577, 607, 654, 674 en 721 en Ind. St. 1915 
nos. 4, 266, 313 en 350. 

Bij Ordn. van 12 Oct. 1914 (Ind. St. nos. 650 en 651) 
is voor de tolkantoren te Soerabaja en Makasser de termijn 
van bewaring van onbeheerde goederen verkort en zijn de 
tarieven voor de heffing van pakhuisliuur voor die goederen, 
alsmede voor goederen, opgeslagen in openbaar entrepot, 
herzien. 

De bepalingen aangaande de samenstelling van het Euro-
peesch personeel der in- en uitvoerrechten en accijnzen (Ind. 
St. 1908 n°. 279) ondergingen nadere wijziging bij Gouv. 
Bt. 5 Maart 1915 n°. 36 (Ind. .St. n°. 237). 

De bepalingen omtrent het toekennen van belooningen 
voor het ontdekken van overtredingen der bepalingen 
omtrent de in- en uitvoerrechten en accijnzen (Ind. St. 
1873 n°. 265, juncto 1910 n°. 313) zijn nader gewijzigd bij 
Gouv. Bt. 31 Jul i 1914 n°. 52 (Ind. St. n°. 532). 

Terwijl in 1913 de ontvangsten in het tolgebied aan in- en 
uitvoerrecht gezamenlijk hadden bedragen f 27 928 892, is 
in 1914 f 25 232 053 ontvangen, waarvan op Java en Madoera 
f 1 6 614 588 ( f 1 4 8 6 0 6 8 minder dan in 1913) en in de 
buitenbezittingen f 8 617 465 (f 1210 781 minder dan in 
1913). Na bijtelling van nagevorderd recht en na aftrek van 
de terugbetalingen, beliep het in 1913 en 1914 ontvangene 
aan invoerrecht en uitvoerrecht de onderstaande sommen: 

1913. 1914. 
Invoerrecht f 25187147 f 23 233 416 
Uitvoerrecht 2 741 745 1 998 637 

f 27 928 892 f 25 232 053 

Bij deze sommen is geen rekening meer gehouden met de 
ontvangsten aan pakhuishuur, aangezien die huur sedert 
1 Januari 1914 komt ten bate van het departement der bur
gerlijke openbare werken. 

Voor elk kantoor in het bijzonder zijn de cijfers over 1914 
vermeld in staat I van bijlage BB, terwijl uit een ander 
overzicht van denzelfden staat blijkt hoeveel de voornaamste 
der bij in- en uitvoer belaste goederen, zoowel in genoemd 
jaar als in 1913 aan recht opbrachten. 

Wegens overtreding van de bepalingen op de tolrechten 
hadden in 1914 658 bekeuringen plaats (waarvan er 647 bij 
onderhandsche schikking werden afgedaan), tegen -922 
in 1913. 

Accijnzen. De bedragen, welke de in oen grooter of 
kleiner gedeelte van het tolgebied geheven accijnzen in de 
jaren 1913 en 1914 in 's lands kas deden vloeien, blijken uit 
de onderstaande opgaaf (voor 1914 zij bovendien verwezen 
naar staat I van bijlage BB). 

1913. 1914. 

Accijns op inlandsch ge
distilleerd f 270 069 f 273 982 

Accijns op tabak 94 452 94 064 
Accijns op petroleum 6 991113 6 804 920 
Accijns op lucifers 4 441263 4 066 890 

f 11796 897 f 11239 856 

Wegens overtreding van de accijnsbepalingen betreffende 
het inlandsch gedistilleerd, de petroleum en de lucifers wer
den in 1914 83 bekeuringen afgedaan (tegen 75 in 1913), 
waarvan 12 bij onderhandsche schikking. 

Het bedrag van den accijns op het inlandsch gedistilleerd 
op Java en Madoera is, in verband met andere bepalingen 
tegen drankmisbruik, van f 50 op f 75 per hectoliter gebracht 
(Ind. St. 1915 nos. 224 en 227). 

Bij Ordn. van 7 Mei 1915 (Ind. St. nos. 352 en 353) is 
gelegenheid 'gegeven om ook voor gedistilleerd, benoodigd 
voor de vervaardiging van glycerine- en doorschijnende zeep, 
vrijdom van accijns te verkrijgen (zie Ind. St. 1898 n°. 90). 

Belastingen in het algemeen. Bij K. B. 12 Mei 1914 
n°. 39 (Ind. St. n°. 501) zijn de bepalingen regelende de 
invordering van belastingen door middel van dwangschriften 
(zie Ind. St. 1879 n°. 267) gewijzigd. 

Met intrekking van alle daarmede strijdige voorschriften, 
zijn bij Gouv. Bt. 6 Febr. 1915 n°. 29 (Ind. St. n°. 160) 
voor de dwangschriften ter invordering van de verponding 
en van alle overige onder het departement van financiën 
behoorende kohierbelastiugen nieuwe modellen vastgesteld. 

BÜ Gouv. Bt. 9 Jan. 1915 n°. 37 (Ind. St. n°. 23) is eene 
regeling getroffen inzake de inning en het overmaken van 
belastingen in het district Sadjira der residentie Bantam, 
terwijl personeel in dienst is gesteld ten behoeve van de 
inning der belastingen in dat district en het district Rang-
kasbitoeng van hetzelfde gewest. Eene nadere regeling inzake 
de inning en het overmaken van belastingen in het district 
Bangadoea der residentie Cheribon is getroffen bij Gouv. Bt. 
11 Jan . 1915 n°. 56 (Ind. St. n°. 46). 

Het in het belang van de belastingwerkzaamheden in de 
residentie Oostkust van Sumatra in dienst gestelde personeel 
is uitgebreid bij Gouv. Btn. 12 en 14 Jan . 1915 nos. 39 en 
31 (Ind. St. nos. 60 en 92). 

Personeele belasting. Over 1914 zijn in het geheel aan
geslagen 31 410 Europeanen en 46 626 vreemde oosterlingen 
(2123 en 2329 meer dan in 1913). Voor elk gewest in het 
bijzonder blijken de uitkomsten der belasting over beide 
jaren uit bijlage BB, staat I I . In 1914 kwamen 213 bezwaren 
in, tegen 59 in 1913. 

Afzonderlijk voor Java en Madoera en de buitenbezittingen 
beliepen de aanslagen en het geïnd bedrag als volgt: 
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Aanslag 
Af: wegens toegestane verminde

ringen 

Alzoo werkelijk te heffen . . . . 
Bovendien verschuldigd aan schat-

tingskosten, voor zoover z(j den 
aangeslagene» in rekening waren 
te brengen 

Derhalve in het geheel doordeaan-
geslagenen verschuldigd . . . . 

Geïnd bedrag a) 

1913. 
(Verbeterde opgaven.) 

Java on 
Maduera. 

Huitenbe-
zittingen. 

1914. 
(Voorloopige opgaven.) 

Buitenbo-
zittingen. 

Java en 
Madoera. 

f 1 284 750 

102103 

f 1182653 

-, m> 

f 1 188 102 
1107 824 

f 412408 

30173 

f 382235 

1586 

f 383821 
357 474 

f 1356 807 

95156 

f 1201711 

0187 

f 1207 898 
1261 742 

f 417 290 

22417 

f 394 879 

1829 

f 390 708 
405 280 

u) Onder de geïnde bedragen is hier , en bij andere hierna t e vermelden 
belastingen, n ie t alleen begrepen wa t op den aanslag van hetzelfde j aa r 
ontvangen, m a a r ook wat van den achters tand over vorige j a ren aangezui
verd is (wat de personeele belasting betreft , ook hetgeen gestort is wegens 
t e verhalen kosten van scha t t ing) , zoomede de boete wegens t e l a t e betal ing, 
terwijl daaren tegen , ingevolge a r t . 20 der comptabil i tei tswet, in mindering 
is gebrach t hetgeen tengevolge van verkeerden aanslag over he t behandeld 
of over eenig vorig j aa r , dan wel uit anderen hoofde, aan belanghebbenden 
is t e rugbe taa ld . 

Inkomstenbelast ing. Bij Ord. van 21 Mei 1915 (Ind. St. 
n°. 367) is de ordonnantie, regelende de heffing eener inkom
stenbelasting (zie Ind. St. 1908 n°. 298, zooals dit sedert is 
gewijzigd en aangevuld), nader herzien in dien zin, dat pok 
de uitkeeringen, welke in Nederlandsch-Indië gevestigde 
maatschappijen van levensverzekering regelmatig aan ver
zekeringnemers als zoodanig doen, voor de heffing van die 
belasting naar de jaarlijksche overwinst niet in aanmerking 
komen, en dat de belasting voor de in Nederland gevestigde 
vennootschappen en vereenigingen, die haar bedrijf geheel 
■of ten deele in Nederlandsch-Indië uitoefenen, verhoogd 
wordt tot 3 % van het jaarlijksch zuiver inkomen. Deze ver
hooging houdt verband met de omstandigheid dat die. 
vennootschappen en vereenigingen in de Nederlandsche 
inkomstenbelasting niet, zooals in de belasting op de bedrijfs-
en andere inkomsten geschiedde, ten volle doch slechts voor 
een gedeelte van hare uitdeelingen worden aangeslagen (zie 
de wet van 16 April 1915; Ned. St. n°. 197) en van de 
opbrengst van die aanslagen geene uitkeering aan de geld
middelen van Nederlandsch-Indië wordt gedaan. 

In 1914 zijn, volgens voorloopige opgaven, in het geheel 
aangeslagen 40 639 personen en 1441 naamlooze vennoot
schappen en andere lichamen. Het bedrag van den aanslag 
beliep, na aftrek van toegestane verminderingen, f 10 264 008 
(volgens voorloopige opgaven), tegen f 11346 010 (volgens 
verbeterde opgaven) in 1913. 

Uit het volgend overzicht blijkt hoeveel Java en Madoera 
en hoeveel de buitenbezittingen in die bedragen deelen, en 
hoeveel in elk der genoemde jaren aan inkomstenbelasting 
werd geïnd. 

i 9 i a 
(Vorbeterdo opgaven.) 

Java en 
Madoera. 

Buitonbe-
zittingen. 

1914. 
(Voorloopige opgaven.) 

Buiten be
zittingen. 

Java en 
Madoera. 

Aanslag 
Af: wegens toegestane verminde

ringen 

Alzoo werkelijk te heffen . . . . 
Geïnd bedrag 

f 8855597 f 2809813 i f 8062313 f 2482738 

244 675 j 74 725 199 KW 81438 

f 8 010 922 
8669910 

f 2 13ö 088 
2 445 950 

f 7862708 , f 2401300 
6 810179 '■ 2727 909 

Voor opgaven nopens den aanslag per gewest, nopens het 
cijfer der aangeslagenen en nopens de groepeering naar hun 
belastbaar inkomen der aangeslagenen, zie men onder l i l a , 
I I I o en I H r van bijlage BB. Over het met uit. April 1915 
geëindigde Nederlandsche belastingjaar 1914/1915 kwam 
aan de Indische geldmiddelen ten goede een bedrag van 
f 1186418,33 (tegen f 1 433 074,58 over 1913/1914). en 
zulks als uitkeering ingevolge de wet van 9 April 1897 
(Ned. St. n°. 84, Ind. St. n°. 150) uit hetgeen in Nederland 

wegens belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten ont
vangen wei'd van in Indië werkende, maar in Nederland 
gevestigde maatschappijen of vereenigingen (uitgezonderd 
de verzekeringsmaatschappijen). Zooals hiervóór bliek, beeft 
deze wet door de vervanging van de ovengenoemde belasting 
door de bedrij £ sbelasting hare beteekenis verloren. 

Gedurende 1914 zijn 261 bezwaren ingediend, tegen 246 
in 1913. 

Verponding en daarmede overeenkomende heffingen. 
In het geheel was in 1914 op en buiten Java en Madoera 
aan verponding te heffen f 3 011 460, tegen f 2 979 735 (vol
gens verbeterde opgaven) in 1913. Geïnd is, met inbegrip 
van het aangezuiverde over vorige jaren en van boeten, in 
1913 f 3 076 228 en in 1914 f 3 612 032. Voor eene splitsing 
per gewest zie men staat IV van bijlage BB. 

De op 1 Januari 1902 ingevoerde, met de verponding 
overeenkomende belasting ter zake van door niet-inlanders 
zonder ingeschreven wettigen titel in gebruik genomen erven, 
gelegen op het domein Bloeboer (Batavia), beliep in 1914 
f 1045, tegen f 1324 (volgens verbeterde opgaaf) in 1913. 

Belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten van inlan
ders en vreemde oosterlingen. Ingevolge de Ord. van 28 
Dec. 1914 (Ind. St. n°. 785) is, voor zooveel betreft de onder-
afdeeling Wetar der afdeeling Timor van de residentie Timor 
en onderhoorigheden, de invoering van de belasting op de 
l>edrijfs- en andere inkomsten van de inlandsche bevolking 
in de gewesten buiten Java en Madoera (Ind. St. 1914 n°. 130) 
nader vastgesteld op 1 Januari 1915. Ingevolge Gouv. Bt. 
15 Febr. 1915 n°. 26 (Ind. St. n°. 190) is, eveneens^ gerekend 
van 1 Januari 1915, de uitsluiting van het gouvernement 
Sumatra's Westkust — met uitzondering van de Mentawei-
eilanden (zie Ind. St. 1915 n°. 308) — met opzicht tot de 
heffing dezer belasting vervallen, in verband waarmede de 
Ord. van 2 Febr. 1908 (Ind. St. n°. 93), regelende de heffing 
van eene bijzondere belasting op de bedrijfs- en andere 
inkomsten van de inlandsche bevolking in dat gewest is inge
trokken bij Ord. van 15 Febr. 1915 (Ind. St. n°. 191). 

Omtrent de verdeeling van het aantal aangeslagenen naar 
hun jaarlijksch inkomen, den aanslag en andere gegevens 
betreffende deze belasting vindt men opgaven over 1913 en 
1914 in de staten' Va en V6 van bijlage BB. Onderstaand 
overzicht doet de in genoemde jaren geïnde bedragen kennen: 

Bedrag van de belasting 
over 1914 ; f 3312 072 

Java en : Buitenbe-
Madoera. zittingen. 

Van dat bedrag werd in ■, 
1914 betaald. . . , . I f 3 062 429 

Aan achterstand over i 
vorige jaren, en boeten 
werd bovendien betaald 114 343 

Totaal in 1914 geïnd (zie 
noot, kol. 161) ; f 3 176 772 

In 1913 is geïnd (verbe
terde opgaven). . . . 3123 271 

f82430311) 

Totaal. 

f6387 7631) 

4056831) 

f6 793 446 

7 698 488 2) 

f115551031) 

f94501921) 

5200261) 

f 9970218 

10821759 

' ) De gegevens betreffende de gewesten Zuider- e n Oosterafdeeling van 
Borneo en Timor en onderhoorigheden, welke bij he t afslui ten van di t 
verslag nog niet waren ontvangen, zijn hieronder niet begrepen. 

-) Hieronder f 3 442 306 a a n hoofdelijke belasting, welke seder t 1 J a n u a r i 
1914 is vervangen door eene algemeene belasting op de bedrijfs- en andere 
inkomsten (vgl. K. V. 1914, kol. H l ) . 

Belasting op het slaehten van runderen, buffels, paar
den en veulens op Java en Madoera. In 1914 is ter zake 
van deze belasting geïnd f 1 695 518, alzoo f 42 924 minder 
dan in 1913, welke achteruitgang moet worden toegeschreven 
aan dezelfde oorzaken als vermeld in K. V. 1914, kol. 142. 
Voor gesplitste opgaven zie men staat VI van bijlage BB. 
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H e t aan ta l over t redingen wegens s lachten zonder vergun
n i n g bedroeg in 1914 779, met 885 beklaagden, tegen 603 
niet 714 beklaagden in 1913. 

Belasting op liet slachten van varkens op Java en 11a-
doera._ De opbrengst van deze be las t ing bedroeg in 1914 
f 127 548, tegen 1 119105 in 1913, alzoo een voordeel ig 
verschil van f 8383 (zie de gespl i ts te opgave in s t aa t V I I I 
van bijlage U B ) . 

He t aanta l over t redingen l>eliep 4 , met 4 bek laagden , tegen 
12 met 14 beklaagden in 1913. 

S l a c h t b e l a s t i n g e n in de b u i t e n b c z i t t i n g c n . Bij Ord. van 
11 Deo. 1914 ( I n d . St . n°. 755) zijn de in verschi l lende 
gewesten buiten J ava en Madoera van krach t zi jnde rege
l ingen der s lachtbelas t ingen met opzicht to t de vers t rekking 
van de vergunningsl>ewijzen tot he t s lachten en de over
b reng ing in 's lands kas van de voor die vergunningsbewijzen 
geïnde belast inggelden herz ien . 

Bij Ord. van 13 J a n . 1915 ( I n d . St . n°. 80) is in de resi
dent ie Westerafdeel ing van Borneo eene be las t ing op het 
s lachten van runderen en buffels ingevoerd en fs de rege l ing 
van die be las t ing in ééne o rdonnan t i e samengevat met die 
van de in dat gewest bes taande be las t ing op het s lachten 
van t a m m e varkens. 

Bij Gouv. Bt , 19 J a n . 1915 n°. 47 ( I n d . St . n°. 108) is 
nader aangegeven in welke geb iedsdee^u van de res ident ie 
T imor en onderhoorigheden de belas t ing op het s lachten van 
runderen en buffels voorshands niet geheven wordt . 

In 1914 is aan runds laeh tbe las t ing geïnd f 264 391 . tegen 
f 250 215 iu 1913, en aan varkenss lachtbe las t ing f 2 4 1 5 9 2 , 
tegen f 206 610 in 1913. 

Voor nadere gegevens zie men de s ta ten V I I en I X van 
bi j lage B B . 

H o n d e n b e l a s t i n g . Bij O i d n . van 22 J u l i 1914 ( I n d . St . 
n°. 517) en 13 J a n . 1915 ( I n d . St . n°. 81) is deze be las t ing 
ingevoerd te Seu l imeum, I n d r a p o e r i , Kroeëng B a j a en 
P a d a n g t i d j i (At jeh) en B a n d a Ne i r a ( A m b o i n a ) . 

Be vergunningen aan ('liincezeii voor het houden van 
dobbe l spe len brachten in 1914 op J ava en Madoera f 40 900 
pp, tegen i' 41 900 (verbeterde opgave) in 1913. In de bui-
tenhezi t t ingen bracht de be las t ing in 1914 op f 79 377, tegen 
f 36 449 (verbeterde opgave) in 1913. 

B e l a s t i n g e n van v e r s c h i l l e n d e n a a r d , d ie s l e c h t s in h e t 
een of a n d e r gewes t w o r d e n g e h e v e n . O m t r e n t de opbrengs t 
of den aans lag van deze be las t ingen v i n d t men opgaven over 
1918 en 1914 in s taa t X van bi j lage B B . 

Z e g e l r e c h t . Aan zegelrecht is in 1914 on tvangen f 2 447 403 
(f 1 796 289 op J a v a en Madoera en f 651 114 in de bu i ten
bez i t t ingen) , tegen — volgens verbeterde opgaven — 
f 2 461 050 in 1913 (f 1 824 610 op J ava en Madoera en 
i' 636 440 in de bu i t enbez i t t i ngen) . 

De lijst van vi i js te l l ingen van zegelrecht is aangevuld en 
gewijzigd bij Ord'n. van 14 Sept . 1914 ( I n d . St . n°. 614) , 
23 J a n . 1915 ( I n d . St. n°. 126) . 19 F e b r . 1915 ( I n d . St . 
n°. 208) . 10 Maar t 1915 ( I n d . St. n°. 246) , 13 M a a r t 1915 
( I n d . St. n°. 255) en 1 Mei 1915 ( I n d . St . n°. 343) . 

Bij Gouv. Bt . 22 Sept . 1914 n°. 43 ( ( I n d . St . n°. 628) is 
bepaald da t . met ingang van 1 November 1914. geen ge
zegeld papier en plakzegels meer verkr i jgbaar zullen zijn bij 
den controleur van L inggS (res. Riouw en onderhoor ig-
l ieden). 

0T< r s r h r i j t i n g s - benevens success ie- M o v e r g a n g s r e c h t . 
De opbrengst van deze belas t ingen was in 1913. volgens ver
beterde, en in 1914. volgens voorloopige opgaven, als vol art: 

O verse h rij vin gs-
recbt 

Successie-en over
gangsrecht 

^ 1918 

/ 1914 

[ 1918 

I 1914 

Java en 
Madoera 

Buitenbe
zittingen. Totaal. 

f 945 444 

922 81 12 

214 181 

151 608 

f 125 619 

116 040 

85 241 

25 747 

f 1 071 063 

1 038 702 

249 872 

177 355 

Bij Ord. van 9 J a n . 1915 ( I n d . St . n°. 34) is bepaald d a t 
de overeenkomsten tot overdracht om niet tusschen gebieds-
deelen met eigen geldmiddelen onder l ing van aan ben toe-
behoorende onroerende zaken vrijgesteld zijn van het recht 
van overschri jving, van zegel- en legesgelden. 

P a n d b n t s d i e n s t . Ter verdere u i tvoer ing van de bij Ord. 
van 4 Deo. 1 9 0 3 ' ( I n d . St . n°. 402) getroffen regel ing i<. 
ingevolge Gouv. Bt . 29 Deo. 1914 n°. 46 ( I n d . S t . n°. 794), 
de rechtMieeksche ui toefening van het pandliuisbedi ijf. t e r 
vervanging van de pacht , niet i ngang van 1 Apr i l 1915, 
ingevoerd in de residentie Djok Jakar t a . 

De bij wijze van proef genomen ' maa t rege l tot ves t ig ing 
van nandhuizen in de residentiën Besoeki en P r e a n g e i - l t e -
gentschappen — zie K. V. 1912, kol. 168/164, en K. V. 
1918, kol. 150 — is bestendigd (Ind. St. 1914 n°. 397'en 1915 
n°. 460) , terwijl voorts nog pandhuizcn zijn opgericht op 
enkele plaatsen in de residentiën Batavia ( I n d . St . 1914 n . 
525, juncto 1915 n°. 122) en Chefxbon (Ind. St. 1914 n°. 643). 
De pandhnisen te Eetapang, Gajam en Ardjasa (res. Ma
doera) zijn opgeheven (Ind. St. 1914 n°. 653). 

Nopens de bezoldiging, enz. van de ambtena ren 1»Ü den 
pandnuisdienst zie men I n d . St . 1915 nos. 138 en 195. De 
in I n d . St . 1908 n°. 569 opgenomen regel ing ten aanzien van 
de verkoopingen van bij 's lands pandhu i sen in pand gegeven 
goederen — zie K: V. 1912, kol. 219 — is mede van toepas : 
■ing verklaard op het vendukantoor der 2de klasse te B a n -
doeng ( I n d . St . 1915 n°. 129). 

He t reglement voor den pandhuisd iens t o n d e r g i n g wijzi
g ing bij Ord. van 16 F e b r . 1915 ( I n d . S t . n°. 196) . 

Op ui t . 1914 waren op J a v a en Madoera 298 pandhu izen 
in werking, waar in 3 1 4 1 4 263 panden beleend werden, 
waarop f' 66 852 018 werd voorgeschoten. De bedrijfskosten 
bedroegen f 5 648 539, of verdeeld over liet aan ta l panden , 
f 0,18 per p an d , terwij l eene winst van f 3 508 929 werd 
gemaakt . 

Recht op de openbare rerkoopingen. Bij de Landsven-
dukantoren (vendukantoren der 1ste klasse, waaronder be
grepen die, welke beheerd worden door a lgemeene on tvangers 
van landskassen) is in 1914 omgezet aan voor pa r t i cu l i e re 
rekening verkochte goederen f 6 809 277 en aan voor 's lands 
rekening verkochte goederen en producten f 1 0 0 0 542 ( in 
1913 f 7 273 027 en f 1 8 9 7 311) . en te dier zake aan recht 
geheven f 580 946, l a tende , na aftrek van de kosten der kan
toren, eene winst van f 385 449 (over 1913 b rach t di t recht . 
onzuiver f 525 634 en zuiver f 400 748 o p ) . 

Bij de vendukantoren der 2de klasse (d ie . waarvan he t 
beheer eene b i jbe t rekking u i tmaak t ) beliep de omzet in 1914 
bij de door notarissen beheerde kantoren f 11 738 788 en bij 
tlie onder beheer van gewestelijke secretarissen, commiezen 
op assis tent-resident iekantoren of bes turende ambtena ren 
f 1896 025, te zamen f 13 134 763, welke sommen over 1913 
bedroegen 1 1 1 3 9 6 303 + f 1 3 6 0 924 = f 12 757 227. Aan 
voor 's lands reken ing verkochte goederen, enz. was onder 
den omzet van de kantoren der 2de klasse begrepen 
f 1953 889 (in 1913 f 1 9 4 8 357) . Als aandeel van den lande 
in de inkomsten der vendukantoren 2de klasse is in 1914 
geïnd: ter zake van de door notarissen beheerde kantoren 
f 325 926 en ter zake van de overige kantoren f 43 656. te 
zamen derhalve f 369 582 (in 1913 f 273 037 en f 42 486. of 
te zamen f 315 173). De zuivere opbrengst voor den lande 
van alle vendukantoren te zamen beliep alzoo in 1914 
f 755 081 (in 1913 f 716 221) . 

Het personeel bij het vendukantoor te Medan onde rg ing 
u i tbre id ing bij Gouv. Bt . 28 J a n . 1914 n°. 49 ( I n d . St . 
n°. 163). 

De instruct ie voor.de ambtena ren , belast met de toepassing 
van het reglement op de openbare verkoopingen is in dier 
voege gewijzigd, da t de vendumeesters der 2de klasse de 
openbare verkoopingen van bij de l andspandhu izen in pand 
gegeven goederen kunnen doen houden zoowel door de 
Europeesche als door de in landsche beheerders van bedoelde 
pandhuizen , of h u n n e wet t ige vervangers (Gouv. Bt . 26 Oct. 
191 1 n". 27 in I n d . St . n". 684) . 

Het aanta l vendumeesters der 1ste klasse ondel» ing wijzi
g i n g bij Gouv. Bt . 12 J a n . 1915 n°. 35 ( I n d . St. n°. 56 ) . in 
verband met de omze t t ing van het vendukantoor dei 1ste 
klasse te Pasoeroean in een 2de klasse-kantoor (Ind. St. 
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1911 n°. 537). Bij dezelfde gelegenheid kwam eene nieuwe 
regeling tot .stand ten aanzien van de vendukantoren der 1ste 
IJasse te Batavia, Cheribon, Semarang, Poerwodadi, Soera-
baja, Djnkjakarta en Koerarkta. 

De ti.jdelijke vestiging van vendumeesters der 1ste en 2de 
klasse te Koepang (Timor en ondorhoorigheden) en Pang-
kalpinang (Ban ka en onderhoorigheden) is bestendigd (Ind. 
St. 1914 n°. 227 en 1915 n°. 104). 

Bij GOOT. Bt. 13 Febr. 1915 n°. 20 (Ind. St. n°. 185) is 
het ambt van vendumeester der 2de klasse te Hauda Neira 
opgedragen aan den bestuurder van de onderafdeeling Bande 
(afd. en res. Amboina). 

Bij Ord. van 15 Febr. 1915 (Ind. St, n°. 180) is bepaald 
dat openbare verkoopingen van bepaalde door en voor 
rekening van de inlandsche bevolking geteelde voortbreng-
lelen van land- en tuinhouw mogen worden gebonden zonder 
tuss(henkomst v;in een vendunieester. 

H. MUNTWEZEN, GELDMARKT. 

§ 1. MINT WEZEN. 

Van de voor liet jaar 1914 aangevraagde pasmunt — vgl. 
K. V. 1914, kol. 143/144 — zijn de ontbrekende f 1 .550 000 
aan 10 cent-stukken, f 244 000 aan 24 cent-stukken en f 94 000 
aan halve centen, benevens f 244 000 aan centen, deels in 
het laatst van 1914, deels in de eerste helft van 1915 ver
scheept. Van de aanvankelijk voor 1914 aangevraagde gul
dens en halve guldens is niets aangemunt, aangezien daaraan 
geen behoefte bleek te bestaan. Voor 1915 is aangevraagd 
f 1 500 000 aan kwartguldens, f 1 500 000 aan 10 cent-stuk
ken,, f 2 000 000 aan stuivers, f 100 000 aan 2\ «ent-stukken, 
f 100 000 aan centen en f 50 000 aan halve centen, waarvan 
tot dusver f 900 000 aan 10 cent-stukken is verscheept. 

In 1914 zijn 8 inlanders (onder wie 1 vrouw) en 2 
Cbineezen veroordeeld wegens muntnamaak. Wegens het 
desbewust uitgeven van valsch geld zijn 672 personen aan
geklaagd, van wie er 237 veroordeeld (204 tot betaling van 
geldboeten, 5 tot tewerkstelling aan de openbare werken, 4 
tut gevangenisstraf en 24 tot dwangarbeid), 302 vrijgespro

ken en 128 van rechtsvervolging ontslagen zijn, terwijl er 
5 voortvluchtig zijn. De aangehaalde stukken werden, voor 
zoover niet bleek dat de aanbieders te kwader trouw handel
den, na voor den omloop ongeschikt te zijn gemaakt, aan de 
eigenaren teruggegeven. ') 

Wegens valschheid, vervalsching, opzettelijke schending 
of beschadiging, zijn in 1914 van landswege aan den omloop 
onttrokken 17 G47 zilveren geldstukken (598 rijksdaalders,. 
1478 guldens, 5141 halve guldens, 5390 kwartguldens en 5040 
10 cent-stukken). 

In de eerste helft van 1915 is uit Indië voor eene waarde 
van f 715 650 (37 000 rijksdaalders, 245 000 guldens, 415 000 
halve guldens, 419 000 kwartguldens en 659 000 10 cent-
stukken) aan dofklinkende en versleten, voor verderen 
omloop ongeschikte munt naai' Nederland overgemaakt. 

Omtrent enkele met betrekking tot den geldomloop, in 
verband met de buitengewone tijdsomstandigheden, geno
men maatregelen zie men hoofdst. C, § 1. 

§ 2. GELDMARKT. 

Een door den voorzitter der Javasche Bank, ten behoeve j Indische effecten, is opgenomen in bijlage CC. welke bijlage 
van het Koloniaal Verslag, samengesteld overzicht van de j tevens maandopgaven over 1914 bevat omtrent den loop dei-
geldmarkt in Nederlandsch-Indië met den daarbij behoo- , wisselkoersen te Batavia, ontleend aan door de Handelsver-
renden staat van den. loop der prijzen te Batavia van eenige | eeniging aldaar verstrekte gegevens. 

§ 3 . JAVASCHE BANK. 

Ook op de uitkomsten van het bedrijf van de Javasche 
Bank gedurende haar op 31 Maart 1915 afgesloten boekjaar 
heeft de in Europa uitgebroken oorlog een merkbaren, zij 
het niet in alle opzichten ongunstigen invloed uitgeoefend. 
Met uitzondering van een bedrag groot f 15 700, hetwelk 
moest worden afgeschreven op eene vordering op eene in 
moeielijkheden geraakte in voer-firma, bleef de Javascbe 
Bank ook ditmaal voor onmiddellijke verliezen gespaard. 

Het reeds in 1913 waargenomen ophouden der specie-
afvloeiing in den omloop viel ook in 1914 op te merken. 
Weliswaar betaalde de Javasche Bank in de eerste weken 
van de crisis in Augustus een bedrag van f 12 000 000 uit 
aan liet angstig geworden publiek, dat de bankbiljetten 
geen veilig bezit meer waande, doch dit bedrag is in het 
daaropvolgende tijdvak wederom grootendeels in de kassen 
der Bank teruggekeerd, zoodat slechts eene kleine terug
vloeiing van f 91 000 valt op te merken. 

Door de Regeering werd een gouduitvoerverbod uitgevaar
digd, ten einde te voorkomen, dat het goud uit de kassen dei-
Bank naar het buitenland zou afvloeien. Ten einde haren 
metaal-voorraad in overeenstemming te brengen met de dooi
de crisis aan haar gestelde grootere eischen, sloot de Javasche 
Bank met de mijnbouwmaatschappijen in Nederlandsch-
Indië eene overeenkomst, waarbij het verkregen goud door 

| haar tot eene waarde naar reden van het onderzochte gehalte 
i zou worden overgenomen. Ter verdere versterking van hare 
! metaaldekking liet de Javasche Bank voor bare rekening bij 
■ derden, zoowel te Londen als op verschillende plaatsen in 
| het Verre Oosten goud in bewaring nemen. De obligo's dei-

Bank stegen dit jaar van f 123 000 000 tot f 163 000 000, 
'■ zijnde eene vermeerdering van 33 %. De metaalvoorraad — 

na eerst door muntonttrekking gedaald te zijn tot beneden 
f 45 millioen — steeg door de hierboven vermelde maat
regelen spoedig tot f 68 millioen. 

Door het besluit van de Regeering om de metaaldekking 
; van hare onmiddellijk opeiscbbare vorderingen van 40 % 

tot 20 % te verlagen, kon de Javasche Bank nog beter aan 
haar zware taak, haar door de crisis opgelegd, beantwoorden. 
Hare uitzettingen vermeerderden in Augustus en September 
met ruim f 30 000 000, zijnde 40 ",, van het cijfer in gewone 
tijden. Ook aan de Regeering werd in ruime mate krediet 
verstrekt. Gemiddeld l>edroeg de schuldpost van de Regeering 
f 17^881 000, tegen f 1 890 000 in 1913. 

Dank zij het sinds jaren door de Javasche Bank gevolgde 
stelsel der buitenlandsche reserves, kon zij ook in het 87ste 

>) De Javasche Bank handelde aldus met 568 rijksdaalders, 1226 guldens, 
1351 halve guldens, 124 kwartguldens en 76 10 cent-stukken. 
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boekjaar wederom op onbekrompen wijze aan den bande] 
en aan de Kegeer ing remises op Neder l and verschaften. 
Bare trekkingen op Amsterdam bedroeden in het geheel 
f63 794041,67, tegen in het 86ste boekjaar f44 705 258,58. 
Hieronder was slechts f 5 000 000 begrepen voor rekening 
van de Regeering, tegen f 20 000 000 in het voorafgegane 
jaar, een bewijs dus dat de Javasche Bank op ruime schaal 
in de behoeften van den handel heeft kunnen voorzien. 

De rentegevendp uitzettingen der Bank bedroegen gemid
deld f 86773/m, tegen f 75 447/m in het 86ste boekjaar. 
De gemiddelde l>edragen aan uitzettingen gedurende de 
laatste drie l>ookjaren kunnen als volgt worden gesplitst: 

1914/15. 1913/14. 1912/13. 
Voorschotten in r / c 
en disconto's f 66 577 000 f 43 552 000 f 36 567 000 

Hypotheken en ef
fecten 8 626 000 8 577 000 8 326 000 

Buitenlandsche wis
sels 8661000 12 215 000 17 546 000 

Prolongatiën 2 909 000 11 103 000 11 220 000 

f 86 773 000 f 75 447 000 f 73 659 000 
■ 

Het gemiddelde l>edrag aan bankbiljetten in omloop 
onderging eene belangrijke stijging. Gemiddeld bedroeg de 
omloop f 122 075 105, tegen f 110 601870 in het vorige 
boekjaar. Het maximum bedroeg f 139 863 540 en het mini
mum f 108143 920. In tegenstelling met het voorafgegane 
jaar, nam ditmaal het aantal bankbiljetten van f 100 tot 
f 1000 het meest toe (niet ruim f 9 niillioen). 

M, afd. II. 

De bestaande vestigingen van de Javasche Bank konden 
wederom in flinke mate medewerken tot eene betere regeling 
van liet geldverkeer. Het giro-verkeer ontwikkelde zich op 
zeer bevredigende wijze; op aanwijzing van rekeninghouders 
weid door de Javasche Bank in het 87ste boekjaar plaatselijk 
overgeboekt een bedrag van f 380 294 864,20, uitmakende 
37 571 overwijzingeu. Ook de „clearing" op de drie hoofd
plaatsen van Java toonde wederom eene belangrijke stijging 
in het verrekende bedrag aan. Ook te Medan werd eene 
„clearing" opgericht. 

Van het kapitaal der Bank, ten bedrage van f 6 000 000, 
en van haar reservefonds, ten bedrage van f 3 119 492, was 
op 31 Maart 1915 belegd in effecten f 8 271 732 en in hypo
theken f 75 000. 

Wegens achteruitgang van de waarde van het effecten
bezit werd een bedrag van f 217 033 ten laste van het 
reservefonds geboekt, waaraan daarentegen uit de winst 
f 410 401 ten goede kwam. 

De dadelijk opeischbare schulden der Bank bedroegen 
gemiddeld f 138 669/m (f 122 453/m in het vorige boekjaar). 
De gemiddelde metaaldekking bedroeg dit jaar f 56165/m 
(tegen in het vorige boekjaar f 55 666/m). 

De winst- en verliesrekening over het 87ste boekjaar wijst 
aan, dat de ruwe winst bedroeg f 3 792 854, te^en -in de beide 
voorafgegane boekjaren f 3 504 609 en f 3 313 916. De 
zuivere winst beliep achtereenvolgens f 2 662 154, f 2 474 911 
en f 2 191 992. 

Na de afschrijving van f 15 700 op schuldenaren, f 132 745 
op den aanmaak van bankbiljetten, f 146 238 op gebouwen 
en f 12 588 op den inventaris, kon 16 °/„ aan de aandeelhou
ders worden uitgekeerd. De koloniale kas (zie art. 14 van 
het octrooi der Bank; Ind. St. 1909 n°. 363) ontving 
f 820 802. tegen f 753 521 en f 659 014 in de beide voorafge
gane boekjaren. 
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BURGERLIJKE EN MILITAIRE LANDSDIENAREN. 

Ople id ing van a m b t e n a r e n voor den Neder l a i ids rh -
Ind is r l i cn b e s t u u r s d i e n s t . l)e) in liet p ,besluit op de I n d i 
sche bes tuu r sop le id ing" ( I n d . St . 1907 n". 2:10, sooals bel 
sedert is gewijzigd en aangevu ld ) voorkomende lijst van 
examens, welke recht geven <>i> eene aanwi j s ing als can-
d idaa t - lnd i sch a m b t e n a a r , is nader u i tgebre id bij K. Bn . 
11 J u n i 1914 n°. 66 (Ned. St. n". 824, l n d . St . nu. ÖGT) en 
■il Mei L915 n°. 71 (Ned. St . n". 228. I n d . St . n°. 48:5). 

Bij K. B . 0 Oct. 1914 n". 10 (Ned . St. . nü . 471A) is 
mach t ig ing verleend om ten aanzien van die e-andielaat-
[nd i iche a m b t e n a r e n , die in verband met den oorlogstoestand 
in Eu ropa onder de wapenen zijn of mochten worden opge
roepen, at te wijken MUI eenige bepa l ingen van boven-) 
genoemd besluit op de bes tuursople id ing . 

E x a m e n * voor den Nei ler la i idsr l i - l i id ischei i b e s t u u r s 
d i e n s t . In do tweede z i t t ing van de commissie , dit hier te 
lande in 1014 was belast met liet afnemen van de examens 
voor den Neder landsch- Ind i schen bes tuursd iens t , onderwier
pen zich 10 cand ida ten aan hel e indexamen en 15 aan het 
voorbereidend examen . Van de èerstbedoelden slaagden er 
10 en werden er 5 afgewezen, terwij l van de laats tbedoehlen 
l'-\ candida ten werden toegelaten en 2 weiden afgewezen. 

\ oor de beide examens , die in 1Ü1Ö hier te lande werden 
afgenomen, hadden zich onderscheidenli jk 54 en 25 can-
d idaa t - Ind i sche ambtenaren aangemeld . In het voorberei
dend examen s laagden 10 candidaten en 5 werden verwezen 
naar de tweede z i t t ing der examen-commiss ie . In het eind
examen s laagden 10 cand ida ten . 5 weiden naai ' de tweede1 

zi t t ing verwezen en :i werden afgewezen. 
In 1915 zijn hier te lande voorloopig 19 en in Indiö 7 

jongelieden als cand idaa t - Ind i sch a m b t e n a a r aangewezen. 

N'ederlandgch-ïndisehe Bestuursaeademie. In 191") zijn 
weder door den Gouverneur-Generaa l 12 amb tena ren van liet 
b innenlandsch bes tuur , van wie (j van den dienst op Java en 
Madoera en 0 van dien in de bu i tenbez i t t ingen , voor de 
studie aan de academie aangewezen, koorts is aan 1 bestuurs
ambtenaa r ve rgund gedurende een volledig cursus jaar de 
leasen en voordrachten als toehoorder bij te wonen. 

Gegradueerde ambtenaren voor den kantoordienat. 
Sedert de laats te opgaaf zijn I's? doctoren in de rechtsweten
schap, die niet het ui oot-anibtoiiaarsexamoli oi' het facul-
tei tsexamen hadden afgelegd, naar Ind ië ui tgezonden ter 
p laa ts ing bij den kantoordienst , waaronder begrepen de 
dienst ter griff ie van het Hooggerechtshof en van Europee-
sche of in landsche rech tbanken . 

F a c u l t c i t s e x a i i i e n . Gedurende het academie jaar 1914/1") 
slaagden 15 doctoren in de rechtswetenschap in liet bij 
a r t . 141, 2de l id . dei' wet op het hooger onderwijs bedoelde 
f a c u l t e i t e x a m e n , die al len, op hun verzoek, ter beschikking 
van den Gouverneur -Generaa l zijn gesteld. Bovendien is een 
VÓÖr eenige ja ren in dat examen ges laagde doctor ui t 
gezonden. 

K l e i n - a n t b t e n a a r s e x a i n e n . Bij Gouv. Bt . 0 A u g . 1914 
n". 50 (Brjbl. Ind . St . n". S077) is eene wijz iging gebracht 
in de opgave van ambten en bedieningen (Brjbl . I n d . St . 
o", (il) 19, sooals het sedert is aangevuld en gewijzigd)' , voor 
welker vervul l ing niet als veieischte geldt dat met voldoen
den uitsla"' het k le in-ambtenaai sexanien is afgelegd. 

E x a m e n s voor de b e n o e m b a a r h e i d t o t bepaa lde be t rek
k i n g e n ; u i t z e n d i n g van pe r sonee l voor die b e t r e k k i n g e n 
uit Nederland. Hij Gouv. Bt. 9 Nov. 1914 n°. 20 (Ind. St. 
n". 797) zijn bijzondere voorwaarden vastgesteld voor benoem
baarheid tot opziener, onderopziener , boormoester en topo-
graaf bij den dienst van het mijnwezen in Nederlandse h-
lnd i e . terwijl bij ( iouv. IJtn. 11 Kebr. 1915 n ° . U ( I n d . St. 
nü. 179) , 17 J u l i 1914 nü . 21 ( I n d . St . n°. 505) , 20 Apr i l 
1915 n". 41 ( I n d . St. n". 326) en 30 J u l i 1915 n". 39 ( I n d . 
St. n". 484) dergeli jke voorwaarden zijn vastgesteld met 
be t rekk ing tot het personeel bij den post-, telegraaf- en 
telefoondienst in Neder l andsch- Ind ië , de adspi rant -commis-
sarissen van poli t ie in Neder l andsch- Ind ië , de verschil lende 
ambten bij den dienst van het hoschwezen in Nederlandse h-

; Ind ië en de booiojizieners en niijnopzieliel s bij de Banka-
j t i n w i n n i n g . 

De voorwaarden van u i tzending voor het voor den dienst 
der s taatsspoorwegen in Neder l andsch- Ind ië bestemd per-
soneel ( I n d . St . 1909 n°. 294) onderg ingen eene wijziging bij 
K. B. 7 J a n . 1915 n°. (Jl ( I n d . St . n». 258) . 

Hij K. B . 25 J u n i 1914 n°. 00 ( I n d . St . n°. 697) zijn 
bepa l ingen omtren t de benoembaarhe id en u i tzending van 
veeartsen bij den burger l i jken veear tseni jkundigen dienst 
in Neder l andsch- Ind ië vastgesteld. 

Hij K. B . 21 Maar t 1914 n°. 22 ( I n d . St . n°. 413) is eene 
: r ege l ing vastgesteld betreffende de a rchi tec ten , opzichters 

en m i l i t a i r e onde ropz i ch t en der gen ie van het leger in Neder
landse h - Ind ië (voor «Ie l>eiele> eers tgenoemde categen-ieën voor 
zooveel betreft hunne posit ie, beneieming. u i tzending u i t 
Neder land en examens en voor laa ts tgenoemde categorie 
a a n g a a n d e hun peisitie, benoeming en on t s lag) . 

Bij ( iouv . B t n . 23 J a n . 1915 nos. 34 en 35 ( I n d . St . DOS. 
127 en 128) zijn de eischen voor benoembaarhe id tot inlandsen 
landbouwleeraar en indisch landbouwleeraar vastgesteld. 

Met wi jz ig ing van ele rege l ing der u i tzendingsvoorwaarden 
van ele voor den Indisedien elienst bestemde onderwijzers en 
onderwijzeressen (zie [nd . St . 1912 n°. 289) , is bij K. B . 
12 Mei 1914 n°. 38 ( I n d . St . n°. 522) bepaald dat voor al de 
d a a r b i j ' b e d o e l d e onderwijzers de - t egemoe tkoming voor ui t 
rus t ing met f 100 wordt verhoogd voor het bezit van ele 
akte> voor ele Maleisedie taal e'ii de- land- en volkenkunde van 
Neder l andsch- Ind ië . 

Hij K. 1'». 28 J u l i 1914 n°. 78 ( l n d . St . n°. 045) is bepaald 
elat aan al le gehuwde mannel i jke personen elie ten behoeve 
van 's lanels burger l i jken elienst in Neder landsch- Ind ië worden 
u i tgezonden, wordt toegekend eene tegemoetkemiing bedra-
gende één maand van ele ac t iv i te i t s inkomsten , waarop ele 
eerste benoeming of aans te l l ing in [ndië p laa ts heeft . 

O m t r e n t de u i t zend ing ui t Neder l and van personeel ve>or 
den post-, telegraaf- en telefoondienst in Neder landsch- Ind ië 
/.ie: men hoofdst. P , afel. I , § 1. 

B e t r e k k i n n e n hij den b u r g e r l i j k e n d i e n s t . H e t K. I?. 
27 A u g . 1913 n°. 04 ( I n d . St . nos. 658 en 000) . houdende 
eene n ieuwe rege l ing nopens ele benoembaarheid tot betrek
kingen bij den burgerlrjken elieuist in Nederlanelsch-Ihdië 

zie K. V. 1914, kol. 148 — emelerging eene wijziging van 
ondergeschik t be lang bij K. 15. :<() Nov. 1914 n°. 34 (Ned . St . 
1914 n°. 548, I n d . St . 1915 nu . 149) . 

G e n e e s k u n d i g e k e u r i n g . Mij Gouv. Bt . 2 Oct. 1914 n°. 1 
( I n d . St . n°. 042) is eene rege l ing vastgesteld voeir de genees-

Hande l ingen der S ta ten-Generea l . Bi j lagen. 1 9 1 5 - 1 9 1 0 . .">. N e d . - I n d i ë . 9 9 
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kundige keuring van sollicitanten voor liet oandidaat-gesag-
bebberschap l>ij hot binnenlandsch bestuur (zie hoofdst. J. 
afd. I, | la). 

Bij K . B . 29 A u g . 1914 (Ned . S t . n°. 4 3 0 ; I n d . S t . n°. 722) 
zijn nieuwe bepalingen vastgesteld betreffende de te 's-Gra-
venhage gevestigde commissie voor bel geneeskundig onder-
zoek en de herkeur ing van aan den dienst in de koloniën 
verbonden of daarvoor bestemd personeel. De commissie is 
thans samengesteld uit 0 leden en verdeeld in twee sub
commissies, elke Instaande uil 3 leden, namelijk eene 
oommissie lot onderzoek en afkeuring van koloniale burger
lijke en militaire landsdienaren en eene oommissie van 
onderzoek van voor heide takken van den dienst in de koloniën 
bestemd personeel. Aan de commissie in haar geheel , door 
toevoeging van een of meer p laa tsvervangende leden aan
gevuld tol T leden, kan eene he rkeur ing worden opgedragen 
van koloniale burgerl i jke en mi l i t a i re Landsdienaren: de 
beslissing der he rkeur ingscommisne wordl hij meerderheid 
van s temmen gtt iomen en haar u i t spraak is l>eslissend. 

In verband met de instelling van bovengenoemde herkeu
ringscommissie ondergingen de regelen voor het militair 
geneeskundig onderzoek (Ind. St. 1906 nn. 167) eene wij si-
ging hij K. B. 29 Aug. 1914 (Ned. St. n". 437j tnd. St. 
n". 723). 

Omtren t dit onderwerp zie men voorts Bi jbl . I n d . St . 
nos. 8010, 8098. 8162, 8212 en 8254. 

O v e r t o c h t . Nu de onde rv ind ing sich in allen deel e aan 
de in 1901 plaa ts gehad hebbende vervroeging van de 
meerderjarigheidsgrens van den leeftijd van 23 jaren tot 
dien van 21 jaren (Ned. St. n°. G2; Ind. St. n°. 194) heeft 
aangepast, is het overtochtsreglement bij K. B. 25 Febr. 
1915 n". 44 ( I n d . St . n°. 359) in dien zin gewijzigd da t , 
sedert I September 1915. voor de toekenning van overtocht 
van Neder land naar Neder l andsch- Ind ië en omgekeerd ten 
laste van de Indische begroot ing , zoons en stiefzoons van 
Indische landsdienaren niet meer als leden van het gexin 
worden beschouwd, indien zij op den dag «Ier inscheping 
meerder ja r ig zijn. Als overgangsmaat rege l is bepaald da t 
zoons en stiefzoons, die op 1 September 1915 reeds meerder
j a r ig waren, als leden van het gezin worden erkend, to tdat 
zij den vollen ouderdom van 23 jaren hebben bereikt . 

Met in t rekking van de bes taande modellen ( I n d . St . 1900 
n°. 392, junc to 1909 n°. 537) zijn bij Gouv. B t . 21 Aug . 
1911 n*. 26 ( I n d . St . n°. 585) nieuwe modellen voor 
opdrachten en vergunningen tot vertrek naar Europa vast
gesteld. 

De adjunct-c ipiers bij de s t ra f inr ich t ingen in Nederlandse])- i 
I n d i ë zijn, bij overvoer met par t icu l ie re stoomschepen in den 
Indischen archipel , gerangschikt in de 2de klasse ( I n d . St." 
1915 n". 96 ) . 

Bezoldigingen; voorschotten. Met buitenwerkingstelling 
van alle daarmede s tr i jdige bepal ingen , is bij Gouv. B t . 
20 J a n . 1915 n°. 12 ( I n d . St . n°. 114) bepaald da t , gerekend 
van 1 J a n u a r i 1915, voor de bezoldiging van het personeel 
beneden den r ang van secretaria bij de depar tementen van 
algemeen burgerl i jk bestuur , het depar tement der mar ine , 
de a lgemeehe secretarie en de secretarie van den B a a d van 
Neder l andsch- Ind ië , de Abzemeene Rekenkamer en de hoofd- j 
kantoren van den burgei lijken geneeskundigen dienst , het 
boscbwezen, den post-, telegraaf- en telefoondienst, het mijn
wezen, de postspaarbank, den pandhuisd iens t , den dienst der 
op iumregie en den dienst der scheepvaar t , jaar l i jks kan 
worden beschikt over de bij de l>egrooting toegestane fondsen. 

Door den directeur van jus t i t i e zijn regelen vastgesteld 
voor liet verleenen van voorschotten aan Europeesche per
sonen, die ti jdelijk worden belast met de waa rneming van 
eene burger l i jke In t rekk ing behoorende onder het depar te 
ment van just i t ie , bij ve rande r ing van s tand- of woonplaats 
in Neder landsch- Ind ië (Bi.jbl. I n d . St . n°. 8000). 

De , .voorschriften omt ren t de vers t rekking van d iens t r i j -
paarden en van voorschotten op t r ak t emen t tot den aankoop 
van zoodanige paarden aan officieren bij het leger in Neder-
landsch-Tndië, die verp l ich t , dan wel gerecht igd zijn tot 
het houden van een of meer d i e n s t r i j p a a r d e n " ( I n d . St . 1903 
n°. 419, zooals het sedert is aangevuld en gewijzigd) — zie 
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K. V.1904. kol, 203 - ondergingen eene nadere wijziging 
hij GOUV. BI . 5 J a n . 1915 n". 38 ( Jml . St. n". 9 ) . 

Omtrent bezoldigingen zie men Ind. St. 1914 n°. 530 en 597 
en Bi jbl . I n d . St . nos. 8000, 8110, ,S]48 en 8194. 

Kr i s - en ve rb l i j fkos t en , v e r g o e d i n g voor h u i s h u u r . Hij 
Gouv. Bt . 22 J a n . 1915 n". 43 ( Ind . St. n". 121) is bepaald 
welke vergoeding wordt toegekend bij reizen voor ' s l a n d s 
t eken ing met de At jeh-s toomtram. 

.Men zie voorts niet be t rekking lol deze onderwerpen Ind . 
St. 1914 nos. 499. 009. 017. 740 en 770 en 1915 nos. 00. 7 1, 
125, 211 . 251. 315 en 320 en Bijbl. Ind . S i . nos. 8002, 8000. 
8087, 8068, 8147, 8192, 8200 , '8290 en 8297. 

Verloven. 'Bij Godv, Bt. 4 Oct. 1913 n°. 17 (Bijbl. Ind. 
St. n". 7980) is de hoofdinspecteur der spoor- en tramweg-
diensten bevoegd verklaard om aan de gpoorwegopsieners hij 
het toezicht o]) de spoor- en tramwegdiensten binnenlandsch 
verlof te verleenen. 

Bij K. B . 1 Aug . 1911 (Ned. St. n". 343) is de Minister 
van Koloniën gemacht igd om de, krachtens het reg lement op 
het verleenen van verloven naa r Europa aan de officieren 
van het leger in Nederlandse h-1 ndië ( I n d . St. 1893 n". 237. 
zooals het sedert is gewijzigd) verleende verloven van de in 
Europa aanwezige officieren en ondcr lu i tenants van het leger 
in Neder landsch- Indië zoo noodig af te bleken en bedoelde 
officieren en bnder lu i t enan t s a la suite te voeren van de 
koloniale reserve. Tevens is de Minis ter van Koloniën ge
mach t igd om do verloven van Oost-Indische ambtena ren , die 
naar Indië moéten terugkeeien of reeds hadden moeten zijn 
teruggekeerd; doch die in hun terugkeer verh inderd worden 
door Ai'n oorlogstoestand in Eu ropa , voor zoolang a ls . in ver
band daarmede , noodig zal bli jken, te ver lengen met behoud 
van of toekenning van verlofsbezoldiging of l>ezoldiuiiii,r 

(K . B . 8 A u g . 1914 n°. 3 9 ; I n d . St. n". 050) . 
De ten aanzien van ambtenaren met verlof naar Europa 

bui ten bezwaar van den lande aangenomen regel , da t zij na 
hunne terugkomst van verlof, ingeval van he rp laa t s ing in 
een hongeren rang , de jongs ten zullen zijn en. weder inval
lende in hun laatslen r ang , op de rangli js t zullen plaats 
nemen overeenkomstig den tijd welke zij voor hun verblijf 
in dien r ang hebben doorgebracht , is bij Gouv. Bt . 5 D e c 
1914 n". 32 (Bi jbl . Ind . St . n". 8160) ook ge ld ig verklaard 
ten aanzien van • burger l i jke landsdienaren met binnen
landsch verlof buiten bezwaar van den lande. 

Hij K. B. 17 Kebr. 1915 n ' . 33 ( I n d . St . n°. 303) is 
bepaald dat de Minis ter van Koloniën aan Oost-Indische 
ambtena ren , die zich niet verlof wegens ziekte of l angdur igen 
dienst in Europa bevinden, vergunnen kan om, na afloop van 
hun verlof, en. voor zooveel betreft de amb tena ren , die met 
verlof zijn wegens ziekte, na Beschikt te zijn bevonden om 
den dienst in Neder landsch- Indië te gaan herva t t en , in 
Europa te b l i p e n in a fwacht ing van gedegenheid tot her
p laa t s ing in Indië , Tevens is eene regel ing getroffen mei 
betrekking tot de bezoldiging, enz. dier ambtenaren. 

Hij K. l in. 13 J u l i 1915 nos. 10 en 17 (Ned. St . n". 3:32) 
zijn het reglement <>P het verleenen van verloven naar 
Europa aan IsuEopeesche ambtenaren in Nederlandsch-Indië 
( I n d . St . 1802 n". 235, zooals het sedert is gewijzigd) en het 
reglement pp het verleenen van verloven naar Europa aan 
de offcieren van het leger in Neder landsch- Ind ië ( I n d . St. 
1893 n". 237. zooals het sedert is gewijzigd) «lader gewijzigd 
in dien zin, da t de (Jouverneui■-( ïenei aal in bijzondere geval
len aanspraak op een bui tenlandsch verlof wegens lang
dur igen dienst , op verzoek van den be langhebbende , kan 
veranderen in aanspraak op een h innenlandsch verlof van 
ten hoogste zes maanden . 

Men zie voorts Bi jbl . I n d . St . nos. 8150 en 8181. 
In 1914 is aan 533 burger l i jke en 99 mi l i t a i re lands

dienaren (Europeesche ambtenaren en officieren en onder-
lu i t enan t s der l a n d m a c h t ) bui tenlandsch verlof wegrens 
langdurigen dienst verleend (tegen 476 en 144 in 1913), 
terwijl aan 13 Europeesche ambtenaren en 10 officieren der 
Landmacht zoodanig verlof wegens ziekte werd toegestaan 
(in 1913 37 en 20) . Voorts is aan 2 Europeesche ambtenaren 
en 2 officieren der l andmach t wegens d r ingende redenen ver
lof bui ten bezwaar van den lande verleend. 

; 
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Ontslag. Set algemeen voorschrift nopens bet verlaten 
van den dienst bij bel Nederlands! h-I ndisehc 1 *'̂ oi- van mili-
tairen beneden den rang van officier (Gouv. 151. '2'.) Ifaart 
1900 n°. 44) onderging eenige aanvulling bij (jouw Ut. 2G 
Nov. 1!)14 n". 38 (Jav. ('t. n". 102). 

Hij Gouv. Bt. 9 Jan. 1915 n°. 49 (Hijbl. Ind. St. n". 8164) 
is bepaald dat ook aan uiel in werkelijken dienst zijnde 
vrouwelijke ambtenaren en beambten bij den post- en 
telegraafdienst en bij den dienst der staatsspoórwegen, die 
in liet huwelijk treden, eervol ontslag uit 's landt dienst zal 
worden verleend. 

Men zie voorts Bijbl. Ind. St. nos. 8004, 8093, 8094 en 
82:54. 

Belegatlën. .Met buitenwerkingstelling van de bepalin
gen omtrent delégatiën van Landsdienaren, behoorende onder 
de departementen van algemeen burgerlijk bestuur en bet 
departement der marine en van gepensionneerden (Ind. St. 
1878 n°. 92), zoomede van het voorschrift nopens bet aan
gaan, enz. van delégatiën naar bet moederland, bij bet leper 
(Ind. St. 1871» n". 83), is bij Gouv. Bt. 2 Febr. 1915 n". 21 
(Ind. St. n". 144) bepaald dat militaire Landsdienaren, ge-
plaatst in garnizoenen, waar bet verzenden van gelden per 
post of door tusschenkomst van eene bankinstelling niet moge
lijk is. hunne gelden per delegatie kunnen overmaken naar 
eene garnizoensplaats binnen Nederlandsch-Indië, waar een 
postkantoor ot' eene bankinstelling is gevestigd. 

Wachtgeld. Het wachtgeld of nonactiviteitstraktemënt 
van een Europeesch of inlandsch-ambtenaar, die laatstelijk 
gedurende ten minste één jaar in eene tijdelijke betrekking 
eene hoogere bezoldiging heeft genoten dan in eene vroegere 
dooi- hem bekleede vaste, behoort te worden geregeld naar 
reden van de som der maandelijksche bezoldigingen, welke 
gedurende het laatste jaar door hem zijn genoten (Hijbl. 
Ind. St. n°. 800-'?). 

Pensioenen, pfagementen en onderstanden. Hij K. B. 
80 Nov. 1914 n°. 33 (Ind. St. 1915 n". 148) zijn bijzondere 
pensioensbepalingen vastgesteld voor bet .personeel van de 
voormalige Neaerlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, 
lijn Batavia—Buitenzorg, dat bij de overneming van die lijn 
in 's lands dienst is overgegaan. 

Het K. B. 20 Mei 1914 n°. 40 (Ned. St. n°. 214. Ind. St. : 

n°. 545), waarbij, met betrekking tot hunne pensioensvoor- | 
uitzichten, de magazijnmeesters der 4de klasse.der genie 
gelijkgesteld zijn met meester-geweermakers der 1ste, 2de 
of 3de klasse - zie K. V. 191 1, kol. 160 — onderging eene 
wijziging bij K. B. 22 Febr. 19b") n°. 30 (Ind. St. n°. 310). 

Aangezien aan Europeescbe onderofficieren «'een nieuwe 
vergunning meer mag worden verleend om in de kazerne eene 
bijzit te houden, terwijl de gelegenheid om te huwen voor 
ben onbeperkt is opengesteld, is eene aanmerkelijke toe
neming te voorzien van bot aantal gehuwde onderofficieren, 
wier echtgenooten in vele gevallen in Indië oreboren vrouwen 
zullen zijn. Ten einde te voorkomen dat mannen, die met in 
Indië geboren vrouwen gehuwd zijn. verplicht zouden zijn. 
bij lichamelijke ongeschiktheid voor den dienst in Indië, 
togen hun zin naar Europa te gaan en dus hun gezin aldaar 
aart allerlei ongerief bloot te stellen, dan wel van bun gezin 
te scheiden, is het gagementsreglement (Ind. St. 1876 n°. 44, 
EOOals bet sedert is gewijzigd) in dien zin gewijzigd, dat de 
Gouverneur-Generaal bevoegd is om ook den met eene in 
Nederlandsch-Indië geboren vrouw gehuwden gepaspor-
teerde nader te doen waarnemen in eene militaire zieken-
inrichting in Nederlandsch-Indië. terwijl eveneens in het 
militair pensioenreglement (Ind. St. 190") n°. 299, zooals bet 

sedert is gewijzigd) verschillende bepalingen (namelijk die 
betreffende recht op voortdurend pensioen, recht op tijdelijk 
pensioen en recht op onderstand voor ééns) toepasselijk zijn 
verklaard op de met eene in Nederlandsch-Indië geboren 
vrouw gehuwde militairen (K. H. 14 Sept. 1914 in Ned. St. 
ii°. 452 en Ind. St. n". 729). 

Hij K. B. 9 Maart 19b') n". 33 (Ind. St. n°. 348) is het 
reglement op het verleenen van pensioenen aan burgerlijke 
ambtenaren in Nederlandsch-Inldië in dien zin gewijzigd, 
dat het mogelijk is dat Nederlandsche gemeentedienst, vóór 
het inwerkingtreden der pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren (1 October 1913) bewezen, dooi' ben die in 
Indischen burgerlijken dienst zijn overgegaan kan worden 
geldig gemaakt voor Indisch burgerlijk pensioen 

Ee4. Hij K. B. 10 Nov. 1914 n°. 89 (Ind. St. n°. 118) 
is aan de hoofden van gewestelijk bestuur de bevoegdheid 
toegekend om de afneming van den eed, vereiscbt voor de 
uitoefening van de werkzaamheden van geëxamineerd en 
beëedigd land meter, aan de hoofden van plaatselijk bestuur 
o]) ie dragen. 

Hij Ord. van 11 Febr. 1915 (Ind. St. n°. 180.) is oene 
nadere regeling getroffen nopens de eedsaflegging door de 
deskundigen, belast met het schatten van de huurwaarde en 
van het meubilair ten behoeve van de personeele belasting. 

Hij (iouv. Bt. 30 Juni 19b") n°. 40 (Ind. St. n°. 448) is 
•oen eedsformulier vastgesteld voor eenige betrekkingen bij 
de algemeen e politie in Nederlandsch-Indië. 

Reoordeèlingelijsten T H officieren. Het voorschrift be
treffende de beoordeelingslijsten .van de Europeescbe offi
ciereu behoorende tot de Nedorlandsch-Jndische landmacht 
(Ind. St. 1911 n°. 278) onderging bij Ord. van 24 Dcc. 1914 
(Ind. St. n°. 788) eenige wijzigingen van ondergeschikt 
belang. 

Weduwen- en weezen fondsen. Hij K. B. 1 Aug. 1914 
n°. 45 (Ind. St. n°. 664) is bepaald dat de Europeesche 
onderofficieren bij de koloniale troepen, die bij de onbepeikte 
openstelling van de gelegenheid om te huwen voor alle 
Europeesche onderofficieren reeds aanspraak hadden op 
teruggave van betaalde bijdragen overeenkomstig de regelen 
van art. 13 van bet bij K'. B. 24 Juni 19,08 n°. 78 (Ind. St. 
n°. 608, juncto 1913 n". 625) vastgesteld reglement voor het 
weduwen- en weezenfonds van militairen beneden den rang 
van officier bij de koloniale troepen, zullen worden geacht 
die aanspraak fe hebben behouden, indien zij vóór 1 Januari 
1915 den militairen dienst voor goed verlaten en niet om 
een andere reden de aanspraak hebben verloren. 

Het reglement voor het weduwen- en weezenfonds der 
Europeesche officieren van het Nederlandsch-Indische leger 
(Ned. St. 1913 n". 329. Ind. St. 1913 n°. 540) is bij K. B. 
12 April 1915 n°. 17 (Ned. St. n°. 181, Ind. St. n°. 447) in 
dien zin gewijzigd dat het tijdperk, gedurende hetwelk een 
vrijwillig deelgenoot ih dat fonds in de l>etaling van zijne 
bijdrage nalatig kan zijn zonder gevaar voor zijn deelgenoot
schap, verlengd is tot één jaar, met bepaling echter dat het 
achterstallige bedrag der bijdrage wordt verhoogd met rente 
naar reden van zes ten honderd 's jaars. 

Bij wijze van tijdelij ken maatregel is — met ingang van 
1 Jul i 1915 (Ind. St. n°. 487) — bij het weduwen- en weezen
fonds van Europeesche burgerlijke ambtenaren in Neder
landsch-Indië een adjunct-administrateur in dienst gesteld 
(Gouv. Bt. 9 April 1915 n°. 31 in Ind. St. n°. 304) ; zijne 
instructie is vastgesteld bij Gouv. Bt. 22 Juni 1915 n°. 26 
(Bijbl. Ind. St. n°. 8292). 
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O. 
AANGELEGENHEDEN, BEHOORENDE TOT DEN WERKKRING VAN HET 

DEPARTEMENT VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL. 
I. LANDBOUW. 

Bij Gouv. Bt. 5 Jan . 1915 n°. 34 (Ind. St. 5) is 
bepaald, dat de formatie der landbouwleeraren, laudliouw-
adviseurs, inlandsehe landbouwleeraren en adspirant-
inlandsche landbouwleeraren jaarlijks bij de begroot in»- zal 
worden geregeld. Nieuwe regelen voor liet examen voor 
inlandsch landbouwleeraar, niet 'bijbehoorend programma 
van eischen, zoomede de verdachten voor benoembaarheid 
tot dat ambt, worden vastgesteld bij Gouv. Ut. 23 Jan. 1915 
n°. 34 (Ind. St. n°. 127). Hetzelfde geschiedde bij besluit 
van denzelfdon dag n°. 35 (Ind. St. n°. 128) met betrekking 
tot de indische landbouwleeraren. 

Oj) het einde van 1914 waren op Java en Madoora 18 en 
in de buitenhezittingen 5 landbouwkundige ambtenaren 
werkzaam. 

In 1914 legden G landbouwkundige ambtenaren met 
■ gunstig gevolg het eerste gedeelte van het examen voor 

indiacb landbouwleeraar af. In het tweede gedeelte van het 
: examen slaagden eveneens (j landbouw kundige ambtenaren, 
i die sedert tot landbouwleeraar benoemd werden. 

In het examen voor inlandaob landbouwleeraar daagden 
in October 1914 5 adspiranten. 

Bij Gouv. Bt. 1G Jan. 1915 n°. 43 (Ind. St. n". 103) ia bij 
het departement van landbouw, nijverheid en handel een 
ambtenaar voor de vruclitenteelt met den titel van gouverne
ment» ] loloog en een adjunct-gouvernementa pomoloog in 
dienst gesteld. 

g 1. JAVA EN IAD0ERA. 

1". INLANDSCHE LANDBOUW. 

De padi-bemestingsproeven, waarmede in 1912 onder lei
ding van bet hoofd van liet agi icultuur-chemisch laborato
rium een aanvang was gemaakt, werden ook in 1914 in 
verschillende streken van Java onder reebtstreekscb toelicht 
van de'landbouwkundigen voortgezet en, waar gewenscht, 
uitgebreid. Hier en daar werden die proeven ook met be
trekking tot andere gewassen dan rijst genomen. 

De proeven met het aanleggen van droge kweekbedden 
op van regen afhankelijke sawahs in de residentiën Cheribon, 
Djokjakarta en Kediri (zie K. V. 1914. kol. 163) gaven'ook 
in 1914 goede uitkomsten. In Cheribon weid deze wijze van 
zaailingen winnen door de bevolking voor eene uitgestrekt
heid van omstreeks 6000 bouws aanplant nagevolgd, tegen 
ongeveer 5009 bouws in den planttijd 1912/13. 

Voor het laatst liad eene herhaling plaats van de ver
gelijkende proeven niet de teeH van vroeg- en laatrijpe padi 
binnen bei plantgebied van de suikerfabrieken Karangsoe-
woeng en Pagongan (Cheribon). De over drie jaren verkregen 
uitkomsten bleken van dien aard te zijn. dal het kweeken van 
vroegrijpe rijst in de bedoelde streek voor de bevolking geen 
aanbeveling verdient. 

De in 1914 in de residentie Semarang in een daartoe In
stemden saadtuin onder leiding van den Landbouwadviseur 
aangevangen proeven, zoowel met ingevoerde uitmuntende 
soorten als met de in .dat gewest v;m ouds door de bevolking 
gekweekte soorten, werden voortgezet. Doel is de groei van 
ongeveer negentig verschillende soorten na t e .gaan , ten 
einde over enkele jaren, ter verbetering van de teelt, een 
keus te doen. Overigens werden in alle ressorten van de 
landbouwkundigen op meer of minder uitgebreide schaal 
proeven met padisoorten voortgezet of aangevangen. 

In sommige ressorten hadden, na overleg met het per
soneel van de irrigatie-afdeeling, bevloeiingsproeven plaats, 
ten einde te geraken tot eene oordeelkundige en'economische 
watervoorziening. 

De uitkomsten van de in de residentie Pasoeroean met het 
gebruik van den gewijzigden Eekert-ploeg genomen proeven 
hadden o.m. tot gevolg, dat door sommige inlandsehe land

bouwers in het onderdistrict Soemberpoetjoeng en in de 
controle-afdeeling Batoe de bemiddeling van den landbouw
leeraar werd ingeroepen ter erlanging van zoodanige ploegen. 

In het belang van de aardappelteelt werden in Pasoeroean 
vergelijkende proeven genomen mei het aanplanten van 
aldaar van ouds verbouwde soorten uit de Preanger-Begent-
schappen, Sumatra en Europa. Op de verkregen oogsten 
werd in liet belang van den daarop volgenden aanplant 
massa- en stamselectie toegepast. Voorts werden ook ten aan
zien van dit gewas hemestingsproeveii genomen. 

In Int evengenoemd gewest werd zeer veel aandacht ge
wijd aan de groente- en ooftteelt, door hulpverstrekking aan 
inlandsehe groentekweekers voor de aanschaffing van goed 
Zaad. terwijl, wat de ooftteelt betreft, hospuitingsproeven 
werden genomen bij djeroek. In hetzelfde gewest werden 
wijder- de vergelijkende proeven binnen het plantgebied 
v;in de suikerfabriek Gending voortgezet, zoowel met de 
teelt van enkele pad i-soorten als met het gebruik van den 
Eckert- en den aldaar inheemschen ploeg. 

De teelt van roode uien in Cheribon. Madinen en Kediri 
werd uitgebreid, terwijl de proeven met de teelt van dit 
gewas in I) jok Jakarta goede uitkomsten opleverden. 

De in 1913 begonnen aanplantingen van Alln'zzia molucana 
(ii Albizzia montana, ter tegemoetkoming in de behoefte 
aan brandhout voor de tabakverbouwende bevolking in de 
af deeling Wonosobo, werden uitgebreid. Voor de recht-
Btreeksche leiding en het toezicht werd tijdelijk inlandseh 
personeel aangesteld. 

De bemoeiingen van het departement van landbouw, nij-
verheid en handel met de theeteelt van de inlandsehe bevol
king in de Preanger-Regentschappen gaven ook in 1914 goede 
uitkomsten. De tegen liet einde van 1 Ul-i aangevangen leer
gangen voor deze teelt te Qandasoli en Nagrak werden in 
1914 beëindigd. 

ti. Eenjarige gevxuten, 

Volgens de van de hoofden van gewestelijk bestuur ont
vangen opgaven (vgl. bijlage DD), was de uitgestrektheid 
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van de voor geregelde teelt ontgonnen bouwvelden der 
inlandsche bevolking in de gouverneiuentslanden van Javu 
en Madoera in 1914 wederom groot er dan in 1913. Volgens 
-deze opgaven bedroeg die oppervlakte op het einde van het 
verslagjaar 5 480 707 bouwt, tegen 5 .'$20 401 houws op uit. 
1918, of 160306 bonwi meer. ') Als sawahs werden 8-'557 172 
houws gebezigd, tegen 3 317 710 houws in 1913, en als tegal-
veldfiii 2 123 535 houws, tegen 2 002 691 bouwi in liet jaar 
tevoren, gevende eene vermeerdering van de oppervlakte der 
sawahs met 39 402 houws en der tegalvelden met 120 844 
houws. Als onbeplant gebleven wordt opgegeven eene uit
gestrektheid van 251 232 houws, tegen 2415177 lxraws in 
1913; zijnde onderscheidenlijk 4,5 % en 4,12 % van de geheele 
oppervlakte der in 1914 en 1913 aanwezige bouwgronden. 
Bovendien werden van de niet in geregelde teelt be
bouwde tegalvelden 074 078 bouws in bebouwing gebracht, 
tegen 588096 houws in 1913, of 91582 houws meer. Voor 
meer dan een oogst werden 2 890 80G houws gebruikt, tegen 
2 730 314 in 1913. Hiermede rekening houdende, kan worden 
aangenomen, dal door de inlandsche bevolking, onder
scheidenlijk in 1913 en 1914, in het geheel 7 974 230 en 
8644 818 houws beplant werden. 

In 1914 zouden uitsluitend voor de rijstteelt 3 943 129 
bouws en voor de teelt van andere eenjarige gewassen 
4 601089 bouws gebezigd zijn. Van hetgeen er met rijst 
beplant was zouden 170131 houws, of 4%, mislukt zijn en 
van de andere aanplantingen 43 958 bouws, of ± 0,9 % 
(vgl. bijlagen EE en F F ) . Voor elk dezer aanplantingen 
beliep dit percentage in 1913 onderscheidenlijk 4 en l i . 

Hijst. De padi-opbrengsi van 1914 zou, volgens de door 
de hoofden van gewestelijk bestuur opgemaakte ramingen, 
welke meestal gegrond zijn op de in verband met gehouden 
proefsnitten samengestelde landrente-registers, te stellen 
zijn op,93114970 pikol, tegen 94 602447 pikol in 1913, d.i. 
1 487 477 pikol minder. Volgens diezelfde ramingen zou in 
1914 + 24,58 pikol per beplanten en 25,73 pikol per ge
slaagden bouw zijn verkregen, terwijl voor het jaar 1913 
onderscheidenlijk + 25,34 en + 26,30 pikol werd opgegeven. 
De gewesten met de grootste gemiddelde opbrengst per ge
slaagden bouw waren Pasoeroean, Besoeki, Kediri en Peka-
longan (met 34, 33, 32 en 32 pikol), die met de kleinste 
Madoera, Bantam, Rembang en Soerabaja (met 11, 20, 21 
en 22 pikol)-. 

Over het algemeen luidden de berichten nopens den 
afloop van den oogst bevredigend. Tengevolge van de lang
durige droogte was de oogst minder gunstig in Bantam en 
in de af deelingen Galoeh (Cheribon). Demak en Koedoes 
(Semarang), Rembang en Blora (Rembang), Toeloengagoeng 
en Berbek (Kediri). De weersgesteldheid was mede oorzaak, 
dat vele tegalvelden onbeplant moesten worden gelaten. 
Ziekten in het gewas kwamen overal in meerdere of mindere 
mate voor, terwijl hier en daar ook overlast werd onder
vonden van muizen, ratten, varkens en apen. In de residentie 
Semarang had de aanplant ook veel te verduren van een 
sprinkhanenplaag. 

Schaarschte aan voedingsmiddelen kwam niet voor. 
In verband met de stijging van de rijstprijzen, inzonder

heid bij het uitbreken van den Europeeschen oorlog, werd 
de uitvoer van rijst uit Nederlandsch-Indië door de Regee-
ring tijdelijk verboden (Ind. St. 1914 n°. 536). Van be-
stuurswege werden maatregelen getroffen om de prijzen tot 
de gewone terug te brengen. 

Suiker. De door de bevolking gedreven suikerteelt is 
slechts in enkele gewesten van eenige heteekenis. In de af-
deelingen Koedoes, Pati en Japara (Semarang) bedroeg de 
opbrengst per bouw 25 a 'GO pikol en kon f 4 tot f 5 per pikol 
worden gemaakt. In de af deelingen Malang en Probolinggo 
(Pasoeroean) wordt een groot gedeelte van het suikerriet 
verkocht aan de suikerfabrieken. In Probolinggo kan de zui
vere winst voor den planter gesteld worden op f 60 tot f 80 

i) In de overeenkomstige opgaven in de Koloniale Verslagen van 1913 
(kol. 163) en 1914 (kol. 154) was onder de eerstbedoelde twee cijfers ten 
onrechte ook begrepen de uitgestrektheid der niet geregeld bebouwde velden. 
De verbeterde opgaven voor 1913 luiden 5 019 66.'), 4 936 353 en 83 312 bouws 
en voor 1914 5 320 401, 5 019 665 en 300 736 bouws. 
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per houw. In Madioen bracht de door de bevolking bereide 
suiker gemiddeld f200 per bouw op. Meer en meer wordt 
door de bevolking in de afdeeling Toeloengagoeng (Kediri) 
voor de eigen bereiding gebruik gemaakt van buffelmolens, 
welke haai' met het noodige vee worden verstrekt door de 
aldaar gevestigde landlxmwkredietbank, onder voorwaarde 
van terugbetaling der kosten in jaarlijksche termijnen. Er 
wordt daai' reeds beschikt over 3620 molens, waaronder 
4 ijzeren. 

Indigo. Van eenig noemenswaardig belang is deze teelt 
slechts in het district Batang (Pekalongan), in verband met 
het bekende batikbedrijf ter hoofdplaats Pekalongan en de 
hlauwververijen in het genoemde district. Tengevolge van 
den stand der markt biedt de teelt echter geen zekerheid, 
zoodat de aanplant in Batang niet onbelangrijk verminderde, 
namelijk van 3402 bouws in 1913 tot 753 bouws in 1914. 

Tabak. Over het geheel genomen ging de tabaksteelt, in 
vergelijking niet 1913, een weinig achteruit. De lage prijzen 
bleven namelijk niet zonder invloed op den lust om tabak 
voor de Europeesche markt te planten. Die prijsverlaging 
moet worden toegeschreven aan de omstandigheid dat. blijk
baar als gevolg van den Europeeschen oorlog, groote voor
raden van het vorige jaar in de pakhuizen der Chineesche 
handelaren onverkocht bleven. In de afdeeling Garoet der 
residentie Preanger-ltegentschappen viel echter eenige uit
breiding van de teelt te bespeuren, blijkbaar uitgelokt door 
de betrekkelijk goede prijzen voor de zeer gewilde Garoetsche 
tabak. Ook in de residentie Rembang en in de af deelingen 
Kediri en Berbek der residentie Kediri werd meer tabak 
geplant dan in 1913. In Kedoe is de teelt van beteekenis in 
de afdeelingen Temanggoeng, Wonosobo en Magelang, doch 
uitbreiding daarvan is niet mogelijk wegens gebrek aan daar
toe geschikte gronden. 

Over het algemeen was de oogst onbevredigend, wegens 
de ongunstige weersgesteldheid. 

Katoen. Behalve in eeniire streken in de residentiën 
Semarang en Madioen (vgl. K. V. 1914, kol. 156), was de 
katoenteelt van zeer weinig beteekenis. In de afdeeling 
Demak legt men zich het meest op deze teelt toe; uitbreiding 
was evenwel niet merkbaar, wat waarschijnlijk een gevolg 
is van de omstandigheid, dat de aanplant zich geheel regelt 
naar de weersgesteldheid, die daartoe in het verslagjaar 
geenszins bevorderlijk is geweest. De droogte was ook oor
zaak dat een aanplant van + 4000 bouws te niet ging, terwijl 
de hoedanigheid van de katoen veel minder was dan gewoon
lijk. De prijzen voor ongezuiverde katoen wisselden af 
tusschen f4 en f 5 de pikol. Als zaad bezigde men de Xew-
Orleans-soort. Eenige uitbreiding onderging de teelt in 
Madioen, waar 4446 bouws werden aangeplant, tegen 3815 
houws in 1913. De oogst aldaar was bevredigend. 

Kedele. In Cheribon, Semarang, Rembang en Kediri 
nam de teelt gestadig toe door de groote vraag naar kedele 
en de hooge marktprijzen. In Pekalongan, Kedoe en Besoeki 
is de teelt van weinig belang. Dit geldt ook voor de 
Preanger-Regentschappen, waar zij slechts in de afdeeling 
Garoet van eenige beteekenis is. 

Ranieh en andere vezelplanten. Van een eigenlijke 
teelt dezer gewassen kan niet worden gesproken. De hier en 
daar aanwezige aanplantingen dienen hoofdzakelijk tot 
eigen gebruik. 

Cassave. In de Preanger-Regentschappen begint de cassave-
teelt, waaraan, in verband met de loonende tapiocameelprijzen, 
in de laatste jaren groote uitbreiding was gegeven, te tanen. 
Als oorzaak hiervan wordt genoemd dat het afzetgebied, 
vooral door den oorlog, geringer is geworden. In de afdeeling 
Galoeh (Cheribon) breidt de teelt zich daarentegen uit, ten
gevolge van toenemende vraag. De cassave vond nat dan 
wel aan stukken gesneden en gedroogd (gaplek) gereeden 
aftrek onder de Chineoften. De oogst was bevredigend. Ook 
in de residentiën Soerabaja en Banjoemas was eenige uit-

5. Ned.-Indië. 23 
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breiding waai te nemen. In Kediri is de taeH vooral van 
belang in de dis t r ic ten waar moelfabrieken zijn, met name 
Ngadi loewih (afd. Ked i r i ) en Srenga t (afd. B l i t a r ) . H e t 
door do bevolking op bescheiden schaal en op zeer een
voudige wijze bereide meel wordt ook wel aan de zuiverings-
fabrieken geleverd en tot betere hoedanigheid verwerkt . De 
prijzen hieven op dezelfde hoogte, nameli jk f 30 per 48 pikol 
wortels , f 2,50 tot f 3 per pikol meel en f 0,80 per pikol 
anipas . 

Andere g e w a s s e n . Door toenemende v r aag en ioonende 
prijzen aangemoedigd , nam de teelt van aardnoten (katjang) 
toe in de P reange r -Regen t sehappen . Cher ibon , S e m a r a n g . 
Banjoemas en Kedoe . Hoewel de droogte niet zonder invloed 
was op den a a n p l a n t , kan de oogst over het a lgemeen toch 
hevredigend genoemd worden. 

In Cheribon en Madioen beoefent men meer en meer de 
teel t van djagoeng. De a a n p l a n t breidde zich in laats t
genoemd gewest u i t van 32448 bouws in 1913 tot 34391 
bouws in 1914. De oogst was echter m i d d e l m a t i g . I n de 
P reange r -Regen t sehappen is voorts de wicwteelt in de afdee-
l ing Garoet van eenig be lang . De opbrengs t bedroeg ± 
40 pikol per bouw, terwijl de prijs afwisselde tusschen 
f 4 en f 6 de pikol . Me t den opkoop honden zich Chineezen 
bezig. Ook in Kedi r i heeft deze teelt eenige beteekenis . 

b. Overjarige gawassen. 

K l a p p e r s . De teelt van klapperboomen blijft zich over 
geheel Java en Madoera «gestadig u i tb re iden . De handel in 
°opra ondervond echter ook den t e rugs lag van de politiek» 
omstandigheden . 

B a m b o e . De teel t van di t , vooral voor de in landsche be
volking zoo n u t t i g , gewas wordt steeds zooveel mogelijk aan
gemoedigd. Dank zij de voor tdurende en k r a c h t i g e bemoeie
nis van het bes tuur werd in de afdeel ing M a l a n g (Pasoe-
roean) eene u i tges t rek the id van + 875 bouws m e t verschil
lende bamboesoorten bep lan t ten behoeve van de woningver
be te r ing ten dienste van de pestbest r i jd ing, I n de residentie 
Besoeki d raag t het verbod om zonder v e r g u n n i n g bamboe u i t 
de bosschen te kappen er toe b i j , dat de bevolk ing zich in den 
laa ts ten tijd veel meer dan vroeger op de teel t gaa t toeleggen. 

Nipah-. aren- en lontar- (Siwalan) palmen. Omtrent 
nipah en aren zijn geen bijzonderheden gemeld . Op Madoera 
b re id t de a a n p l a n t van lontar zich ges tad ig u i t , voorname
lijk aan de noordkust . De ui tvoer van de van die palmsoort 
gewonnen suiker is vooral noemenswaardig van ui t Soemenep. 

K a p o k . Door aanmoedig ing van bes tuurswege breidt de 
kapokteelt zich schier overal geleidelijk u i t . U i t R e m b a n g 
vond ui tvoer over zee p laa ts van eene hoeveelheid van 62 310 
K . G . kapok en 62 440 K . G . kapokpi t ten . 

T h e e . I n de P reange r -Regen t sehappen , meer in liet 
bijzonder in de afdeel ingen Tj iandjoer , Soekaboemi en 
Garoet , nemen de thee -aanp lan t ingen d e r bevolking ge
s tadig toe en l aa t de toekomst dezer tee l t zich zeer 
goed aanzien. Op het einde van genoemd j a a r besloegen 
de aanp lan t ingen van de bevolking eene u i tges t rekthe id 
van ongeveer 20 765 bouws (Soekaboemi 13 942, Garoet 
3276. Tj iandjoer 1612 en Tas ikmala ja 935 bouws) . Ter 
bevorder ing van de teelt wordt vanwege het depar tement van 
landbouw, ni jverheid en hande l goed theezaad op gemakke
lijke be ta l ingsvoorwaarden vers t rekt , terwij l bovandien ook 
tegemoetkoming verleend wordt door in het eerste j aa r , wan
neer de aanp lan t nog niets opbrengt , geen l a n d r e n t e te hef
fen en geen ve rp l i ch te diensten te vorderen . D e afdeel ings-
banken biedeii den p lan te r s voorts gelegenheid om voorschot 
te e r l angen . Ook verstrekken verscheidene Europeesche onder
nemingen goed theezaad aan de naastbi j geves t igde bevol
king, met het doel om het theeblad la te r aan de onderneming 
te doen leveren. De groote droogte in 1914 was van ongun-
stigen invloed, zoowel op den aanp lan t als op den p luk . De 
in verband me t den oorlog op alle Europeesche ondernemin

gen betrachte groote ■uinigheid, ten einde liet bedrijf toch 
gaande te kunnen houden, had een terugloopen van den 
inkoopsprijs van 6 a 8 cent per kali nat blad tot 2 i a 3 ccnl 
tot gevolg, wat voor den inlandschen theeplanter en thee tu in
bezi t ter een belangr i jk verlies betoekende. W e l herstelden 
die p rij gen zich renigszins tegen het einde van 1914, doch de 
voordeden zullen voor de bevolking toch veel minder rijn 
dan in 1913. De in de hoogere bergstreken van Pekalongan 
door de bevolking beoefende teelt van thee laat , n ie t tegen
s taande al le mogelijke aanmoediging?, nog steeds te wenschen 
over. Slechts in zoover viel verbe ter ing waar te nemen, da t 
enkele desa 's , die het blad aan een in de afdeel ing B a t a n g 
gelegen thee-onderneming verkochten, ten opzichte van den 
pluk de aanwijzingen van die onde rneming volgden. 

Sirih, pinang en ineiigkocdoc. Bepaalde uitbreiding 
van den sirih- en p inangaanp lan t had. als gevolg van veel 
v r aag naa r s i r ihblad en p ina i ignoten . alleen p laa ts in de 
residentie P reange r -Regen t sehappen . De p inangnoten dienen 
ook als grondstof voor de bere id ing van looimiddelen. De 
mengkoedoe-teelt is slechts van eenig belang in de afdee
l ing Tasikmalaja (P reange r -Regen t sehappen ) en in Peka
longan. waar de wortelbast verfstof oplevert voor de bat ik-
kerijen. 

Pepe r , cacao , cubebe (kemoekoes ) en d j a r a k . De teelt 
van deze gewassen is van wein ig beteekenis . , 

Kanee l . De a a n p l a n t van kaneel is alleen nog van be
teekenis in de afdeel ing Poerwaker ta (Banjoemas) . Voor de 
■tambast werd te T j i l a t j ap f 47.50 per pikol betaald , tegen 
f 45.50 in 1913. 

» 

2°. 'S L A N D S A A N P L A N T I N G E N . 

a. Koffieteelt aan de verplichte levering 
onderworpen. 

Omtren t het bedrijf van 's lands koff iebereidingsinr ich-
t ingen te Bandoeng (P reange r -Regen t sehappen) en te Xgebel 
(Madioen) zijn opgaven vers t rekt in bi j lage GG. De gelde
lijke ui tkomsten zijn nog niet op te geven, omdat de koffie 
slechts ten deele verkocht is. De kosten van de bereiding' be
liepen voor Bandoeng f 2 1 , 8 9 5 en voor Ngebel f24 .42 per 
pikol, tei wijl die voor de door de bevolking op de gewone 
wijze bereide koffie onderscheidenl i jk f 18.79 en f21 .93 be
droegen. De koffiehladziekte, zoomede b ladlu is , l>oorders en 
d ja moer oepas vertoonden zich als gewoonlijk, zonder ech te r 
noemenswaardige schade aan te r i ch ten . Slechts in enkele 
boog gelegen tu inen in de afdeel ing Bandoeng kwam in 
hevige mate de wit te luis voor, waardoor veel v rucht verloren 
ging-

Ter ve rvang ing van de aan verschi l lende ziekten en plagen 
onderhevige dadap werd voor schaduwboom in niet te hoog 
gelegen tu inen meer en meer gebruik gemaakt van Leucaena 
g lauca . 

De werkzaamheden der dr ie t i jdeli jke Europeesche koffie-
opzichters in de resident ie Pasoeroean en die van het t i jdelijk 
inlandseh personeel, zoowel in het be lang van 's lands koffie
teelt als tot t egengang van de on t t r ekk ing van koffie aan de 
verpl ichte levering, leverden ook in 1914 gunst ige ui t 
komsten op . 

Een zevental cu l tuurp lannen onderg ing wijz iging als ge
volg van afschri jving van koffiereservegrond. Zoo werden t e r 
u i tb re id ing van de bouwvelden van de inlandsche bevolking 
en voor de vorming van ambtsvelden ten behoeve van de 
besturen van inlandsche gemeenten afgeschreven 990 bouws. 
Voorts werd aan een drietal zich in I n d i ë gevestigd hebl>ende 
Transvaalsche Boeren de beschikking gegeven over eene u i t 
gestrektheid reservegrond groot 188 bouws. terwijl ter u i t 
b re id ing van 's lands koffieproeftuin te Bangelan (Pasoe
roean) afschr i jv ing plaats vond van 1000 bouws. 

TTit de over het plant jaar 1913/1914 ontvangen opgaven (zie 
bi j lage GG) bl i jkt , da t de omvang der op hoog gezag aan
gelegde koffieplantsoenen wederom is ach te ru i tgegaan en wel 
van 18 146 bouws in be t p lan t j aa r 1912/1913 to t '16 680 bouws. 
De opperv lak te van de vr i jwi l l ig aange legde , of als zoodanig 
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bekend staand»' tuinen nam evenwel toe van '51 150 tot 31 208 
bouws. In de verplichte aanplant ingen «laaide het aantal 
boomen van 18,1 millioentot 16,8 millioen en in dé vrijwillig 
aangelegde van 64,9 millioen tot 52,6 millioen. Ook thans 
zijn, evenals in vorige jaren, niet medegeteld de vrijwillig 
aangelegde tuinen in de districten, afdeelingen of gewesten, 
welke, wegeni plaats gehad hebbende afschrijvingen, geen in 
de leggen opgenomen aanplantingen meer nebben en alxoo 
niet meer gezegd kunnen worden hij 's lands kof'fieteelt he-
trokken te zijn. 

In de op hoog gezag aangelegde tuinen bedroeg op het 
einde van Octoher 1914 het aantal Java-, Liberia-en Robusta-
hoonien onderscheidenlijk ongeveer 11004 000, 3106000 en 
2723000. Op hel einde van October 1913 waren die cijfers 
10640000, 3608000 en 3 906000, waaronder echter ten on
rechte was opgenomen het aantal boomen, aanwezig op niet 
bij de cultuurplannen aangewezen gronden (monosoeko) in de' 
residentie 1'asoeroean. 

Op uit. Octoher 1914' waren in de cultuurplannen begrepen 
11 Tl desa's niet 168 799 hij de verplichte teelt ingedeelde ge
zinnen, verdeeld over 48 districten, welke totalen op uit. 
October 1913 1170 en 1Ó8131 bedroegen, verdeeld over 55 
districten. Slechts ten behoeve van het onderhoud van reeds 
bestaande''aanplantingen, waren tijdelijk nog hij de ver
plichte teelt betrokken 40b' desa's, behoorende tot 39 districten, 
waaronder 29 waar, naast de volgens de cultuurplannen inge- | 
deelde desa's, ook vrijgestelde desa's voorkwamen, en 10 
welke niet meer in de cultuurplannen begrepen waren. 

Voor het plant jaar 1913/1914 werd wederom vrijstelling 
van bijplant verleend, ten einde de bevolking in de gelegen
heid te stellen om de bestaande, verplichte en vrijwillige 
koffieaanplantingen met meer zorg te .onderhouden en, waar 
noodig, in te boeten en tusschen te beplanten met Robusta-
koffie, welke koffiesuort gunstige uitkomsten blijft opleveren. 
In de afdeeling Malang (Pasoe.roean) werd daarvoor op niet 
bij de cultuurplannen aangewezen gronden (monosoeko) ook 
Quillou-koffie gebezigd. , 

Van de ondernemingen Karangredjo (Kediri) en Wringin 
Anoni (Pasoeroean), zoOniede van 's lands koffieproeftuiii 
te Bangelan werd onderscheidenlijk 22,42 pikol Robusta-, 
0,55 pikol .lava'- en 0,34 pikol Quiilou-koffiezaad verkregen, 
dat bevredigende uitkomsten opleverde. 

In aanmerking nemende de belangrijke inlevering in de 
jaren 1912 en 1913 van achtereenvolgens ruim 80 700 en 
56900 pikol koffie, was de inlevering in 1914. bekopende 
ruim 57 400 pikol, gunstig te noemen. De verwachtingen voor 
den oogst van 1915 zijn bevredigend. Op het einde van Juni 
1915 bedroeg de raming* 44 038*pikol, waarvan aan Java-, 
Liberia-, Robusta- en Quillou-koffie onderscheidenlijk 34 987. 
961, 8059 en 31 pikol. 

Door licentiehouders in de residentie Pasoeroean werd in 
1914 geen koffie opgekocht of bereid. 

Gedurende 1914 'werd ruim 162 pikol aan de verplichte 
levering onttrokken koffie achterhaald. 

In een viertal inkooppakhuizen werden tekorten ontdekt. 
Aan drie pakhuisnieesters werd ter zake eene vergoeding op
gelegd, terwijl er een, als verdacht van bedrog, werd ge
schorst en waarschijnlijk gerechtelijk zal worden vervolgd. 

De twee groote koffieveilingen te Batavia die voor 14 Octo-
ber en 25 November 1914 waren aangekondigd, hebben, in 
verband met de politieke omstandigheden, geen voortgang 
gehad. Een overzicht van de hier te lande vóór het uitbreken 
van den oorlog gehouden veilingen is opgenomen in staat V 
van bijlage GG. 

Op 18 plaatsen zijn in 1914 kleine koffieverkoopingen ge
houden, waarop in het geheel 464.31"' pikol 1ste en 2de soort 
Java- Liberia- en Robusta-koffie werd verkocht.- De op
brengst bedroeg f 13 093,92, of gemiddeld f 28,20 per pikol. 

b. Gouvernements kina-onderneming. 

In het begin van 1914 was de weersgesteldheid gewoon, 
doch in de eerste helft van Juni viel plotseling eene voor deze 
streken ongekende droogte in, gepaard gaande met hevige 
oostenwinden, welke tot de laatste dagen van October aan
hield. In November en December kwamen de regens regel
matig door, zoodat er van eene eigenlijke kentering geen 
sprake was. 

Nachtvorsten, die gewoonlijk tijdens felle droogte oütre-
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den, berokkenden hier en daar slee hts zeer geringe schade 
pp enkele kweekerijen. 

Over het algemeen was de droogte voor de kinukwcekeri.jen 
zeer nadeelig. Vooral van de gedurende de maanden April—■ 
Juni verente planten stierven vele pas uitgeloopen enten af, 
terwijl op de zaadbedden de planten te lang moesten blijven 
staan, omdat zij gedurende de droogte niet gespeend konden 

! worden en zij dientengevolge te spichtig werden. Voor de oude 
tuinen was de droogte evenmin gunstig. Er viel zeer veel blad 
af, zoodat de plantsoenen tijdelijk minder gesloten geleken. 
Het gevolg hiervan was, dat deze plantsoenen minder op
brachten dan onder gewone omstandigheden. Gelukkig her
stelden de tuinen zich na het invallen van de regens zeer 
spoedig, maar het was te laat in het jaar om den geschatten 
oogst geheel binnen te halen. 

Rij het einde van 1911 waren 8 115 000 planten in den 
vollen grond, tegen 8 195 000 op uit. 1913. Deze vermin
dering is voor een deel toe te schrijven aan sterfte onder den 
jongen aanplant en onder de inboetingen tengevolge van de 
droogte, en voorts aan de omstandigheid, dat bij het einde 
van liet jaar nog slechts ï klein gedeelte der planten op 
de kweekerijen in den vollen grond kon worden gebracht. 

In de kweekerijen bevonden zich bij het einde van 1914, 
naar ruwe schatting, 3 830 000 planten in verschillende 
tijdperken van ontwikkeling. 

Met het enten van ('hinchona Ledgeriana op Succirubra-, 
hybride- en Robusta-onderstammen kon slechts in de eerste 
en de laatste maanden van het jaar worden doorgegaan. De 
weersgesteldheid was voor de enting, evenals in 1913, zeer 
ongunstig. 

De bloei der Ledgeriana's was zeer groot en de zaadoogst 
zeer ruim. Dientengevolge konden twee veilingen van kina
zaad worden gehouden, welke f 34 789.50 opbrachten, tegen 
1 29 004 in 1913. Sedert 1884, in welk jaar het zaad voor het 
eerst niet meer kosteloos aan de particuliere kinaplanters 
werd verstrekt, heeft de zaadverkoop ruim f 430 000 opge
leverd. Het zaad. dat op de veilingen in 1914 geen koopers 
vond, werd gebezigd voor den aanleg van een groot aantal 
nieuwe zaadbedden. 

Nieuwe gronden buiten de grenzen der onderneming werden 
in 1914 voor kina niet ontgonnen. 

Voor de theetuinen, aangelegd om de inlandsche bevolking 
van uitmuntend theezaad te voorzien, werden in 1914 24 

| bouws bosch ontgonnen, verdeeld over 8 tuinen, die onderling 
I verbonden werden door een goed stel vrij vlakke wegen. Ook 
! de theekweekerijen leden sterk door de buitengewone droogte^ 

De plantsoenen hadden in 1914 bijzonder weinig d,oor 
| insecten of ziekten te lijden. Enkele door stainkanker aan

getaste boomen werden ontgraven, terwijl de bast geoogst 
werd. 

De oogst van 1914 bedroeg 893 836 K.G. bast. tegen 
j 932 019.5 K.t i . in 1913. Onder deze hoeveelheid, waarvan 

789 796 K.G. naar Nederland werd verzonden en 104 040 
, K.G. aan de Bandoengsche kinine-fabriek werd geleverd, 
: bevond zich 734 697.5 K.G. Ledgeriana- en hybride-bast, met 

een gemiddeld gehalte van 6.77 '!,, zwavelzure kinine, tegen 
757 146.5 K.G. in het voorafgegane jaar. met een gemiddeld 
gehalte van 6.37 % of, herleid tot zwavelzure kinine, 
49 728 K.G. in 1914, tegen 48 230 K.G. in 1913. 

De Ledgeriana-oogst werd in hoofdzaak verkregen door 
uitdunnen en voorts door uitgraven van zieke Ixxnneu en door 
opkapping van den jongen aanplant en van de onderbeplan
ting. De succirubra-bast werd verzameld door uitdunning 
van de plantsoenen te Tjibitoeng, terwijl de robusta-bast 
verkregen werd van zieke boomen te Kawah Tjiwide. 

Ontraven omtrent den oogst van 1914, zoomede omtrent de 
, opbrengst van den in dat jaar te gelde gemaakten oogst van 

1913. zijn opgenomen in de staten I I tot en met IV van 
bijlage H H . Uit laatstbedoelden staat blijkt, dat de door de 
kina-onderneming behaalde zuivere winst, dus na aftrek van 
alle onkosten, zoowel in Nederland als in Indië, voor zoover 
kon worden afgerekend, in 1913 heeft bedragen f 385 607. 
tegen f 274 Ö55 in 1912 en f 98 990 in 1911. Bij het winst
cijfer van 1913 dient in aanmerking te worden genomen, dat 
de nog onverkochte voorraad Ledgeriana-bast van dat jaar 
(277 019 K.G. met een gemiddeld gehalte van 6.93 aL zwa
velzure kinine) is berekend tegen een unit-prijs van 6.2 cent, 
en de onverkochte succirubra-bast (45 346 K.G.) tegen een 
middenprijs van 47.75 cent per K.G. 
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c. Gouvernements getahpert ja-onderneming te. 
Tji/ictir ( J' reu n //er- Re f/e n t^cliiipgen). 

De beplante opper vlakte bleef 1751 bouwi bedragen, waar
van ongeveer 1351 bouwt nagenoeg geheel bezet niet getah
pertja. 

De buitengewone droogte in <le maande» Juni , Juli en 
Augustus 1914 beeft op den aanplant baren nadeeligen 
invloed doen gelden, In .jaren kwam het niet voor dat, looala 
in bet verslagjaar, heesters tengevolge van de droogte af
stierven; het verlies aan kweekplantjes bedroeg 75 %. Het 
grootste nadeel werd echter berokkend door ontijdigen blad-
val, zoodat de o])brengst van getah])ertja veel kleiner was 
dan in 1913. In November en December moest, in het belang 
van den aanplant, de bladoogst van 8050 K.G. per dag 
worden teruggebracht tot 3200 K.G. per dag. Gesnoeid werd 
475A bouw, waarvan een bladoogst werd verkregen van 
2182236 K.G. (in 1913 2 825 947 K.G.) , of gemiddeld 4589 
K.G. per bouw. 

Aan de proeffabriek werd eeue hoeveelheid van 2 087 264 
K.G. verwerkt en aan de fabriek van de Nederlandsche 
Getahpert ja-maatschappij te Singapore verkocht 113 074K.G. 
Die cijfers bedroegen in 1913 2137489 en 173340. De in 
de proeffabriek bereide getahpertja tot een gewicht van 
38 005.30 K.G., welke hij verkoop in Europa 1.736 % bleek 
ingedroogd te zijn, bracht zuiver ± f224 7001) op, tegen 
f234 953,07-' voor 41334.25 K.G. in 1913. Voor de aan de 
fabriek te Singapore geleverde bladeren werd zuiver ontvan
gen f3827,74, tegen f9372,24 in 1913. Aan stnmgetahpertja 
en coca werd voor f 8391,17 verkocht. 

De inkomsten der onderneming bedroegen + f 245 520,05 
en de uitgaven f 250 504,19. In 1913 waren die cijfers 
f270 365,38"' en f 256 042,0e' . 

3°. PARTICULIERE ONDERNEMINGEN. 
u. Landbouwondernemingen uitsluitend op overeenkomsten 

met de inlandtche bevolking berustende, en onder
nemingen tot ophoop en, bereiding van 

landbouwvoortbrengselen. 

Suikerondernemingen. TH 1914 namen 146 ondernemin
gen, uitsluitend berustende op overeenkomsten met de be
volking, aan de suikerbereiding deel; van eenige ondernemin
gen werden evenwel geen of slechts onvolledige opgaven 
ontvangen. Van die ondernemingen, welke volledige opgaven 
verstrekten, beschikten er 138 over eigen rietnanphintingen 
tot eene uitgestrektheid van 152 178 bouws, waarvan werd 
verkregen 16 581057 pikol aan hoofd-, stroop- en zaksuiker 
(de laatste voor de helft gerekend). Aan hoofdsuiker (1ste 
product) alleen werd verkregen 14 700 254 pikol. De gemid
delde opbrengst der eigen aanplantingen alleen over de hoofd
suiker berekenende, komt men tot ± 97 pikol 1ste product 
per bouw, tegen + 101 pikol in 1913. Met inbegrip 
van 219 333 pikol niet van eigen aanplant verkregen suiker, 
bedroeg de suikeropbrengst van de 138 ondernemingen in het 
geheel 16 800 390 pikol, tegen 14 927 688 pikol van 134 onder
nemingen in 1913. Aan loonen en gedane leveringen is. 
volgens de van 139 ondernemingen ontvangen opgaven, aan 
de inlandsche bevolking betaald een bedrag van f 53 793 913 
of gemiddeld f387 007 per onderneming, tegen f564493 per 
.onderneming in 1913. 

Voor opgaven omtrent de riet- en suikeropbrengst in 1914 
voor elke onderneming afzonderlijk wordt verwezen naar 
staat-1 van bijlage J J , welk overzicht tevens de hierna onder 
b, c en d bedoelde ondernemingen omvat, namelijk die, welke j 
niet of niet uitsluitend berusten op overeenkomsten met de j 
inlandsche bevolking. Deze ondernemingen verkregen eene 
opbrengst van 5 275 054 pikol aan hoofd-, stroop- en zak
suiker (de laatste soort wederom voor de helft gerekend), 
uitmakende het de hiervóór bedoelde 16 800 390 pikol eene 
gezamenlijke opbrengst van 22 075 444 pikol of 1379 770 ton 
suiker, tegen 23 184 167 pikol of 1 449 010 ton in 1913. 

ï) Volgens eene raming, berustende op de gemiddelde prijzen. Het juiste 
oijfer was bij de afsluiting in Indië van dit gedeelte van het verslag nog niet 
bekend, aangezien nog niet alle verkooprekeningen van de in Europa ver- j 
kochte getahpertja ontvangen waren. 

i O, afd. I. 

Omtrent de ondernemingen, welke zich in 1914 hebben 
bezig gehouden met het aankweeken van plantriet (bibiti 
voor de suikerfabrieken wordt verwezen naar staat I I van 
bijlage J J . 

In alle suiker voortbrengende gewesten had de langdurige 
droogte in 1914 een nadeeligen invloed, zoowel op den groei 
als op het sapgehalte van het gewas. Eene enkele uitzondering 
maakte de afdeeling Bunjnewaugi, waar de weersgesteldheid 
voor den aanplant gunstig was, hetgeen echter niet belette 
dat ook hier de opbrengst kleine: was dan in 1913. 

De voorgekomen rietdief.stallen hadden weinig te beduiden; 
zij bepaalden zich tot kleine hoeveelheden. 

Rietbranden kwamen weder veelvuldig voor. Aan bijlage 
J J is als staat I I I een afdeelingsgewijze opgemaakt overzicht 
van de in 1911, 1912, 1913 en 1914 plaats gehad hebbende 
rietbranden toegevoegd. 

Hoewel in Pasoeroean voor de teelt van het maalriet het 
huren van grond voor den tijd van een oogstjaar (17 tot 22 
maanden) nog veel voorkomt, gaat men, voornamelijk gedre
ven door vrees voor mededinging, toch meer en meer over tot 
het sluiten van meerjarige overeenkomsten, waarbij de huur-
termijn afwisselt tussohen 6i en 12 jaren of tusschen 3 en 6 
oogstjaren. Ook in Besoeki werden, met het oog op mededin
ging van de zijde van tabaksondernemers, door de meeste 
fabrieken, waar mogelijk, wederom 12-jarige overeenkomsten 
gesloten. 

Aan drie ondernemingen in laatstgenoemd gewest werd 
vergunning verleend tot uitbreiding van den rietaanplant, 
waardoor de beplante Oppervlakte met 425 bouws ver
meerderde. 

Tabaksondernemingen. Bijlage KK geeft een overzicht 
van de opbrengst, enz. in 1914 van de tabaksondernemingen 
op Java. geheel of gedeeltelijk berustende op overeenkomsten 
met de inlandsche bevolking tot huur van gronden of opkoop 
van gewas. Volgens de van*slechts 46 ondernemingen ontvan
gen opgaven, werd aan tabak en krosok eene gezamenlijke 
hoeveelheid van 21 060 242 K.G. verkregen, tegen 19 201976 
K.G. door 60 ondernemingen in 1913. 

In Pasoeroean was de oogst kleiner dan gewoonlijk door de 
groote en langdurige droogte, die van het uitplanten van het 
gewas terughield en ook veel van hetgeen reeds te velde 
stond deed mislukken. De behaalde prijzen waren echter* in 
het verslagjaar heter dan in 1913. Niettemin wordt verwacht 
dat de meeste ondernemingen geen of' slechts geringe winst 
zullen maken, daar in Augustus 1914 onderscheidene onder
nemingen, als gevolg van den Europeeschen oorlog, den 
opkoop staakten. Eerst bij den naoogst werd de opkoop weder 

| hervat. Er kwamen in dit gewest slechts vier schuurbranden 
i voor. tegen twaalf in 1913. 

De uitkomsten van den oogst lieten zich in Besoeki aan-
i vankelijk niet gunstig aanzien. De tabak was van minder 

goede hoedanigheid en de brand zeer ongelijk, zoodat de 
naoogst-krosok dan ook tot lagen prijs werd verkocht. De 
geheele vooroogst-opbrengst, als kampongkrosok verhandeld, 
behaalde echter on de wereldmarkt beduidend hoogere prijzen 
dan in 1913. Ook de minder goede soort, de zoogenaamde 
korftabak, deed zeer hoogen prijs. 

Hoewel de zoogenaamde overbuur en het sluiten van nieuwe 
overeenkomsten over het algemeen nog gepaard gaan met het 
verstrekken van voorschotten op den grondhuur of op dé 
tabakslevering in volgende jaren, worden die voorschotten, 
tengevolge van de verminderde mededinging tusschen de 
ondernemers, alsook door de verkorting van den maximuni-
huurtermijn. toch in veel mindere mate dan vroeger verleend. 
Gevallen van niet nakomen der plant- en leveringsvoorwaar
den door de planters, dooi- onttrekking van tabak aan recht* 
hebbenden, kwamen weleens voor, evenals de niet nakoming 
van gestelde voorwaarden van de zijde der ondernemers. Een 
tweetal opkoopondernemingen besteedden belangrijk hoogere 
prijzen voor kampong-krosok. waardoor niet alleen de vrije 
tabak naar die ondernemingen ging, maar ook onttrekking 
van tabak aan de rechthebbenden in de hand werd gewerkt. 
Niettemin kan worden gezegd, dat de tabaksverordening, ge
paard met de samenwerking der ondernemers, ten deze den 
toestand zeer veel heeft verbeterd. 

De verwachtingen van liet door kruising van Deli- met 

\ 
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Kedoe-tabiik, of van Del i-tabak met Japansche soorten, ver
kregen zaad zijn gunstig. 

In de afdeeling Djember hadden 36 schuurbranden nlaats, 
voorts 6 gevallen van brand van goederenloodsen en 7 pogin
gen tot brandstichting, die dooi spoedige hulp konden worden 
verijdeld. Over 1013 waren die cijfers achtereenvolgens 32, 
10 en 2. In de afdeeling Bondowoso kwamen 22 branden van 
droogschuren en 2 van goederenloodsen voor (in 1913 ver
brandden 21 droogschuren en 1 afpaksrhuur). In de afdee
ling Danjoewangi verbrandde 1 droogsehuur. 

In Banjoemas was de oogst middelmatig. Een tabaksonder-
neming hield op te werken. 

In Kedoe had de aanplant door de langdurige droogte te 
lijden, terwijl eenige ondernemingen ook veel last hadden 
van rupsen. De hoedanigheid van de tabak was minder goed. 
De zeer lage prijzen waren den bloei der ondernemingen 
verre vau bevorderlijk. Er kwamen geen schuurbranden 
voor. 

IlldifiO-oiidciiicillillg. De in de afdeeling Batang dei-
residentie Pekalongan gelegen indigo-onderneming Koeto-
sari beschikte in 1914 over een aanplant van slechts 14 
bouws (tegen 160 bouw in 1913), terwijl de overige door 
haar ingehuurde gronden voor de teelt van padi en suiker
riet werden gebezigd. De oogst bestond uit 300 K.G. droge 
indigo voor de Javaansche markt, tegen 11 800 K.G. in 
1913. De behaalde prijzen waren bevredigend. 

Alldere 0lldCl'll('llliiiK'<<ll. In 'Bantam werkten in 1914 in 
de afdeeling Serang 2 van de 3 bestaande en in de afdeeling 
Pandeglang 5 van de 7 rijstpelinolens. Door de twee molens 
in Serang werd opgekocht 6361 pikol padi en voorts nog' 
verwerkt 3200 pikol padi van de erfpachtslanden Loehoer I 
en I I , terwijl de 5 molens in Pandeglang opkochten 27 065 
pikol padi en 3 dier molens bovendien 788 pikol rijst ver
werkten. Aan de 2 molens in Serang zijn kapokzuirerings-
fabriekjes verbonden, die 728 pikol k,apok inkochten. Voorts 
is aan een dezer molens nog een kananga-olie-stokerij ver
bonden, die 1240 flesschen kananga-olie verkreeg a f 5,25 
perflesch (in 1913 2125 flesschen a f 5,50). 

In het regeeringsgebied der residentie Batavia werkten 
van de 57 rijstpellerijen er 51 met 112, grootendeels door 
buffels gedreven molens, terwijl voorts een kapokzuiverings
inrichting in werking was. Door de rijstpellerijen werd ver
malen 601250 pikol padi, waarvan 213 550 pikol rijst en 
125 800 pikol gaba werd verkregen, tegen 404 360 pikol padi 
en 199141 pikol rijst in 1913. 

Nopens de uitkomsten van de kapokzuiveringsinrichtingen 
werden geen opgaven ontvangen. Door den grooten, met 
stoom gedreven rijstpelmolen op de Panianoekan- en Tjiasem-
ianden werd van 209 771 pikol padi 108129 pikol rijst ver
kregen, tegen onderscheidenlijk 156 848 en 83103 pikol in 
1913. De rijstpellerijen op de Tegalwaroe-landen, waaronder 
begrepen de pellerij te AVadas (die te Tandjoengpoerakidoel 
bleef buiten werking), verwerkten 145 000 pikol padi tot 
72 500 pikol rijst (in 1913 waren deze cijfers achtereen
volgens 92 086 en 42 885) en die op het erfpachtsland 
Kalangsari 16 000 pikol padi tot 8000 pikol rijst, tegen 5233 
en 2650 pikol in 1913. 

Omtrent de in de Preanger-Regentschappen bestaande 
rijstpelmolens werden slechts opgaven ontvangen ten aan
zien van 17 dier inrichtingen in de afdeeling Tjiandjoer, 
welke 218 360 pikol padi verwerkten en' daarvan verkregen 
111 879 pikol rijst. 

In de afdeeling Indramajoe (Cheribon) bevinden zich 
6 rijstpellerijen. waarvan een gedreven wordt door de com
missie voor Indramajoe-West. Vele Chineesche klein
handelaren ziften hunne door opkoop verkregen rijst in een
voudige inrichtingen of huren de werktuigen van de Neder-
landsch-Indische Handelsbank. Alle lste-soort rijst werd, 
op een klein gedeelte na, uitgevoerd naar Europa, terwijl 
de gebroken rijst diende voor plaatselijk gebruik of naar 
elders werd uitgevoerd. De uitvoer naar Europa beliep 
347 942 pikol en naar elders in Nederlandsch-Indië 64190 
pikol, tegen 563 804 en 51134 pikol in 1913. 

Van de 4 rijstpellerijen in Pekalongan heeft er een m de 
afdeeling Pemalang wederom niet gewerkt. 

Het aantal rijstpelmolens in Semarang bedroeg 3, waar
van er een ook bestemd werd voor de bereiding van andere 
opgekochte ruwe grondstoffen, als suikerriet, djarakpitten 
en copra, alsmede voor het zuiveren van katoen (kapas), enz. 

De in de afdeeling Blora (Rembang) aanwezige 2 rijst
pellerijen verwerkten alleen de aan de aandeelhouders of 
eigenaren daarvan toebehoorende padi. 

Van de in Pasoeroean bestaande 8 rijstpellerijen heeft er 
een gedurende het verslagjaar niet gewerkt, terwijl er een 
als onderdeel van de suikerfabriek Alkmaar werd opgericht 
alleen ter verzekering van een beteren afzet van de op de 
onderneming verbouwde padi. 

In Besoeki waren 14 rijstpellerijen in werking, waarvan 
enkele in de afdeeling Banjoewangi de padi ■ verkregen 
middels het aangaan van overeenkomsten met de inlandsche 
bevolking, ter beplanting van de gronden in deelbouw. De 
uitkomsten waren over het geheel zeer bevredigend. 

De eenige rijstpelmolen te Magelang (Kedoe) heeft sedert 
jaren niet gewerkt. 

Van de cassavemeelfabrieken in de Preanger-Regent
schappen wordt het grootste aantal in de afdeeling Bandoeng 
aangetroffen. De verkregen uitkomsten waren zeer ongelijk 
en afhankelijk van leveringsovereenkomsten, die de Chi
neesche molenaars, althans gewoonlijk, met Europeesche 
uitvoerhuizen aangaan. In verband met den oorlog, kwamen 
evenwel sedert Augustus 1914 de meeste dier overeenkomsten 
te vervallen en werd sindsdien alleen een weinig cassave 
naar Singapore verscheept. Door overvloed van cassave, als 
gevolg van de groote uitbreiding door de bevolking aan 
haren aanplant gegeven, waren de prijzen schommelend en 
zeer gedaald, zoodat het bedrijf eenigszins onzeker is 
geworden. 

Omtrent een aantal andere tot deze rubriek te rekenen 
ondernemingen (de tapiocafabrieken in Semarang en Kediri, 
de in de afdeeling Malang in 1914 opgerichte twee katjang-
olie- en boengku-fabrieken en de djagoeng-drogetij filim-
bing, de stoom koffiebranderij in de afdeeling Djember, de 
fabrieken voor de bereiding van welriekende oliën in de Pre
anger-Regentschappen en in Kedoe en de drie groote vezel-
ondernemingen in de afdeeling Kediri) vallen geen bij
zonderheden te vermelden. 

b. Landbouwondernemingen op gronden door het 
Land in erfpacht afgestaan. 

Aangezien verscheidene kleine ondernemingen, vooral 
thee- en rubberlanden, werden samengevoegd, om door kapi
taalkrachtiger naamlooze vennootschappen in bedrijf gebracht 
te worden, daalde het aantal ondernemingen, doch de be
plante oppervlakte vermeerderde. 

Opgaven omtrent de ontginning der erfpachtslanden zijn 
over 1914 ontvangen ten aanzien van 666 ondernemingen, 
omvattende eene uitgestrektheid van 530 014 bouws. De be
plante oppervlakte beliep bij 637 ondernemingen 300183 
bouws, of 36 113 bouws meer dan in 1913 met betrekking tot 
625 ondernemingen werd opgegeven. 

De koffieoogst bedroeg bij 246 van de 285 ondernemingen 
384 752 pikol, terwijl in 1913 de opbrengst bij 226 van de 
236 ondernemingen 357 576 pikol had bedragen. 

De opbrengst aan kinabast bedroeg 6 796 475 K.G. bij 76 
van de 86 ondernemingen, tegen 5 859 301 K.G. bij 69 van 
de 71 ondernemingen in 1913. 

De thee-oogst bedroeg 26 298 944 K.G. bij 159 van de 203 
ondernemingen, tegen 20117 523 K.G. bij 185 van de 192 
ondernemingen in 1913. Behalve van de bevolking wordt ook 
theeblad opgekocht van erfpachters van kleine perceelen, die 
thee aanplanten met de bedoeling om het nat blad aan onder
nemingen met fabrieken te verkoopen. Hieruit is ook te ver
klaren het vrij groot aantal ondernemingen, die geen droge 
opbrengst leverden. In 1914 toch gaven van de 203 onder
nemingen er slechts 152 droge thee, terwijl van de overige 
44 sommige nog niets opleverden en de andere behooren tot 
de bovenbedoelde kleine ondernemingen. 

Door 37 ondernemingen werd in 1914 verkregen 958 996 
K.G cacao, tegen 1 052 486 K.G. door 42 ondernemingen 
in 1913. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1915—1916. •">. Ned.-Indië. 24 
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De door sommige erfpachters gedreven tabaks- en luiker-
teelt geschiedde, zooals gewoonlijk, hoofdzakelijk op daartoe 
van <le bevolking gehuurde gronden buiten hel erfpachte
perceel. 

De aanplant van rubber leverende gewassen breidde iicn 
•terk uil. Tegen 382967 K.G. caoutchouc van 70 ondernemin-
gen in 1913, werd in 1914 geoogst 4 194 613 K.G. van 170 
ondernemingen, onder welke hoeveelheid zich 8992600 K.G. 
Hevea-rubber bevond, geleverd Moor 128 ondernemingen. 

Met betrekking tot de verkregen oogsten, ■oomede de op
brengst van de op erfpachtsperceelen beslaande aanplantin-
gen van kapok, peper, veselplanten of andere voor de Euro-
pflMohe markt bestemde gewassen, zij kortheidshalve ver
wezen naar bijlage LL. 

Voor zoover daaromtrent opgaven zijn ontvangen, heliepen 
de in 1914 door de ondernemers aan de inlandsche bevolking 
betaalde sommen wegens loonen en gedane leveringen ruim 
f 27G74 000, tegen ruim f 33 01G 000 in 1913. Deze belang
rijke vermindering was liet gevolg van de allerwegen onder
vonden schade tengevolge van den oorlogstoestand in Europa. 
De onzekerheid, waaronder de uitvoerhandel gebukt ging. 
maande de ondernemers tot groote voorzichtigheid. Sommige 
thee-ondernemingen zagen zich zelfs genoodzaakt om in 
Augustus, toen-de prijzen van nat theeblad (opkoopthee) met 
20 % verminderden, slechts mei halve kracht te werken. 
waarvan de terugslag zich op ernstige wijze in de inlandsche 
maatschappij deed gelden. 

c. Landbouw op gronden, aan particulieren 
in eigendom afgestaan. 

Op de particuliere landerijen Tjikande Ilir en Tjikande 
Oedik werd hoofdzakelijk padi verbouwd. De opbrengst be-
drceg onderscheidenlijk82 336 en 140 190 pikol padi (in 1913 
111 '41?> en 123 956). Op het eerste land kwamen nog al 
ziekten onder het padigewas voor. De padiprijzen -waren op 
dat land voor witte rijst f 5,90 a f 7,50, voor roode rijst f' 3,50 
a f G en voor padi tjeré f 2 a f 3, en op Tjikande Oedik 
onderscheidenlijk f G a f 7,50, f 4 a f 6,16 en f 2 a f 8 per 
pikol. Over de opkomst van het werkvolk viel niet te klagen. 
De koffie-oogst beliep 27 pikol robusta, die niet meer dan 
f 24,00 per pikol opbracht. Beide landen brachten rubber op. 
en wel Tjikande Oedik ± 1150 K.G. en Tjikande Ilir ± 247 
K.O., waarvoor + f 1,25 per A K.G. gemaakt werd. Op 
laatstgenoemd land werd van den peperaanplant 64 pikol ge
oogst. De 1ste soort behaalde f 48, de 2de f 30 en de zwarte 
peper f 15 per pikol, tegen onderscheidenlijk f 50, f .'11 en 
f 17 in 1913. De veestapel bestond op Tjikande Il ir uit 257 
paaiden. 12 koeien en 5488 karbouwen (in 1918 808. 9 en 
5770) en op Tjikande Oedik uit 118 paarden, 8 koeien en 
7442 karbouwen (in 1913 280, 10 en 6488). In 1914 weiden 
vele paarden naar elders verkocht. 

Ook op de particuliere landerijen in de residentie Batavia 
was padi het hoofdvoortbrengsel. terwijl verder verscha
lende katjangsoorten. cassave, koffie, klappers, thee. tabak, 
peper, cacao. coca. kina. rubber, kruidnagelen, randoe 
(kapok) en gras werden geteeld. Niettegenstaande het padi
gewas door gebrek aan water, tengevolge van de buiten
gewone droogte, te lijden had, was de oogst over het alge
meen toch vrij gunstig. De klapperteelt breidde zich gestadig 
uit in Tangerang en men kan verwachten, dat deze afdeeling 
binnen afzicnbaren tijd tot de streken zal behooren, die l.ci 
meest tot den copra-uitvoer bijdragen. Op de Pamanoekan- en 
Tjiasem-landen werd de proef met den aanplant van suiker

riet in vrijen arbeid ook in 1914 voortgezet. In de afdeeling 
Buitensorg had de teelt van thee te lijden van de langdurige 
droogte. Kort na het uitbreken van den oorlog moesten onder
scheidene ondernemingen het bedrijf stopzetten; spoedig 
daarop was alles echter weder in vollen gang en weid de 
geleden schade ruimschoots vergoed door de hooge markt
prijzen. De thee-aanplant onderging over het algemeen wei
nig uitbreiding. De geheolo opbrengst bedroeg 8 594 659 
K.G., tegen 8 5G2 686 K.G. in 1913. Ook de rubberopbrengst 
nam iets toe; in liet geheel werd verkregen 458 801 K.G., 
togen 878 702 K.G. in 1918. 

De opgaven, betreffende de op de particuliere landerijen 
| verkregen oogsten zijn. voor zoover ter zake gegevens zijn 
ï verstrekt, samengevat in bijlage MM, onder I . 

d. Landbouw <>/> verhuurde gronden in 
Soerakarta en Djoltjaharto. 

Blijkens de OP uit. 1914 afgesloten registers, betreffende 
de landverhuur in de Vorstenianden, bedroeg de uitgestrekt' 
heid der aan de daartoe gerechtigde personen en naamloos 

, vennootschappen, op den voet van het bij Ord..van 22 JU1' 
1911 (Ind. St. n". 432) gewijzigde en aangevulde landhuur 
reglement (Ind. St. 1906 n". 98) verhuurde gronden voc, 
Soerakarta 226 579 en voor Djokjakarta 96 711 bouws, ver-

; deeld over 105 en 35 ondernemingen, tegen 800 532 en 97 796 
IKJUWS voor 106 en 36 ondernemingen, in 1918. 

Buiten de leveringen in natura werd aan de inlandsche ver
huurders aan pachtsommen betaald in Soerakarta f' 1 498 169 
en in Djokjakarta 1884 779. welke cijfers in 1918 f 1 176 248 
en f2288089 bedroegen. 

Van 18 buurlanden in Soerakarta en van 19 in Djokjakarta 
werd in liet geheel 8 649 608 pikol ruiker verkregen, tegen 
• 5 841 9-'<-'i pikol van 13 en 18 landen in 1913. De suikerprijzen 
wisselden in Soerakarta af van f'6,125 tot f 18 per pikol, 
terwijl in Djokjakarta de prijs, zij het ook alleen voor een 
klein overschot van den,oogst 1914, mede tot f 13 opliep. 

Jiiflii/i/ oogstte men in Soerakarta van 8 ondernemingen 
98 880 K.(i. en in Djokjakarta van 2 landen 75S7 K.G. Over 
1918 waren de cijfers onderscheidenlijk 9 en 89 477 en 3 en 
18 275. In de verkoopprijzen van indigo, die sedert jaren niet 
meer lnonend waren, kwam door den oorlog eensklaps een e 
bijzonder gunstige verbetering, zoodat van f 5 tot f5,75 per 
.V K.G. kon woiden gemaakt, tegen gemiddeld f 2.50 per 
} K.G. in 1913. 

Aan cacao werd in Soerakarta 211 794 K.G. geoogst, die 
van f 85 tot f 60 per pikol behaalde. 

De /.•^///c-ophrengst bedroeg in Soerakarta 12124 pikol, 
tegen II 745 in 1918. De prijzen liepen van f85 tot f60 per 
pikol. In Djokjakarta is de koffieteelt van geen heling meer. 

Van 28 /"/«//■.vondernemingen in Soerakarta en 10 in 
Djokjakarta werd onderscheidenlijk 9 128 291 en 4 681658 
K.G. tabak verkregen, tegen 8 887 046 en 4 9S6 157 K.G. in 
1918 van -'11 en 11 ondernemingen. De prijzen wisselden in 
Soerakarta af van f0,23 tot f 1,16* per ' K.G.. kunnende 
voor Djokjakarta geen gemiddelde verkoopprijs worden op
gegeven, daar de laatste afdoeningen bij geheime prijzen 
plaats hadden. 

Kr werd gedurende 1914 in Soerakarta slechts eene hoe
veelheid van 43 974 K.G. rubber gewonnen, tegen 69 941 K.G. 
in 1918. 

Voor uitvoerige cijfers omtrent den oogst van de on de 
buurlanden geteelde gewassen zij verwezen naar bijlage MM, 
staat I I . 

S i. iu ITK\»EZITTIN<;K\. 
Ie. INLANDSCHE LANDBOUW. 

Door de Atjehsche Landbouwvereeniginq'. welke fondsen 
beschikbaar stelde voor het nemen van proeven met de teelt 
van verschillende gewassen, werd meer en meer de voorlich
t ing gevraagd van den landbouwadviseur te Koeta Radja, die 
een werkzaam aandeel nam in de verrichtingen van de Groot-
Atjehsche Afdeelingsbank. In sommige streken werd door 
de Atjehsche hoofden veel belangstelling getoond in land-

bouwaaiiüelegeiiheden; o.a. werd in Sigli een terreinstrook 
van ± 8 bouws beschikbaar gesteld voor teeltproeven. 

In Sumatra's Westkust werd veel zorg besteed aan de be
strijding van kluppel-plagen, met name de klappertor en de 
klapperrat. Voorlichting werd iri zeer vele gevallen verzocht 
en verstrekt bij den aanleg van aanplantingen van koffie. 
cassis en klappers. Veel aandacht werd gewijd aan de ver
betering van de bevloeiingstoestanden. 
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Door de aanstelling van een landbouwleeraar in de resi
dentie Benkoelen werd de bemoeienis van het landbouw-
departement (en aanzien van den inlandschen landbouw in 
dat gewest zeer vergemakkelijkt, Behalve aan de teelt van 
velschillende inlandsehe landbouwgewassen werd ook aan
dacht geschonken aan die van aardappelen en groenten. 

De in Palembang genomen proeven in het belang van de 
katoenteelt werden, in verband met de bereikte uitkomsten, 
ingekrompen en voortgezet als een onderdeel van de werk
zaamheden van den in dat gewest geplaatsten landbouw-
adviseur. 

Mei de Op het eiland Flores genomen katoenteeltpi oeven 
werd oj) den bestaanden voet voortgegaan. 

n. Eenjarige gewassen. 
Kijst. Hoewel de uitkomsten van den oogst in de Lani-

pongsohe districten over het algemeen bevredigend waren, 
was voor de behoefte, zoowel van de niet-landl)ouwende 
bevolking als van de landbouwondernemingen en den spoor
wegaanleg, nog invoer van vrij veel rijst noodig. 

In Benkoelen bedroeg de uitgestrektheid van de geregeld 
bebouwde sawahs 21 828 bouws. De geheele, van sawahs en 
droge velden (ladangs) verkregen oogst beliep 4 234 216 pikol 
en 039 010 koelak paai. De rijstprijzen wisselden af van f (i 
tot f 12 per pikol. Van elders werd over zee ingevoerd 37 561 
pikol rijst-. Door de buitengewone droogte, alsmede door den 
terugslag van den •Europee.schen oorlog, heerschte tijdelijk 
schaarschte.aan rijst. 

In Sumatra's Westkust was de weersgesteldheid over het 
geheel genomen gunstig voor het padigewas. De oogst was 
dan ook bevredigend en belangrijk grooter dan voor de plaat
selijke liehoeften benoodigd was. Slechts in de Batanghari-
districten van de afdeeling Tanahdatar, in de landschappen 
Talao en Soengai Koenit en in de uagari's Moearoïkoer en 
Loeboek Oelang Aling van de afdeeling Solok kwam, ten
gevolge van de langdurige, droogte, misgewas voor. De prij
zen bedroegen f 1,50 tot f 5 de pikol voor padi en f 3 tot f 10 
voor rijst, behalve in de Batanghari-distiicten, waar zij 
f 7,60 tof f 15 per pikol beliepen. Er werd in het verslagjaar 
4 235 246 K.G. rijst uitgevoerd, tegen 4 500 000 K.G. in 
1913. De rijstinvoer, die 029 393 K.G. beliep, tegen 900 000 
K.G. in 1913. blijft noodig, aangezien gewoonlijk onmiddel
lijk na den oogst te groote voorraden naar elders worden uit
gevoerd, waardoor voor de behoefte niet overal voldoende 
overblijft. Het bestuur wendde zijn invloed aan op de hoof
den en de bevolking, ter verzekering van den goeden aanleg 
der kweekbedden en de tijdige bewerking en beplanting van 
de rijstvelden. De te Fort de Koek gevestigde landbouw-
adviseur droeg ook in die richting bij door den aanleg van 
proefvelden. 

De uitgestrektheid der natte velden breidde zich in Tapa-
noeli geleidelijk uit. Ook op Nias vindt de rijstbouw, zoowel 
op natte als op droge velden, meer en meer ingang. De uit
komsten van den oogst waren gunstig. Misgewas kwam nage
noeg niet voor. De rijstprijzen l>edroegen f 3 tot f 9 per pikol. 

In Palembang deed de langdurige droogte haar nadeeligen 
invloed gelden op het padi-gewas, dat in het grootste gedeelte 
van het gewest nog steeds op ladangs verbouwd wordt. De 
oogst was over het algemeen niet bevredigend. In de afdeeling 
Komering Hilir was zij zoo slecht dat het bestuur rijst be
schikbaar moest stellen. Ook in Moesi Hilir en de Koeboe-
streken was de opbrengst, hoewel niet van eene bepaalde mis
lukking van den oogst gesproken kon worden, ontoereikend 
voor de bevolking en moest aldaar rijst worden wigevoerd. Op 
eene beplante uitgestrektheid van 178 526 IKMWS, bedroeg het 
aantal mislukte velden 44 233 bouws. In 1913 waren deze 
cijfers 038 212 en 2539. Er werd in het geheel 2 512 091 pikol j 
padi geoogst. 

De rijstteelt op sawahs breidde zich in de afdeelingen ! 
Koerintji en Bangko der residentie Djambi meer en meer uit. j 
In de laatstgenoemde afdeeling zette men 350 bouws grond 
om in sawahs, waarbij zooveel doenlijk partij getrokken werd 
van de voorlichting van de daar bescheiden cultuur-mantri 's. 
De oogst van de natte velden was bevredigend en in Koerintji 
zelfs overvloedig. De ladangaanplantingen hadden echter 
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door de ongekende' droogte in die mate geleden, dat zij 
ffTOotendeels als mislukt waren te !>eschouwon. De uitvoer van 
Ivoerintji-iijst naar Sumatra's Westkust en voor een deel 
naar de afdeeling Bangko bedroeg 387 8G2 K.G., tegen 
248 830 K.G. in 1913. Ingevoerd werd, hoofdzakelijk uit 
Singapore, 3 494 700 K.G. rijst en 42 000 K.G. padi, tegen 
onderscheidenlijk 2 832 3-10 K.G. en 19 410 K.G. in 1913. 

De ter Oostkust van Sumatra in 1914 genomen proef tot 
het weder in gang brengen van de vroeger om haar rijstbouw 
zoo vermaarde streek Soengai Kepajang is mislukt, hetgeen, 
volgens een door den leider der selectie- en zaadtuinen van 
het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel inge
steld onderzoek, moet worden toegeschreven aan het niet vol
doende uitzuren van den vroeger sedert jaren niet droog-
gelegden grond. Van verdere proefnemingen is afgezien. 
Door de landschapskas van Asahan werd evenwel een l>edrag 
van f 5000 afgezonderd ten behoeve van de voorbereidende 
werkzaamheden voor den aanleg van sawahs nabij Pasir 
Mendagei, in de vlakten Padang Pintoe Besi en Padang 
Xagali. Het gereed komen van de zoogenaamde Pajoeng-
waterh iding, die dienen moet om 1500 H.A. te bevloeien, is 
spoedig te verwachten. De sedert eenige jaren verlaten 
sawahs in de Rokan-streek leverden, in het verslagjaar weder
om bebouwd, zulk een goeden oogst op, dat de bevolking de 
ladangbouw er aan gaf. Door de Amsterdam-Deli Compagnie 
werden wederom 90 bouws sawahgronden bevloeid middels de 
door haar aangelegde bevloeiingswerken. 

In Banka en onderhoorigheden was de rijstoogst gunstig te 
noemen. Pij Gouv. Pt . 7 Sept. 1914 n°. 1 werd een districts
hoofd ter beschikking van het gewestelijk bestuur gesteld 
voor de uitbreiding van den aanplant der voedingsgewassen. 

In Pilliton was de oogst ruim. Hij bedroeg 46 350 pikol, 
tegen 40 030 pikol in 1913. 

De rijstteelt in de afdeeling Indragiri (Riouw en 
onderhoorigheden) krijgt hoe langer hoe meer beteeke-
nis. Vooral in de benedenstreken, op de drassige ter
reinen langs de Indragiri- en Retih-rivieren breidt de 
aanplant zich snel uit, waartoe bijdraagt de groote vrucht
baarheid door slibafzet, als gevolg van de opstuwing van het 
rivierwater bij * springvloed. Deze overstroom ingen brengen 
geen schade toe aan het gewas, daar daarbij weinig stroom 
ontstaat en het onderloopen slechts korten tijd duurt. In de 
Boven-Indragiri en in de Koeantan-districten leed het padi
gewas eerst dooi' den hoogen waterstand in de Batang Koean-
tan-rivier en vervolgens van de langdurige droogte. Het mis
lukken van verscheidene velden deed hier en daar gebrek aan 
rijst ontstaan. De oogst in de benedenstreken was bijzonder 
gunstig. Uitvoer naar Singapore vond plaats tot eene hoe
veelheid van 4 151291 K.G. padi, tegen 1436182 K.G. in 
1913. Daarentegen werd in Indragiri uit Singapore 2 771 320 
K.G. rijst ingevoerd. In 1913 bedroeg de invoer 2 495 914 
K.G. 

Wat de Westerafdeeling van Borneo betreft, is alleen van 
de afdeeling Ketapang de oppervlakte van de jaarlijks voor 
de rijstteelt in beslag genomen velden, en dan nog slechts bij 
schatting ( ± 3500 bouws) bekend. Van de overige afdee
lingen kunnen geen eenigszins juiste gegevens worden ver
kregen, aangezien de rijstbouw daar over het algemeen als 
roofliouw gedreven wordt en de gebezigde velden telken jare 
in uitgestrektheid en ligging wijziging ondergaan. De oogst 
was bevredigend, maar geenszins voldoende om in de behoefte 
te voorzien. Slechts in de onderaf deel ing Pamangkat is de 
opbrengst van dien aard geweest, dat uitvoer van padi op 
groote schaal naar Singapore kon plaats vinden. Afvoer van 
rijst uit de binnenlanden werd echter zooveel mogelijk be
perkt, met het oog op gebrek aan invoer-rijst in verband met 
den oorlog. De meeste rijst werd uit Singapore aangevoerd, 
en wel tot eene hoeveelheid van 11380 002 K.G., tegen 
856 196 K.G. in 1913. Van Java werd ingevoerd 2 386 618 
K.G., waarvan 1165 252,50 K.G. door den lande, ter ver
strekking, zoo noodig, tegen inkoopsprijs aan de bevolking. 
Zulks geschiedde naar aanleiding van het uitgevaardigd ver
bod van rijstuitvoer van elders, waardoor vrees bestond, dat 
de ter hoofdplaats Pontianak aanwezige voorraad niet toe
reikend zou zijn. In de onderafdeelingen Mampawa en Lan-
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dak toonde de Dajaksche bevolking neiging om onder zaak-
kundige leiding sawahs aan te leggen op daartoe geschikte 
plaatsen en gronden. 

Tengevolge van de langdurige droogte in de tweede helft 
van het verslagjaar waren de uitkomsten van den rijstoogst 
in de afdeelingen Bandjerinasin en Oeloe Soengei (Zuider- en 
Üosterafdeeling van Borneo) bepaald ongunstig. Vooral in 
laatstgenoemde afdeeling, anders het rijstland bij uitnemend
heid, viel de oogst zeer slecht uit en bleef ver beneden de 
verwachting. De opbrengst bedroeg daar ruim 2Ü0 000 pikol 
minder dan in 1913, welk ja.ar reeds als een minder gunstig 
oogstjaar moest worden aangemerkt. Tegen 1 704 902 pikoi 
in 1913, bedroeg de oogst van 1914 slechts 1 493 705 pikol. 
In de afdeeling Bandjermasin beliep de opbrengst slechts 
584 864 pikol, tegen i 416 800 pikol in 1913. In de af
deelingen Doesoenlanden, Koealakapoeas, Zuidoostkust van 
Borneo en Samarinda viel de oogst vrij goed uit. Bepaalde 
schaarschte aan voedingsmiddelen kwam slechts voor in het 
district Sampanahah der onderafdeeling Tanahboemboe, waar 
de bevolking, tengevolge van misgewas, van regeerings-
wege gesteund moest worden met een renteloos voorschot ten 
bedrage van f 600. De invoer van rijst uit Siam, Rangoon, 
Saigon en Java was belangrijk grooter dan in vorige jaren. 

In Celebes en onderhoorigheden was door de te vroeg inge
vallen en langdurige droogte de rijstoogst over het algemeen 
onbevredigend. 

Zulks was ook het geval in Menado, waar groote uitge-
strektheden padigewas mislukten en vele velden onbewerkt 
en onbeplant bleven. Toen in het begin van Augustus 1914 
liet bericht zich verspreidde, dat de rijstaanvoer uit Achter-
Indië gestaakt zou worden, stegen de rijstprijzen tot het dub
bele, hetgeen der Begeering aanleiding gaf tot invoer van veel 
Java- en buitenlandsche rijst, om die tegen den kostprijs aan 
de bevolking te doen verstrekken. Intusschen daalden, door 
groote aanvoeren van handelaren, de prijzen weder spoedig en 
bleef de van landswege aangevoerde, rijst, die vrij hoog in 
prijs was, bij slot van rekening onverkoopbaar. In de onder
afdeeling Tondano werd van de diensten van het hoofd dei-
landbouwschool ter plaatse van dien naam gebruik gemaakt 
om aan hoofden en bevolking zooveel mogelijk betere kennis 
bij te brengen omtrent de paditeelt en zaadkeuze. Op verzoek 
van belanghebbenden werden verscheidene zoogenaamde 
Eckert-ploegen ingevoerd, die zeer goed voldeden. 

Omtrent den weinig beteekenenden rijstbouw in Ternate 
en Amboina valt niets bijzonders te vermelden. 

In Timor en onderhoorigheden vormt in de afdeeling Soeni-
bawa en de onderafdeeling West-Soemba de rijstbouw op 
sawahs en ladangs het voornaamste middel van bestaan voor 
de bevolking. Elders, zooals o. a. in de afdeelingen Timor en 
Flores, waar hier en daar ook padi wordt aangeplant, wordt, 
waar mogelijk, de teelt op natte velden bevorderd en door 
proef sawahs het nut ervan aangetoond. De krachtiger be
stuursvoering in de laatstgenoemde afdeelingen, waar men 
over groote, thans nog braakliggende en voor den sawahbouw 
geschikte terreinen beschikt, zal, naar het zich laat aanzien, 
de teelt tot een bloei van eenige beteekenis kunnen opvoeren. 
Ofschoon het gewas in 1914 wederom van de muizenplaag en 
ook eenigszins van de langdurige droogte te lijden had, was 
de opbrengst van de sawahpadi over het geheel toch bevredi
gend. De "uitkomsten van het op ladangs verbouwde gewas 
waren in een deel van Soemba ongunstig, wat aan het einde 
van het verslagjaar een nijpend gebrek aan de noodige rijst 
deed ontstaan, waarin evenwel door aanvoer van elders kon 
worden voorzien. 

In de residentie Bali en Lombok leverde, behalve in de 
afdeeling Lombok, de rijstoogst een zeer bevredigend beschot 
op. De opbrengst bedroeg bij benadering 4 193 771 pikol 
padi. Ingevoerd werd in de afdeeling Boeleleng voor eene 
waarde van f 254 299, waarvan echter voor een bedrag van 
f 18 027 weder werd uitgevoerd. De rijstprijzen wisselden af 
van f 4 tot f 5 voor padi en van f 6 tot f 7 voor rijst. Evenals 
in vorige jaren, was de oogst in de afdeeling Djembrana 
wederom zoo ruim, dat uitvoer kon plaats hebben naar Boele
leng, Banjoewangi en Soemenep. Ook in 1914 werden groote 
uitgestrektheden sawahs ontgonnen. TTit de afdeeling Zuid-

Bali werd uitgevoerd voor eene waarde van f 118 039, welk 
bedrag zeker hooger zou zijn geweest, indien, tengevolge van 
den oorlog, de rijstuitvoer niet een tijdlang verboden was 
geweest. 

Het in bijlage NN gegeven overzicht betreffende de rijst-
teelt in de buitenbezittingen over 1914 bepaalt zich slechts 
tot 6 gewesten, daar voor de overige niet over gegevens kon 
worden beschikt. 

Overige eenjarige gewassen (andere dan rijst). De 
tabaksteelt is in Benkoelen van eenige beteekenis in de 
onderafdeeling ltedjang, van waar 35 206 K.G. werd uitge
voerd. De prijzen liepen uiteen van f 30 tot f 40 de pikol. In 
Sumatra's Westkust breidt de teelt zich gestadig uit en 
belooft veel voor de toekomst, voornamelijk in de afueelingen 
Tanahdatar en L Koto. De aan den voet van de Merapi 
gelegen streken leverden een rijken oogst van zeer goede 
hoedanigheid op. Ook de tabak van Loemindai en Loento 
(district Sawahlóento) behoort tot de beste soorten, evenals 
de bekende Pajokoemboeh-tabak. In Palembang worden ge
regelde aaiiplantingen slechts aangetroffen in enkele marga's 
van de onderafdeelingen Moearodoeo en Komering Oeloe. 
De opbrengst bedroeg 220 pikol, tegen 300 pikol in 1913. In 
de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo is de tabaksteelt, 
van eenig belang in de hooger gelegen streken der afdeeling 
Oeloe Soengei en in de afdeeling Doesoenlanden, waar zij 
echter uitsluitend voor eigen gebruik of voor de inlandsche 
markt gedreven wordt. In Timor en onderhoorigheden wordt 
overal tabak verbouwd; voor den uitvoer evenwel alleen in 
Maoeniere (afd. Flores) en in Zuid-Beloe (afd. Timor). De 
tabaksoogst was in de afdeeling Boeleleng (Bali en Lombok) 
kleiner dan in 1913; op Lombok daarentegen was de op
brengst grooter. De uitvoer uit de genoemde afdeelingen 
had eene waarde van f 26 209 en f 42 444, tegen f 41130 en 
f 24 384 in 1913. 

De katoerwphrengst bedroeg in Palembang 25 237 pikol. 
tegen 49 926 pikol in 1913. De achteruitgang is eensdeels te 
wijten aan de omstandigheid dat minder werd aangeplant 
dan in 1913 en anderdeels aan de buitengewoon zware regens 
en de daarop gevolgde langdurige droogte tijdens den bloei
tijd. De uitvoer van ruwe en gezuiverde katoen, grootendeels 
naar Singapore en voorts naar Japan en Europa, bedroeg 
onderscheidenlijk 1 704107 en 81 285 K.G., tegen 7 903 634 
en 374 954 K.G. in 1913. De prijs van de ongezuiverde katoen 
wisselde af van f 5 tot f 9 per pikol. De in 1913 in Midden-
Celebes genomen proeven met de katoenteelt werden voort
gezet. De aanplant had echter veel van de droogte te lijden. 
In Timor en onderhoorigheden wordt voornamelijk in Oost-
Flores katoen verbouwd. Uitvoer heeft plaats naar Sawoe en 
Roti. Elders op Flores wordt het gewas alleen voor eigen-
gebruik geteeld. Uit Ampenan (Bali en Lombok) werd uit
gevoerd 8523 pikol. tegen 8017 pikol in 1913. Ook uit Söe-
roeng Djoekoeng vond met de stoomers der Koninklijke 
Paketvaartmaatschappij en die van de Java—China—Japan
lijn reehtstreeksche uitvoer plaats, waaromtrent echter geen 
cijfers kunnen worden verstrekt. 

De widjrn-teelt is alleen in enkele afdeelingen der resi
dentie Palembang, met name in de Paleinbangsche Beneden-
landen en in Ogan en Komering Oeloe van eenig belang. De 
uitroer naar Palembang bedroeg 1906 pikol, tegen 3373 pikol 
in'1913. 

De uitvoer van aardnoten verminderde in de afdeeling 
Boeleleng van 39 014 pikol, ter waarde van f 167 459, in 1913, 
tot 25 988 pikol, ter waarde van f 118 452. De prijzen waren 
in 1914 zeer gedrukt. De met uitgezocht zaad uit Buitenzorg 
genomen proeven slaagden uitstekend. 

Verder verdient nog vermelding de wrenteelt in de onder
afdeeling Bima (Timor en onderhoorigheden) en in de onder
afdeeling Oost-Lombok (Bali en Lombok). De uitvoer van 
daar beliep in 1914 onderscheidenlijk 56 486 en 22454 pikol, 
tegen 55 746 en 19 113 pikol in het voorafgegane jaar. 

Van eenige beteekenis is ook de Jcatjang-ia'joe-teelt in de 
onderafdeeling Bima (Timor en onderhoorigheden). Ui tge
voerd werd 21794 pikol, tegen 20 283 pikol in 1913. 
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b. Overjarige gewassen. 

Koffie. Hoewel de koffieteelt in de residentie Hen-
koelen bog steeds als nevenhedrijf wordt uitgeoefend, werden 
de aanplantingen op boschterrein toch aanzienlijk uitgebreid. 
Eene juiste opgave van de opbrengst kan niet worden ver
strekt. ])e uitvoer naar Padang, Palembang, Batavia en 
Singapore bedroeg 1 290 398 K.G., tegen 1180197 K.G. in 
1913. De marktprijzen wisselden af tusschen f 18 en f 50 per 
pikol voor robuata-, f 36 tot f 43 voor Java- en f 25 tot f .'15 
voor Liberia-koffie. Ter Sumatra's Westkust was de koffie* 
oogst bevredigend; uitgevoerd werd 54 316 pikol,' tegen 
23 445 pikol in 1913. De koffieteelt in Palembang breidt zich 
gestadig uil, vooral die van robusta. De opbrengst van .lava-
en rohusta-koffie bedroeg in het geheel 14 250 en van Liberia-
koffie 3250 pikol, tegen onderscheidenlijk 19 582 en 1442 
pikol in 1913. Uitgevoerd werd 146 811 K.G., tegen 321 726 
K.G. in 1913. Ook in de afdeelingen Koerintji, Bangko en 
.Moearoboengo der residentie Djambi nam de koffieteelt toe. 
In Bangko weiden in 1914 700000 plantjes in den grond 
gebracht; de oogst viel zeer gunstig uit. Van Koerintji werd 
naar Sumatra's Westkust uitgevoerd 3460 pikol koffie. De 
koffieproeftuinen in de onderafdeeling Ngada (Timor en 
onderhoorigheden) hebben ook in 1914 van de bladziek'te te 
lijden gehad. Eenige nieuwe, met robusta beplante tuinen, 
waarvan in 1915 de eerste oogst verwacht wordt, staan echter 
zeer goed. De robusta-proeftuinen in de onderafdeeling 
Manggarai beginnen vrucht te dragen. De uitvoer van Flores 
bedroeg 27 078 K.G., ter waarde van f 14 184. In Bali en 
Lombok waren de uitkomsten van den oogst onbevredigend. 
Daar de door de bevolking bereide koffie in den regel achter
staat bij die van ■ de Chineesche bereiders, die de beskoffie 
opkoopen, wordt van bestuurswege steeds aangedrongen op 
betere bereiding en ook het plukken van onrijpe bes zooveel 
mogelijk tegengegaan. Uit Boeleleng werd 34 203 pikol 
koffie ter waarde van f 1 124 699. uitgevoerd, .tegen 39 319 
pikol, ter waarde van f 1 164 133, in 1913. Een gedeelte van 
den oogst van 1914 was echter, wegens de lage prijzen, die 
op het einde van dat jaar f 32,50 tot f 35 per pikol bedroegen, 
nog onverkocht. 

Klappers. De klapperteelt nam overal toe. In de Lam-
pongsche districten heeft de aanplant eene zoodanige uitbrei
ding gekregen dat copra daar een voornaam uitvoerartikel 
begint te worden. In de afdeeling Kroë (Benkoelen), waar 
reeds aanplantingen op groote schaal voorkomen, werd de 
voor sawahaanleg ongeschikte streek langs de kust in klap-
pertuinen omgezet, wat mede het geval was ten aanzien van 
alang-abmgvelden in de afdeeling Seloema. Behalve van 
klapperratten en rupsen, had men aldaar ook last van varkens 
en beren. Op Billiton werden 26 324 boomen bij geplant. In 
de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, meer in bet bij
zonder in de afdeelingen Oeloe Soengei en Samarinda, had 
groote uitbreiding van den aanplant plaats. Het zelfbestuur 
van het landschap Koetei droeg, door verstrekking van 
klappers tegen inkoopsprijs aan de bevolking, bij tot aan
moediging van de teelt. Voor zoover daaromtrent gegevens 
werden verstrekt, bedroeg de uitvoer van copra in 1914 uit 
de residentiën: 

Lampongsche districten 666 817 K.G. 
Benkoelen 502 589 „ 
Sumatra's Westkust 16153 429 ,, 
Riouw en onderhoorigheden 15 325 311 ,, 
Westerafdeeling van Borneo 27 599 415 ,, 
Amboina 2 016 331 „ 
Bali en Lombok 4 192 562 „ 

Bovendien werd uit de Westerafdeeling van Borneo 
692 964 L. klapperolie uitgevoerd. 

Door den resident van Palembang is eene verordening uit
gevaardigd tot bescherming van de klapperaanplantingén in 
dat gewest (zie Jav. Ct. 1914 n°. 99). 

I'eper. De peperaanplanl in de Lampongscbe districten 
heeft in 191 I veel te lijden gehad van de groote droogte en 
de daarmede gewoonlijk gepaard gaande hos< lihranden, waar
door in enkele streken ongeveer de helft van de tuinen werd 
vernietigd. Na het doorkomen der regens werden echter op 
groote schaal nieuwe tuinen aangelegd. De oogst was over 
liet algemeen bevredigend. De uitvoer bedroeg 8 825 501 K.G. 
In de afdeelingen Manna, Kauer en Kroë (Benkoelen) vond 
belangrijke uitbreiding van,den aanplant plaats, doch deed 
ook daar de langdurige droogte haren nadeeligen invloed 
gelden. Uitgevoerd werd 495 747 K.G., tegen 588 839 K.G. 
in 1913. Voor zwarte en witte peper werd f 0,21 en f 0,48 per 
K.G. gemaakt. In Palembang is de peperteelt slechts van 
eenig belang in de onderafdeelingen Ogan Oeloe, £omering 
Oeloe en Moearodoeo. De opbrengst bedroeg i'n de eerst
genoemde twee onderafdeelingen onderscheidenlijk 100 en 
577 pikol, tegen 1000 en 469 pikol in 1913. In de Oostkust 
van Sumatra wordt de teelt hoofdzakelijk in het noordelijk 
gedeelte van de afdeeling Langkat gedreven door zich daar 
gevestigd hebbende Atjehers. Tot aan het uitbreken van den 
oorlog waren de uitkomsten bevredigend. Kort daarop trad 
echter eene belangrijke prijsverlaging in (van f 650 op f 100 
per kojang), zoodat niets verkocht werd. Langzamerhand 

• herstelden de prijzen zich en vond weer afzet plaats tot f 500 
per kojang. De uitvoer bedroeg 1 033 766 K.G., tegen 
1 231 355 K.G. in 1913. Naar het voorbeeld van de Chineezen 
legt de inlandsche bevolking in Banka en onderhoorigheden 
zich meer en meer toe op de peperteelt, die haar voornaamste 
middel van bestaan vormt. In de afdeeling Soengailiat werd 
13 135 pikol bereide peper verkregen. In Riouw en onderhoo
righeden is sedert tal van jaren de teelt achteruitgaande, wat 
moet worden toegeschreven aan het allengs verdwijnen van 
de maagdelijke bosschen, die bij ui ts tek geschikt zijn voor 
de peperteelt. Toch werd in 1914 meer uitgevoerd dan in het 
jaar tevoren, en wel 3906 pikol tegen 2450 pikol. De prijzen 
wisselden af van f 37 tot f 40 per pikol voor witte peper en 
van f 20 tot f 25 voor zwarte peper. Uit de Westerafdeeling 
van Borneo. waar de teelt eenige uitbreiding onderging, werd 
uitgevoerd 84 705 K.G. zwarte en 694 284 K.G. witte peper, 
tegen 69 418 en 570 597 K.G. in 19K1. Evenals elders had in 
de afdeeling Zuidoostkust van Borneo, waar de teelt het be
langrijkst is, het gewas te lijden van de buitengewone 
droogte. De opbrengst was dan ook kleiner dan in 1913, dat 
reeds als een zeer ongunstig oogstjaar moet worden aange
merkt. Gedurende 1914 werd uit de genoemde afdeeling uit
gevoerd 373 174 K.G. watte en 318 813 K.G. zwarte peper, 
tegen 441 466 en 210 639 K.G. in 1913. Niettegenstaande den 
gedrukten toestand van den handel, werden toch nog goede 
prijzen behaald, namelijk f 40 tot f 45 per pikol voor witte 
en f 20 tot f 25 voor zwarte peper. 

Muskaatnoten. Nopens de teelt van muskaatnoten in de 
residentie Amboina, waar zij op groote schaal wordt gedreven 
op de eilanden Amboina, Banda. Saparoea en Ceram (Awaia), 
kan alleen vermeld worden dat de opbrengst belangrijk was. 
doch wegens de steeds aanhoudende lage prijzen, zoowel van 
noten als van foelie, de geldelijke uitkomsten niet in alle 
opzichten bevredigend te noemen waren. Uitgevoerd werd uit 
Benkoelen en uit Sumatra's Westkust onderscheidenlijk 
1157 en 192 061 K.G. muskaatnoten en 57 en 45 428 K.G. 
foelie.' In het eerstgenoemde gewest bedroegen de markt
prijzen voor notemuskaat f 0,21 en voor foelie f 2,27 per K.G. 

Kruidnagelen. In Benkoelen is de teelt van kruid
nagelen alleen nog van beteekenis in de afdeelingen Kauer 
en Kroë. Van den jongen aanplant mislukte veel door de 
droogte. In de residentie Amboina is de teelt van belang op 
.Vinbon en de Oeliasers. waar zij der bevolking een betrekke
lijk groot voordeel oplevert nevens hare andere inkomsten. 
Hoewel voor de nagelboomen al zeer weinig zorg wordt ge
dragen, gedijen zij daar goed. De uitvoer uit genoemde 
gewesten bedroeg onderscheidenlijk 51499 en 103 172 K.G. 

Ganibir. De in de Padangsche Bovenlanden, hoofdzake
lijk in de onderafdeeling Sidjoendjoeng, gedreven gambir-
teelt breidde zich uit. Daarentegen ging zij achteruit in de 
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onderaf deel ing Pajokoemboeh, waar alleen kapitaalkrach
tigen in staat zijn tot voortzetting van de teelt. De uitvoer 
van Padaug bedroeg 160 975 K.G., tegen 26199 K.G. in 
1913. Ook in Banka en onderhoorigheden nam de aanplant 
geleidelijk af door de lage prijzen, waardoor ook in de Rokan-
en Kampar Kiri-streken (Oostkust van Sumatra) de belang
stelling voor deze teelt verflauwde. 

Sago. De sagoteelt is ter Oostkust van Sumatra alleen 
van beteekenis in de af deeling Bengkalis, waar de aanplant 
zich meer en meer uitbreidt. De uitvoer beliep 1-146 kojang, 
tegen 3079 kojang in 1913. De geringe uitvoer in 1914 was 
een gevolg van de omstandigheid, dat door den terugslag van 
den oorlog met verlies werd gewerkt, zoodat enkele fabrieken 
(wasscherijen) tot inkrimping of staking van het bedrijf 
moesten overgaan. Op uit. 1914 bedroeg het aantal fabrieken 
7. Door de weinige zorg voor geleidelijke uitbreiding van den 
aanplant nam de sagobereiding in de residentie Djambi 
belangrijk af. Tegen een uitvoer van 332 026 K.G. ruwe en 
6643 K.G. gezuiverde sago in 1913, bedroegen die cijfers in 
1914 slechts 73 333 en 686 K.G. In Riouw en onderhoorig
heden vormt de sagoteelt een belangrijk middel van bestaan 
voor de inlandsche bevolking in de afdeelingen Karimoen en 
Lingga, in de benedenstreken van Indragiri en in het voor
malig landschap Kateman op den vasten wal van Sumatra. 
Vóór 1914 werd al de ruwe. op eenvoudige wijze door de 
inlandsche bevolking gewasschen en door Cbineesche hande
laren opgekochte .sago ter verdere afwerking naar Singapore 
vervoerd, doch sedert de oprichting' door Chineezen van 
sagowasseherijen wordt verreweg het grootste deel thans als 
zuivere sago uitgevoerd. Het aantal sagofabrieken bedraagt 
in de afdeeling Karimoen 4, in Lingga 5 en in de beneden-
streken van Indragiri 1. De geheele uitvoer beliep aan 
zuivere en ruwe sago achtereenvolgens 7 694 300 en 1 048 340 
K.G. De voor de zuivere sago behaalde prijzen bedroegen 
f 3 tot f 8 per pikol. Uit de Westerafdeeling van Borheo 
werd uitgevoerd 1283262 K.G., tegen 2 435 693 K.G. in 
1913. De sago-(roembia-)teelt -onderging op Billiton eenige 
uitbreiding door bijplant van 5085 boomen. 

Andere overjarige gewassen en bosiiivoortbrengselen. 
I)e aanplant van kapok geschiedt schier overal voor eigen ge
bruik. Uit Oost- en West-Nias (Tapanoeli), waar vrij uit
gebreide aanplantingen worden aangetroffen, vond uitvoer 
in eenigszins toenemende mate plaats. In Palembang komen 
mede vele aanplantingen voor, waaraan echter weinig zorg 
wordt besteed en geen uitbreiding werd gegeven. De oogst 
bedroeg in Palembang 3714 pikoi, tegen 3048 pikol in 1913, 
terwijl uitgevoerd werd 200 698 K.G., tegen 218 962 K.G. in 
1913. 

De uitvoer van pinang uit Benkoelen bedroeg 3283 K.G., 
tegen 2932 K.G. in 191-3. Omtrent de vrij belangrijke pinang-
teelt in Atjeh en onderhoorigheden werden geen gegevens 
ontvangen. Ter Oostkust van Sumatra breidt de aanplant zich 
uit, voornamelijk op de eilanden en aan de kust der ouder-
afdeeling Siak. Langs de tolkantoren vond uitvoer plaats van 
4 214 256 K.G., tegen 2 837 961 K.G. in 1913. Uit Palem
bang, waar geen noemenswaardige uitbreiding van den aan
plant plaats had, werd uitgevoerd 41 939 pikol. De prijs 
wisselde af van f 3,60 tot f 7 per pikol. De uitvoer uit de 
Westerafdeeling van Borneo beliep 2 881140 K.G., tégen 
3 457 588 K.G. in 1913. 

In de afdeeling Bandjermasin (Zuider- en Oosterafdeeling 
van Borneo), meer in het bijzonder in het district Riam 
Kanan, leveren de uitgebreide .«W/i-aanplantingen voor de 
bevolking een goed middel van bestaan op. De uitvoer van 
kinabast uit Sumatra's Westkust bedroeg 1473 pikol, tegen 
1252 pikol in 1913. Aan gomdamar werd uit dat gewest uit
gevoerd 8425 pikol (in 1913 12 424 pikol) en uit Palembang 
520 549 K.G. (in 1913 365 480 K.G.) . In Benkoelen werd 
10 818 K.G. cardamon (tegen 9277 K.G. in 1913) gewonnen 
en in Palembang 1450 K.G. (tegen 3800 K.G. in 1913). De 
gemiddelde prijs bedroeg f 33 per pikol. De uitvoer van gom-
henzoé bedroeg uit Sumatra's Westkust 55 931 K.G., tegen 

38 600 K.G. in 1913. Aan djeloetoeng voerde Palembang uit 
2 042 904 K.G. en aan rotan 4136 254 K.G., tegen 6127 045 
en 5 314 109 in 1913. Uit Sumatra's Westkust werd 41817 
pikol rotan uitgevoerd, tegen 44 957 pikol in 1913. Op Billi
ton onderging de rotan-aanplant eenige uitbreiding door 
bijplant van 17 935 stuks. Ook in de Zuider- en Oosterafdee
ling van Borneo had uitbreiding plaats. Zeer belangrijk is 
in de afdeeling Koealakapoeas de uitvoer geweest, die eene 
waarde van f 129 582 vertegenwoordigde. De poeroen (nipah) 
wordt in genoemd gewest meer en meer aangeplant. De van 
de bladeren, voornamelijk voor verpakking van tabak en 
suiker, vervaardigde matten vinden goeden aftrek. Uit de 
districten Margasari en Kloea werden onderscheidenlijk 
1350 315 en 120 000 stuks matten uitgevoerd. Van eenige 
beteekenis is in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 
ook de uitvoer van atap (dakbedekking), welke daar ver
vaardigd wordt van de roembia-palm. Aan atap werd uit
gevoerd 4 485 400 stuks. Uit de Palembangsche Beneden-
landen had een vrij belangrijke uitvoer van arènsuiker 
plaats, ter waarde van f 29 175. 

Aan caoutchouc en ffetafipertja werd in het geheel uit 
Sumatra's Westkust uitgevoerd 16 886 K.G. Door de lage 
prijzen begint in Tapanoeli de belangstelling voor de teelt 
van Ficus elastica te tanen, wat eveneens het geval is ter 
Oostkust van Sumatra, waar door de bevolking- meer aan
dacht aan de Hevea branlientit -wordt geschonken. De aan
plantingen daarvan breiden zich in Siak, Kampar Kiri en 
Rokan u i t . ' I n Selat Pandjang en op een gedeelte van het 
eiland Rangsang wordt het aantal nog niet tapbare boomen 
geschat op + 100 000. De uitvoer bedroeg 14 702 K.G. 
caoutchouc. In de onderafdeeling Tebingtinggi (Palem-
oangsche Bovenlanden) nemen de /taj'et-aanplantingen ge
stadig in omvang toe. Tengevolge van de daling der rubber-
prijzen ging de opbrengst achteruit en bedroeg zoowel voor 
genoemde onderafdeeling als in Moesi Oeloe, waar bijplant 
in geringe mate plaats had, in het geheel slechts 320 pikol, 
legen ± 2351 pikol in 1913. De prijzen liepen tusschen f 40 
en f 135 per pikol, tegen f 50 tot f 150 in 1913. In Komering 
Oeloe breidt de para-rubber (Hevea Brasiliensis)-teelt zich 
voortdurend uit. Uit Djambi, waar eenige uitbreiding van 
den rubberaanplant plaats had en de opbrengst toenemende 
was, werd uitgevoerd 124 724 K.G., tegen 40 961 K.G. in 
het voorafgegane jaar. In Riouw en onderhoorigheden, meer 
bepaaldelijk in de Koeantan-districten, werden de aanplan
tingen steeds vergroot en werd van enkele reeds eene op
brengst verkregen. Uitgevoerd werd 158 pikol. In de onder
afdeeling Sambas (Westerafdeeling van Borneo) werd dooi
de bevolking op groote schaal rubber geplant. De aanplan
tingen zoowel van hevea als van ficus worden in de residentie 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo voornamelijk in de 
afdeelingen Oeloe Soengei, Bandjermasin, Doesoenlanden en 
Koealakapoeas aangetroffen. In de onderafdeeling Tandjoeng 
van eerstgenoemde afdeeling bedraagt het aantal boomen 
reeds 450 Ó00, waarvan echter nog zeer weinig tapbaar zijn. 
Door alang-alang-branden werden daar ongeveer 11 000 
boomen vernield. 

Omtrent de teelt van bamboe en mengkoedoe valt niets 
bijzonders te vermelden. 

2e. GOUVERNEMENTS CAOUTCHOUCONDER-
NEMING TE LANGSAR (AT-IEH). 

De beplante oppervlakte van de onderneming bestond bij 
liet einde van 1914 uit: 

aanplant 1908 329 60/500 bouws; aantal boomen 75 822 
1909 1383"/ JOO „ „ „ 38 290 
1911 7 l"/5o» ,, „ ,, -2 028 
1913 6""/5 0 0 „ „ „ 1562 

,, 1914 i y /500 ,, ,, ,, 4 755 

Totaal . . . . . . 501"°/ 5 0 ,, 122 457 
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Getapt werden 13 441 782 hoornen, waarvan de opbrengst j 
beliep 27 241 K.G. droge caoutchouc. Op uit. 1913 waren die | 
cijfers onderscheidenlijk 1998 942 en 5640. De geoogste 
rubber bestond uit: 

21 946.2 K.G. latex-rubber = 80.56 % 
979.9 ,, lump-rubber = 3.6 % 

3 341.9 ,, scraps-rubber - 12.26% 
<J73.— „ bark-rubber = 3 .58% 

Verscheept werd 20 975 K.G. rubber. 
Aan de rubber-onderneming Soengei Lipoet werd verkocht 

1405.1 K.G. lump-, scraps- en bark-rubber. 
Het aantal op overeenkomst werkende arbeiders bestond op 

het eind van 1914 uit 348 mannen en 225 vrouwen. Vrije 
arbeiders werkten er gemiddeld 24 per dag. De gezondheids
toestand was gunstig; het gemiddeld ziekteprocent be
droeg 2.2. 

Van ziekten en plagen, hadden de plantsoenen niet veel te 
lijden. Door een storm werden ongeveer 1300 boomen ont
worteld, welke op 3 M. boven den grond werden afgezaagd 
en weder opgezet. 

3e. P A R T I C U L I E R E ONDERNEMINGEN. 
o. Landbouwondernemingen op gronden door den 

lande in erfpacht of huur afgestaan. 
Omtrent de opbrengst van deze ondernemingen zij ver

wezen naar bijlage 0 0 . 

o. Landbouwondernemingen welke (in dé onder recht-
streeksch bestuur staande streken) uitsluitend be

rusten op overeenkomsten met de bevolking. 
Bijzonderheden nopens deze ondernemingen zijn over 1914 

niet gemeld. 

II. II. BOSCHWEZEN. 

Bij Gouv. Bt. 1 Mei 1915 n°. 40 (Bijbl. Ind. St. n°. 8230) 
is de directeur van landbouw,' nijverheid en handel gemach
tigd tot overdracht op het hoofd van den dienst van het 
boschwezen van zijne bevoegdheid, wat betreft de inventaris
goederen en dergelijke, in gebruik bij gemelden dienst, om 
de wijze van beheer, de indiening van de betrekkelijke ver
antwoordingen en de opneming te regelen, over de afvoering 
"uit die verantwoordingen te beslissen en machtiging tot 
openbaren verkoop of vernietiging van de afgevoerde arti
kelen te verleenen. 

Voor de verstrekking van hout en bamboe voor de uitvoe-

De definitief ingerichte djatibosschen, behoorende tot de 
complexen Zuid-Kradenau (res. Semarang), Tojong (res. 
Soerakarta) en Goendik (res. Semarang), zijn afgescheiden 
van de boschdistricten Grobogan, Semarang—West-Soera-
karta en Ngawi—Oost-Soerakarta, en Grobogan en tot hout-
vesterijen samengevoegd (Ind. St. 1915 nos. 79, 351 en 470). 
Het böschcomplex Ngepon-Ngoedjoeran (res. Rembang) is 
afgescheiden van het boschdistrict Rembang en gevoegd bij 
de houtvesterij Balo (Ind. St. 1914 n°. 520). 

Bij Gouv. Bt. 10 Jul i 1914 n°. 25 (Bijbl. Ind. St. n°. 8132) 
zijn de voorschriften betreffende de wijze, waarop grens-
regelingen der voorloopig ingerichte djatibosschen en van de 

c. Landbouwondernemingen op gronden door den 
lande in"eigendom afgestaan. 

In Benkoelen bevinden zich een viertal van deze landen, 
beplant met klapper- en karetboomen. Betreffende de 
overige particuliere landerijen in de» buitenbezittingen is 
niets bijzonders gemeld. 

Voor eene volledige lijst der particuliere landerijen wordt 
verwezen naar bijlage P P van deel I van den Regeerings-
almanak voor Nederlandsch-Indië, jaargang 1915, terwijl 
eene dergelijke opgaaf van de specerij perken op Banda voor
komt in de door het Departement van Binnenlandsch Bestuur 
uitgegeven lijst van landbouwondernemingen in Neder
landsch-Indië, jaargang 1914. 

d. Landbouwondernemingen gevestigd op gronden bij 
overeenkomst verkregen van vorsten en hoofden van in 

het genot van zelfbestuur gelaten landschappen. 

Omtrent de in de residentie Oostkust van Sumatra in 
bedrijf zijnde tabaksondernemingen is gemeld dat, tenge
volge van langdurige droogte en hevige bohorowinden, be
langrijke schade werd toegebracht. De hoedanigheid en de 
hoeveelheid van de tabak bleven ver ten achter bij die van 
den oogst van 1913. Vele ondernemingen gingen over tot 
vermindering van het aantal velden — de meeste met een 
100-tal — als maatregel van bezuiniging en om de tabak op 
prijs te houden. 

De rubberondernemingen daarentegen breidden hare 
plantsoenen uit, ondanks de ingetreden daling van de prij
zen, wat tot gevolg heeft gehad dat verscheidene onder
nemingen in moeielijkheden kwamen. De rubber-uitvoer be
droeg 5 123 340 K.G. 

Uitvoerige opgaven omtrent de opbrengst van de hierbe-
doelde ondernemingen zijn opgenomen in bijlage 0 0 . 

ring van landswerken, niet behoorende tot den dienst van het 
boschwezen, zijn nieuwe bepalingen en tarieven vastgesteld 
bij Gouv. Bt, 24 Aug. 1914 n°. 52 (Bijbl. Ind. St. n°. 8109). 

Bij Gouv. Bt. 28 Jan. 1915 n°. 42 (Bijbl. Ind. St. n°. 8139) 
is eene regeling tot stand gekomen van de wijze waarop 
afschrijving van eenig gedeelte van het boschgebied plaats 
heeft ten behoeve van de uitvoering van landswerken, niet 
behoorende tot den dienst van het boschwezen, en van werken 
behoorende tot gewesten of gedeelten van gewesten met eigen 
geldmiddelen. 

daarbij behoorende of daaraan toe te voegen terreinen op 
Java en Madoera worden tot stand gebracht, nader gewijzigd. 

Bij Gouv. Bt. 13 April 1914 n°. 30 (Bijbl. Ind. St. n°. 
8041) is bepaald dat de voortbrengselen van het boschwezen, 
niet genoemd onder o en 6 van het 3de lid van art. 37 van 
het boschreglement (Ind. St. 1913 n°. 495), voor zoover zij 
geschikt zijn tot gebruik door de inlandsche bevolking of 
ongeschikt voor openbaren verkoop, dan wel indien in het 
belang van den lande van een zoodanigen verkoop of her
verkoop dier voortbrengselen moet worden afgezien, door den 
betrokken boschambtenaar ondershands in het klein kunnen 
worden verkocht. 

§ 1. JAVA EN MADOERA. 
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o. Boschbeheer in engeren zin. 

Uitgestrektheid en geróeldheid der bosschen. Dè opper» 
vlakte van de djatibóaachen bedroeg op alt. 1!J14 — volgens 
voorloopige opgaven — 680 -100 II.A., waarvan 545 100 II.A. 
lot de boachdiatrictei» en 141 300 H.A. tot de houtvesterijen 
behoorden. De oppervlakte dei in stand te houden wildhout-
boHchen bedroeg — eveneens volgens voorloopige opgaven — 
1 066 0(»0 H.A., of 81 000 H.A. meer dan op uit. 1913. welke 
vermeerdering in hoofdzaak is'toe te schrijven aan. de aan
wijzing van nieuwe reserven in de afdeeling Panaroekan 
(Uesoeki). 

Ingevolge Gouv. M. 1G Jan. 1914 n°. 54 (Ind. St, n°. 17) j 
— zie K. V. 1914; kol. 177, noot — is bepaald welke ter
reinen in de nf deelingen Taaikmalaja (res. Preanger-Begent-
Behappen), Galoeh (res. Cheribon), Erawang (res. Batavia) 
en Ga roet (res. Prèanger-Begentachappen) als in stand te 
houden wildhoutbossehen worden aangewezen (zie Jav. Ct. 
1914 n°. 82 en 1915 nos. 8, 18 en 55). 

I)e uitgestrektheid der niet in stand te houden wildhout
bossehen bedroeg, naar zeer ruwe schatting, 1 0*tö 000 H.A. 

De oostinoeson was in 1914 nog feller dan in 1913, tenge
volge waarvan het aantal boschbranden, zoowel in de djatï-
bosschen als in de wildhoutbossehen zeer groot was; zelfs in 
West-J ava kwamen binnen de boselireserve-grenzen branden 
voor. Ook het weiden van het vee richtte in de djati-bosschen 
veel schade aan. Tegen het einde van 1914 traden de sprink
hanen in grooten getale op en namen het karakter van een 
bepaalde plaag aan. 

GrensregeliHg en afbakening der bosschen. Voor de 
afbakening van de in stand te houden wildhoutbossehen 
werden 11 100 grensteekens geplaatst. Op uit. 1914 waren 
496 000 H.A. dezer bosschen afgebakend, tegen 442 300 H.A. 
(verbeterd cijfer) op uit. 1913. 

Verschillende andere werkzaamheden niet de voorloopige 
Inrichting der djatibOMChen in verband staande. Met de 
opstelling en herziening van de voorloopige bedrijfsplannen 
werd voortgegaan; door gebrek aan personeel kon echter niet 
zooveel worden verricht als wenschelijk ware geweest. 

Voltooid werd de bouw van G opzienerswoningen en 64 
woningen voor de boschpolit iebeambten. 

Djati-aanplantiiigcn. In 1914 bedroeg de oppervlakte 
van de nieuwe djati-aanplantingen —■ volgens voorloopige 
opgaven — 7807 H.A.. waarvan 5817 H.A. in de boechdis-
tricten en 1990 H.A. in de houtvesterijen. De kosten voor 
aanleg en onderhoud bedroegen in 1913 f 426 691 en worden 
voor 1914 voorloopig geraamd op f 466000. 

De 'aanplantingen ontwikkelden zich, niettegenstaande 
den drogen oostmoeson, bevredigend. 

Wildlioutaanplaiit ingcn. In 1914 werden 639 H.A. wild-
houtaanplantingen aangelegd in de boschdistricten West- en 
Ooet-Preanger, lladioen, Pasoeroean, Kedoe en het Brantae-
gebied. 

De uitgaven bedroegen in 1913 f 44 649 en kunnen voor 
1914 voorloopig op f 13 600 worden gesteld. 

De droge onstmocsnu was ongunstig voor deze aanplantin-
gen; meer echter nog voor de natuurlijke herbebossching, 
waar branden veelvuldig voorkwamen. 

Caontchoncbedrijf. Evenals in 1913 bestond dit bedrijf 
in 1914 uit 11 ondernemingen. Dij Gouv, Bt. 26 Juni 1915 
n°. 48 (Ind. St. n°. 442) zijn de caoutchoucplantsoenen. 
bekend onder de namen (Joenoeng Doentoe en Kroempoet, 
behoorende lot de boscheoniplexen (joenoeng Boentoe en 
Toemijang-Oost (districten Banjoemaa en Kaliredja, afd. 
en rea. Banjoemaa) afgescheiden van het boechdiatrict Ban
joemaa en samengevoegd tot eene twaalfde caontchouconder-
neming van liet boechweien onder den naam van Kroempoet 
(zie K. V. 1914. kol. 178). 

Door * bijplanting van 1557 H.A. Hevea brasiliensis en 
afschrijving van 1155 H.A. Picua elaatica- en 29 H.A. Castil-

o, afd. il. i>oo 

loa elastica-aanplant, die- niet* meer loonend waren om te 
bewerken) werd de beplante oppervlakte van het bedrijf 
gebracht op 6790 H.A., waarvan 5544 H.A. Hevea brasi
liensis en 1240 H.A. Ficna elaatica. 

De opbrengst bedroeg I 11 294 K.G., waarvan 80 808 K.G. 
Hevea-, ■ 62490 K.G. Ficna- en 996 K.G. Caatilloa-caout-
eliouc. Naar Kuropa en New-York werd verzonden 143 215 
K.G. In 1911 weid in Kmopa verkocht 96 209 K.G. voor 
f 277 106, of f 2,88 per K G . , tegen f' 3,25 per K.G. in 1913. 
De uitgaven van het bedrijf, niet inbegrip van alle kosten van 
beheer bedroegen f 1080013, waarvan f 827 498 kapitaal
uitgaven en f 252 515 bedrijfskosten. 

De oppervlakte van de caontchoncaanplantingen, die niet 
bestemd zijn voor een duurzaam bedrijf, bedroeg 2231 H.A;, 
of 500.50 H.A. minder dan in 1913, tengevolge van omzet
ting in andere culturen, overschrijving op herbebossching en 
vernieling door brand. Dé opbrengst bedroeg 10 328 K.G. 
Eicus-caoutchouc. Naar Europa en New-York werd 12 219 
K.(T . verzonden, terwijl in 1914 in'Europa 9166 K.G. ver
kocht werd niet eene zuivere opbrengst van f 24 552, of f 2,68 
per K.G., tegen f 3,23 in 1913. De uitgaven bedroegen 
f 17 699. . 

Exploitat ie der djati- en der wildhoiit bosschen. De 
1 gezamenlijke opbrengst aan djatihout bedroeg, naar schat

ting. 224 000 M*. timmerhout en 1134 000 stapelmeter 
; brandhout, tegen onderscheidenlijk 262566 M3. en 1176911 

stapelmeter (verbeterde cijfers) in 1913. Daarvan werd ver-
. kregen: in eigen beheer 137 000 M'. en 609 000 Stapelmeter 
I (tegen 144 678 M3. en 532 494 stapelmeter in 1913), door 

tusschenkomst van aannemers 87 200 1£'. en 525 500 stapel
meter (tegen 117 877 IC*, en 644 417 stapelmeter in 1913). 
Van het in eigen beheer gekapte hout was uit de houtveste-

i rijen afkomstig in 1913 83 729 M3. en 247131 stapelmeter 
j en in 1914 82 300 M3. en 303 000 stapelmeter en uit de 

boschdistricten in 1913 60 940 M*. en 285 363 stapelmeter 
en in 1911 64 700 M'. en 306 000 stapelmeter. De daling 
van de hoeveelheid gekapt timmerhout was een gevolg van 
den oorlogstoestand in Europa, welke de vraag naar hout 
sterk deed afnemen. , 

In 1914 liepen 10 particuliere perceelen af, terwijl een 
gelijk aantal nieuwe in werking kwam. In het geheel werkten 

, in 1914 72 perceelen. waarvan 42 pachtachatperceelen en 30 
retribntieperceelen, die aan pacht f 1 310 000 en aan retri-

; butie f 806 000 opbrachten, tegen f 1 302 000 en f 899 000 
i (verbeterde cijfers) in 1913. 

Van de nieuw in werking gekomen perceelen werden er 7 
aanbesteed en 3 (onbelangrijke) ondershands afgestaan. 

Hij den aanvang van den oorlog- in Europa werden op de 
verschillende bedrijven in eigen beheer, krachtens eene ont
vangen regeeringsaanschrrjving, aanzienlijke hoeveelheden 
brandhout ten behoeve van het departement van oorlog ge
kapt en.gereed gehouden. 

Hij het einde van 1914 bedroeg de lengte van de ten behoeve 
van den hontafvoer aangelegde spoorbanen 780 K.M., tegen 
666 K.M. (verbeterd cijfer) op uit. 1913. De banen werden 
voornamelijk gele»d in de boschdistricten Pekalongan-Ken-' 
dal, Grobogan, Znid-Randoeblatoeug, Padangan, Ngawi. 
Madineu en in de houtvesterijen Noordwest-Wirosari, Oost-
Tegal, ICanggar, Bandjaran, Reling en Karangsono, terwijl 
ook het net van stambaiien in de Blorasche houtvesterijen 
werd uitgebreid. ') 

De gezamenlijke opbrengst aan wildhout uit geregeld 
bedrijf bedroeg, naar schatting, 8400 M3. timmerhout en 
74800 stapelmeter brandhout, tegen onderscheidenlijk 
7231) M*. en 56 9:54 stapelmeter (verbeterde cijfers) in 1913. 
Dovendien werd nog eene hoeveelheid verkregen door het 
ongeregeld bedrijf. 

In Kediri werd van landswege een wildhoutaankap ge
opend in het boscli Gadoengan, ten behoeve van de houtvoor
ziening voor de woningverbetering in de door pest geteisterde 

i) Bij Gouv. Bt. 24 Nov. 19H n°. 55 (Jav. Ct. n°. 05) is tijdelijk eon 
technicus voor het spoorbaanl>e(lrijf bij den dienst van het boschwezen te 
Tjepoe {"res. Rembang). tevens superintendent over de centrale stapelplaats 
aldaar, in dienst gesteld. 
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streken. De in December 1914 begonnen aankap leverde reeds 
1345 Si3, hout, hetwelk tegen den marktprijs aan de bevol
king wordt verkocht. 

De houtprijzen op de van landswege gehouden verkoopin-
gen weken in het eerste •halfjaar 1914 niet belangrijk af' van 
die in het tweede halfjaar 1913 en waren aanzienlijk lager 
dan in liet eerste halfjaar 1913 en in 1912. Hoewel zij in het 
tweede halfjaar van 1914, tengevolge van den oorlogstoe
stand, nog verder daalden, bleven zij tocli belangrijk l>oven 
de prijzen van 1909—1911, zoo zelfs dat het zoogenaamde 
afgekeurde hout in 1914 hooger prijzen maakte dan het over
eenkomstige goedgekeurde hout van 1911. Al is dus de groote 
prijsstijging van 1912 geheel tot staan gekomen, toch zijn de 
prijzen hooger gebleven dan ze in dat jaar waren. 

De afzet van het hout op de verkoopingen leed na het uit
breken van den oorlog zeer, doch in December trad verbete
ring in. 

De opbrengst van het op openbare verkoopingen ver
kochte, door eigen aankap verkregen djati- en wildhout-
hout bedroeg in 1913 f 3 304109, welk bedrag voor 1914 kan 
worden gesteld op f 2 789 000. Door onderhandschen verkoop 
bracht het op deze wijze verkregen hout in 1913 op f 810 290. 
welk bedrag voor 1914 wordt gesteld op f 1 065 000. 

Aan den groothandel werd op stapelplaatsen in 1913 voor 
f 886 751 en in 1914 voor f 721 000 geleverd, op grond van de 
ingevolge contracten en overeenkomsten plaats gevonden ver
strekkingen van de geheele hoeveelheid hout uit eeuigen aan
kap afkomstig. In 1914 werden, ter vervanging van deze 
stapelplaatsleveringen, opnieuw leveringen ondershands afge
staan. Echter werd eene regeling voorbereid, waardoor bij het 
einde van 1914 de ouderhandsche afstand geheel zou ophouden 
en zou worden vervangen door aanbesteding bij inschrijving 
van stapelplaatsleveringen gedurende een geheel kalenderjaar, j 
aangevuld door openbare verkooping van zeer groote kave
lingen van 200—600 M3. elk. De aanbestedingen zouden 
gehouden zijn in het laatste kwartaal van 1914, doch de oor
logstoestand werkte zoo storend op den houtafzet, dat het 
niet geraden scheen tot de invoering van den nieuwen maat
regel over te gaan, omdat mislukking allerwaarschijnlijkst 
mocht worden geacht. De in gang zijnde orrdershands afge
stane stapelplaatsleveringen toch gingen reeds met groote j 
moeielijkheden gepaard, daar men hetzij het hout weigerde, 
0111(134 men het niet kon plaatsen, hetzij de overneming van 
het hout op de lange baan schoof en dan eindelijk moeielijk
heden maakte over de hoedanigheid van liet hout. Intusschen 
werd aan de groothandelaren gevraagd of zij het wenschelijk 
achtten, dat de aanbestedingen toch zouden doorgaan en, j 
nadat verschillende van hen die vraag bevestigend hadden 
beantwoord, werden in het begin van 1915 toch nog eenige 
aanbestedingen gehouden, waarbij echter de gevestigde 
groothandel geen deel nam aan de inschrijving en de weinige 
leveringen die gelukten in handen vielen van opkomende 
groothouth andelaren. • 

De uitvoer, die in 1913 39 186 M». bedroeg, beliep in 1914 ; 
34 500 M3. De achteruitgang is een gevolg van den oorlog, I 
daar tot Juli 1914 de uitvoer stijgende was. 

Door verkoop, verstrekking of kosteloozen afstand kwamen 
in 1914 aan de bevolking 29 900 M3. timmerhout en 74 400 
stapelmeter brandhout ten goede, met eene waarde van + 
f 510 000. 

Ihiiiiiing der bosschen. Op het einde van 1914 bedroeg 
de uitgestrektheid van de djati-verjongingen 194 800 H.A., 
waarvan in. het verslagjaar 11500 H.A. werden gedund, 
tegen 10100 H.A. in 1913. De inkomsten uit den verkoop 
van dunningshout bedroegen, volgens voorloopige opgaven, 
f 167 000 en de uitgaven voor duiiningswerkzaamheden 
f 67 000, zoodat een zuivere opbrengst werd verkregen van 
f 100 000, of f 8,83 per H.A. Voor 1913 waren deze cijfers, 
volgens verbeterde opgaven, onderscheidenlijk f 179 000. 
f 66 000, f 113 000 en f 11,23. 

Bewaking dor bosschen. In de toestanden op bosch-
politioneel gebied kwam geen verandering. In de houtveste-
rijen met hun talrijker personeel zijn ze beter dan in de 
boschdistricten. 

Handelingen der Sta ten-Gen era al. Bijlagen. 1915—1916. 5. 

b. Definitieve inrichting. 
In de formatie van het personeel der inrichtingsbrigade 

kwam in 1914 weinig verandering. Op het einde van dat jaar 
waren onder den waarnemenden inspecteur werkzaam 5 hout
vesters, 8 adspirant-houtvesters, 5 opzieners, 4 leerling-
opzieners, 4 chef-opnemers (waarvan 2 waarnemend), 7 op-
nemers, 25 mantri-opnemers en 23 teekenaars. 

Opneming en kaar teer ing . Door de opnemingsbrigade is 
in 1914 volledig opgemeten en in kaart gebracht eene opper
vlakte van 26 360 H.A. (waarvan nieuw opgemeten 11 ü-
H.A.) waardoor op het einde van het jaar 603 460 H.A. 
djatibosschen, of 8 8 % van de geheele uitgestrektheid als 
volledig opgenomen en gekaarteerd konden worden be
schouwd; van 524 550 H.A., of 76%, bestaan thans vol
ledige bedrijfs- en overzichtskaarten. 

Bedrijfsplannen. De herziening van de bedrijfsplannen 
voor Margasari, Oost-Tegal en Ngarengan voor het tweede 
bedrijfstijdvak kwam gereed en werd goedgekeurd. Het voor 
goed ingerichte complex Iiegaloh maakt in het nieuwe plan 
voor Ngarengan een deel van deze houtvesterij uit. Een 
nieuw bedrijfsplan voor de houtvesterij Zuid-Kradenan werd 
eveneens goedgekeurd. De houtvesterij Ngliron, waarvoor het 
plan in 1913 was goedgekeurd, trad in 1914 in werking. Ruim 
20 % van de geheele boschóppervlakte is thans voor goed 
ingericht. 

Indeeling der bosschen. In de in te richten complexen 
werden in 1914 549 K.M. sleuven geprojecteerd en 69 K.M. 
gerooid. Bovendien werden 298 K.M. inspectiepaden aan
gelegd. Voorts werden 2329 vak- en grenspalen, 8682 hecto-
meterpalen en 4110 andere palen geplaatst. 

Boscubeschrijving. De boschbeschrijvingen voor de hout-
vesterij-en Padas, Goendih, Merah en Doplang kwamen ge
reed, die voor de houtvesterij en Monggot en Koendoeran 
werden voortgezet en met die voor AVoeloeng en Bandjar-
redjo werd een aanvang gemaakt. 

c. Proefstation voor het hoschwezen. 

Het in 1913 opgerichte proefstation ging voort of maakte-
een begin niet het opbrengst- en dunningsonderzoek der 
djatibosschen, het vakkundig houtonderzoek, het cultuur
onderzoek — waarin het beheerspersoneel een werkzaam 
aandeel heeft — en het boschbeschermingsonderzoek. Het 
ook op het werkplan staande klimato-hydrologisch onderzoek 
moest voorlnopig, weg-ens gebrek aan personeel, worden uit
gesteld. 

Op het gebied van stelselmatige plantkunde, plantenziekte-
kunde en agro-geologie werd de hulp van de betrokken afdee-
lingen en laboratoria van het departement van landbouw, 
nijverheid en handel ingeroepen. Hoewel steeds de grootste 
bereidwilligheid ondervonden werd en belangwekkende ge
gevens verstrekt werden, zijn deze afdeelingen en laboratoria, 
met name het geologisch laboratorium, echter niet steeds 
berekend op het verleenen van hulp in de mate als het proef
station deze behoeft. 

De uitgaven ten behoeve van het proefstation bedroegen 
gedurende 1914 f 44 506 (traktementen f 23 850, reiskosten 
f 12 494, onderzoekingen, enz. f 8162). 

d. Personeel. 

Op uit. 1914 waren in dienst 1 hoofdinspecteur, hoofd van 
den dienst, 6 inspecteurs (van wie 1 voor de buitenbezittin
gen, 1 hoofd van de inrichting en 4 voor het toezicht op het 
beheer), 58 houtvesters (van wie 3 bij het hoofdkantoor, 37 
bij het beheer op Java en Madoera, 5 bij de inrichting, 5 in 
de buitenbezittingen, 2 hij het proefstation — één als direc
teur —, 4 bij het caoutchoucbedrijf — één als directeur — 
en 2 belast met bijzondere onderzoekingen), 21 adspirant-
houtvesters, 7 adjunct-houtvesters der 1ste klasse, 26 hoofd
opzieners, 128 Europeesche opzieners, 51 Europeesche leer-
ling-opzieners, 20 inlandsche opzieners, 28 inlandsche leer-

Ned.-Indië. 26 



KOLONIAAL VERSLAG 1 9 1 5 . 
208 . Hoofdstuk O, afd. II en III. 204 

ling-opzieners, 2 chef-opnemers, 2 waarnemende ehef-op-
n enters, 7 Europeesche opnemers, 15 mantri's-opnemer, 305 
mantri's-politie en 588 boscliwachters. Met buitenlandsch 
verlof Waren 1 inspecteur, 7 houtvesters, 3 adjunct-hout
vesters der 1ste klasse, 3 hoofdopzieners, 3 Europeesche 
opzieners en 1 chef-opnemer. 

Bij Gouv. Ut. 29 Dec. 1914 n°. 41 is bepaald dat ook bij 
den dignst van liet boschwezen in de buitenbezittingén in-
lalulsche leerling-opzieners kunnen worden aangesteld. 

Omtrent de bijzondere voorwaarden voor benoembaarheid 
tot verschillende ambten bij den dienst van het boscliwezen 
zie men hoofdst. N (kol. 170). 

e. Haten en lusten. 

In 1913 bedroegen de zuivere inkomsten van het bosch-
wezen f 2 416 671. Voor het boschbeheer op Java en Madoera 
was het voordeelige slot f 2 968 394 en voor dat in de buiten
bezittingen f 126 092, terwijl de nadeelige sloten voor het 
caoutchoucbedrijf en het proefstation onderscheidenlijk be-

In de in Ind. St. 1912 n°. 434 opgenomen lijst van plaatsen, 
waar in- en uitvoer van vee wordt toegelaten, zijn bij Gouv. 
Btn. 25 Sept. 1914 n°. 37 (Ind. St. n°. 636), 26 Oct. 1914 
n°. 10 (Ind. St. n°. 682) en 11 Dec. 1914 n°. 37 (Ind. St. 
n°. 757) wijzigingen aangebracht. 

Bij Gouv. Bt. 16 April 1915 n°. 30 (Ind. St. n°. 321) zijn 
eenige eilanden en plaatsen in de residentie Oostkust van 
Sumatra aangewezen waartusschen het vervoer van vee over 
zee onbelemmerd kan plaats hebben. 

De regeling nopens den invoer van .vee uit Afrika, Azië 
en Australië (zie Ind. St. 1912 n°. 433) onderging eene 
wijziging voor zooveel laatstgenoemd werelddeel betreft (Ind. 
St. 1914 n°. 714). 

droegen f 635 117 en f 42-698 (alles volgens verbeterde 
opgaven).-Voor 1914 kunnen deze cijfers voorloopig worden 
gesteld op f 1 324 000, f 2 095 000, f 75 000, f 801 000 en 
f 45 000. De achteruitgang is een gevolg van den oorlogs
toestand in Europa, welke den afzet van het hout belem
merde en de prijzen deed dalen. De waarde van het op de 
stapelplaatsen aanwezige onverkochte hout bedroeg op uit. 
1914 f 376 700 meer dan op uit. 1913, welk bedrag dus in 
mindering behoort te komen van dat waarmede de opbrengst 
van het boschbedrijf in 1914 achteruitging. Ook van de 
caoutchouc was eene buitengewoon groote hoeveelheid op het 
einde van het verslagjaar nog onverkocht. In het hiervóór 
vernielde bedrag der zuivere inkomsten van liet boschwezen 
in 1914 is begrepen de tarieiswaarde van het kosteloos voor 
desa-werken verstrekte hout, ten bedrage van f 123 000. Ter 
vergelijking met de raming bij de begrooting moet men dit 
bedrag buiten rekening laten. Het voorloopig becijferde batig 
slot voor 1914 bedraagt dus f 1 201 000, tegen f 1 806 700 
hij de raming bij de begrooting. 

Bij Ord. van 9 April 1915 (Ind. St. n°. 302), juncto Ord. 
van 30 April 1915 (Ind. St. n°. 339), zijn nieuwe bepalingen 
ter voorkoming en bestrijding van hondsdolheid in Neder-
landsch-Indië vastgesteld. Krachtens art. 1 dier bepalingen 
is, de invoer van honden, katten en apen verboden in de 
gewesten Madoera, Benkoelen, Lampongsche districten, 
Djambi, Timor en onderhoorigheden en Bali en Lombok, de 
eilanden l>ewesten Sumatra, de eilanden behoorende tot de 
residentie Hiouw en onderhoorigheden en de af deel ing Zuid-
Xieuw-Guinea der residentie Amboina, terwijl krachtens 
art. 4 dier bepalingen eenitre reeden en havens zijn aange
wezen waar van buiten Nederlandsch-Indië aangevoerde 
honden, katten of apen mogen worden ontscheept (Gouv. Bt. 

§ 2. BÜITENBEZITTINGEN. 

Het aantal in de buitenbezittingén geplaatste houtvesters 
werd met één vermeerderd. Het boschreserveeringswerk (vgl. 
K. V. 1914, kol. 181) werd voortgezet, terwijl op Bali voor
loopig eene ruwe boschreservegrens werd vastgesteld. De 
voorstellen tot voorloopige vaststelling van de boschreserve 
in de Lampongsche districten werden door de Regeerjng 
goedgekeurd. Het daaraan verbonden onderzoek naar de 
ligging, de samenstelling en de gesteldheid der bosschen werd 
hier en daar krachtig voortgezet, en ook dienstig gemaakt aan 
de bevordering der boschexploitatie. 

In Atjeh en onderhoorigheden vindt houtaankap plaats in 
Singkel, Simeuloe, Tamiang en Langsar. Uit Singkel werd 
4459 M3. hout (voornamelijk kamferhout) uitgevoerd, tegen 
4239 M*. in 1913. De voorbereiding van het grootbedrij f der 
Javasche Boschexploitatie-maatschappij op Zuid-Simeuloe 
werd voortgezet. De gekapte hoeveelheid hout was nog 
gering. In Noord-Simeuloe beëindigde de Houtaankapmaat-
schappij Noordt-Simaloer het bosch- en terrein-onderzoek, 
dat ingesteld werd om een exploitatieplan te kunnen opstel
len. Er werd in 1914 754 M3. hout gekapt. Uit de landschap
pen Tamiang en Langsar werd in 1914 in het geheel uit
gevoerd ± 11000 M3. hout. 

Het panglongbedrijf in Bengkalis leverde in het verslag
jaar minder op dan in 1913. Er werkten 93 balkenkapperijen, 
37 brandhoutkapperijen, 10 plankenzagerijen en 71 houts-
koolbranderijen, waarvoor aan cijns onderscheidenlijk 

f 80 186, f 10 961, f 1160 en f 8128, of in het geheel 
f 100 435, geheven is. 

Op Billiton kwam in het boschbeheer geen wijziging. De 
geheven retributiën l>eliepen f 19 962, tegen f 15 081 in 1913. 

De proefexploitatie van de djatibosschen op Moena (land
schap Boeton, gouv. Celebes en onderhoorigheden) werd op 
denzelfdeu voet voortgezet. De opbrengst bedroeg 2612 M3. 
timmerhout en 639 stapelmeter brandhout. De uitgaven 
beliepen f 120 724 (waarvan f 115 410 geregeld terugkomende 
kosten, met inbegrip van de schadeloosstelling aan de Boe-
tonsche hoofden, en f 5314 voor niet geregeld terugkeerende 
kosten). De inkomsten uit den verkoop van hout bedroegen 
f 141 913 en de waarde van het op uit. 1914 nog onverkochte 
hout bedroeg f 21 125. De regularisatiewaarde van de ver
strekte telefoonpalen aan den lands telefoondienst bedroeg 
f 27 267. Wederom werd nagenoeg uitsluitend met inheemsche 
werkkrachten gearbeid. 

De waarde van de in 1914 uitgevoerde boschvoortbrengselen 
bedroeg voor Sumatra's Westkust f 620 641, voor de Oostkust 
van Sumatra f 800 000, voor Tapanoeli f 1294173 en voor 
Atjeh en onderhoorigheden f 399 967. 

Bij Gouv. Bt. 15 Jan. 1915 n°. 15 is de resident van 
Ternate en onderhoorigheden gemachtigd om met de te 
Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap ,,Obi Gom 
compagnie" eene overeenkomst aan te gaan betreffende het 
inzamelen van boschvoortbrengselen op de eilanden Groot-Obi 
en Obi-Bisa (vgl. K. V. 1910, kol. 252). 

III. BURGERLIJKE VEEARTSENIJKUNDIGE DIENST EN VEETEELT. 
A. B U R G E R L I J K E V E E A R T S E N I J K U N D I G E D I E N S T . 
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30 April 1915 n°. 9 in Ind. St. n°. 340). Ingevolge art. 9 der 
genoemde hondsdol heidordonnantie is door den directeur van 
landbouw, nijverheid en handel het model der in Neder-
landsch-Indië te gebruiken muilkorven vastgesteld (Bijbl. 
Ind. St. n°. 8268). 

l iet tarief van betaling aan Europeesche veeartsen voor de 
behandeling van zieke en gebrekkige paarden (Ind. St. 1854 
U\ 48) is bij Ord. van 15 Juni 1915 (Ind. St. n°. 407) ihge-
(lokken. 

Het aantal mantri 's bij den burgerlijken veeartsenij-
kundigen dienst is gebracht op 179. 

Nopens de standplaatsen en gebieden van de adjunct
inspecteurs bij den burgerlijken veeartsenijkundigen dienst 
zie men Bijbl. Ind. St. n°. 8143. 

Aan 5 leerlingen van de vierde klasse der Nederlandsch-
Indische veeartsenschool werd het getuigschrift van Indisch 
veearts uitgereikt, waarna allen tot adjunct-gouvernements
veearts werden benoemd. De loopende cursus 1914—1915 
wordt gevolgd door 9 leerlingen in de eerste, 5 in de tweede 
(Mi 5 ir. de derde klasse. 

De gezondheidstoestand van den veestapel was in 1914 over 
liet algemeen niet ongunstig. Miltvuur kwam voor in de 
gewesten Batavia, Bantam, Palembang, Lampongsche dis
tricten en -Tapanoeli en in zeer hevige mate onder de buffels 
in de afdeelingen Painan (Sumatra's Westkust) en Mokko 
Mokko (Benkoelen). Septichaemia epizoötica deed zich voor 
onder de buffels op Java, in Celebes en onderhoorigheden en 

op de eilanden Roti en Timor (res. Timor en onderhoorig
heden), terwijl in Soerakarta en Menado de varkens van die 
ziekte hadden te lijden. Mond- en klauwzeer kwam weder 
over geheel Java en Madoera verspreid voor, doch in mindere 
mate dan het vorig jaar, en tevens in Palembang en de Oost-, 
kust van Sumatra. Van malleus werden in de meeste ge
westen van Java minder gevallen waargenomen dan het voor
afgegane jaar ; daarentegen kwam die ziekte in sterkere mate 
voor in de gewesten Madioen, Madoera, Soerabaja, Bali en 
Lombok, Celebes en onderhoorigheden, Lampongsche distric
ten en op Soembawa. Het aantal gevallen van saccharomycose 
was in 1914 kleiner dan in 1913; de meeste werden waarge
nomen in Soerabaja en op Madoera. Scabies (schurft) deed 
zich voor onder de buffels in Cheribon en Tapanoeli. Surra 
trad in niet hevige mate op in alle gewesten van Java en 
Madoera en op Sumatra. Tuberculose vertoonde zich uit
sluitend bij ingevoerde of gekruiste runderen in de gewesten 
Soerakarta, Semarang, Kediri en Soerabaja. Verder kwamen 
hier en daar gevallen voor van hondsdolheid, piroplasmose 
en dourine. 

In 1914 werd ten behoeve van den veeartsenijkundigen 
dienst uitgegeven f i 974 4G1 (f 966 055 in 1913), waaronder 
f 10 562 in verband met de maatregelen tegen hondsdolheid 
en f 63 152 ter voorkoming of beteugeling van besmettelijke 
ziekten onder het vee en de paarden, of te zamen f 73 714, 
tegen f 61 257 in 1913. 

B . V E E T E E L T . 

§ 1. JAVA BH MADOERA. 

Op de stoeterij te Padalarang waren op uit. 1914 aanwezig 
33 Sandelhout- en 18 Australische en gekruist Australische 
fokmerries, zoomede 142 veulens en 4 dekhengsten, benevens 
19 afgekeurde merries van het leger. In den loop van het 
jaar werden aan inlandsche fokkers 18 en aan de landbouw
school te Tandjoengsari (afd. Soemedang) 2 afgekeurde 
merries overgegeven. In de Preanger-Begentschappen waren 
op uit. 1914 aanwezig 88 dekhengsten, verdeeld over 50 
stations; gedekt werden 3626 merries, tegen 4006 in 1913. 
Bericht werd ontvangen van de geboorte van 1195 veulens, 
tegen. 1181 in 1913. 

Door een tweetal naar Britsch-Indië uitgezonden lands-

veeartsen is Bengaalsch vee aangekocht, waarvan 496 koeien 
met 70 kalveren en 42 stieren op het eiland Soemba werden 
verstrekt, terwijl de overige 198 stieren aan de inlandsche 
bevolking in de gewesten Banjoemas, Kedoe en Kediri werden 
afgestaan. 

Op Madoera bedroeg het aantal door den landsveearts goed
gekeurde stieren 2418, tegen 1846 in 1913; geboren werden 
1 f4 229 kalveren, tegen 79 329 in 1913. 

Op Java en Madoera werden in 1914 49 008 runderstieren 
en 11 353 buffelstieren onder toezicht van den burgerlijken 
\eeartsenijkundigen dienst ontmand. 

I BUITEN» KZITTINGEN. 

Ter Sumatra's Westkust waren op uit. 1914 aanwezig 77 
dekhengsten, verdeeld over 34 stations, waarvan 31 in de 
Bovenlanden. In dit gebied werden 4243 merries gedekt, 
tegen 3886 in 1913, terwijl 1155 geboortebewijzen werden 
afgegeven; in de Benedenlanden werden 294 merries gedekt. 

In de afdeeling Simeloengoen en de Karolanden der resi
dentie Oostkust van Sumatra waren 2 Batak- en 13 Sandel
hout-hengsten geplaatst, verdeeld over 7 stations. Er werden 
1849 merries gedekt, tegen 1488 in 1913, terwijl bericht werd 
ontvangen van de geboorte van 329 veulens, tegen 288 in 
1913. 

Op Soemba waren 10 Arabische dekhengsten aanwezig, 
terwijl door tusschenkomst van het bestuur nog 16 halfbloed-
hengsten werden verstrekt. 

Op Soembawa waren op uit. 1914 86 dekhengsten ge
plaatst, waarvan 9 Sandelhout- en 3 Makassaarsche hengsten. 

Op Bali telde men op uit. 1914 3060 dekstieren en 1903 
reserve-stieren. 

Op Soemba waren op het einde van het jaar aanwezig 49 
Bengaalsche stieren en 611 Bengaalsche koeien met 246 
kalveren, benevens 15 Madoereesche stieren en 141 Madoe-
reesche koeien met 60 kalveren. Bovendien telde de veestapel 
op dit eiland nog 4 rammen en 45 ooien met 25 lammeren 
van Australisch ras. 

Op Timor bevonden zich op uit. 1914 116 Madoereesche 
koeien met 34 kalveren en op Flores 15 Madoereesche stieren 
met 123 koeien en 125 kalveren. 

file:///eeartsenijkundigen
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IV. VISSCHERIJEN. 

De vischteelt op sawahs, welke uitsluitend wordt gedreven 
in streken waar men na den rijstoogst over voldoende water 
kan beschikken, bleef' in hoofdzaak beperkt tot de residentie 
Preanger-Itegentschappen, waar jaarlijks eenige duizenden 
bouws sawah met visch worden beplant. Naast deze teelt 
levert die in vijvers, meer in het bijzonder in de ufdeelingen 
Tjiandjoer en Garoet van genoemd gewest, mede een be
langrijken bijslag in de huishouding der inlandsche bevol
king. Van meer beteekenis is de vischteelt in zoutwater-
vijvers; de oppervlakte dier vijvers bedraagt 78 000 bouws, 
waarvan in de residentie Soerabaja alleen 47 000 bouws. 

De uitkomsten van de zeevisscherij waren, voor zooveel 
Java en Madoera aangaat, in verband met de buitengewone 
weersgesteldheid gedurende het vischseizoen, niet gunstig, 
tengevolge waarvan de visschersbevolking in de noodzakelijk
heid verkeerde om gelden op te nemen ter voorziening in haar 
levensonderhoud. 

Evenals in vorige jaren, werd het zout tegen verminderden 
prijs aan de vischconserven-nij verheid verstrekt, doch het nut 
hiervan is slechts zeer plaatselijk, aangezien verreweg het 
grootste deel van de uit zee aangebrachte vangsten niet in de 
Iandsvischinzoutingsinrichtingen terecht komt, doch — voor 
zoover niet onmiddellijk versch verbruikt — in de woningen 
van de vischinzouters wordt verduurzaamd, hetzij met duur 
briquettenzout of heimelijk uit de vischvijvers gewonnen zilt, 
hetzij zonder gebruikmaking van zout. 

Van de gelegenheid om bij de bestaande afdeelingskrediet-
hanken goedkoop bedrijfskapitaal op te nemen werd door 
belanghebbenden bij de visscherij slechts in geringe mate 
partij getrokken. 

In de residentiën Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 
en Palembang is de opbrengst van de vischvangst in rivieren 
en moerassen overvloedig geweest. De lage waterstand, ten
gevolge van de langdurige droogte, vergemakkelijkte de 
vischvangst in hooge mate. In laatstgenoemd gewest bracht 
de verpachting van de riviervischvangst ongeveer f 58 000 op. 

De uitvoer van Bagan Si Api Api (Oostkust van Sumatra) 
bedroeg in 1914 19 millioen K.G. gedroogde visch, 12 mil
lioen K.G. trasi, + één millioen K.G. gedroogde garnalen, 
twee millioen K.G. garnalenschillen, beirevens eene geringe 
hoeveelheid vischblazen. 

De parelvisscherij in de wateren van de Aroe-eilauden 
wordt, behalve door de inlandsche bevolking, door de Celebes 
Trading Company uitgeoefend met eene vloot, bestaande uit 
6 schoeners en 92 loggers; zij zag zich evenwel kort na het 
uitbreken van den Europeeschen oorlog genoodzaakt haar 
bedrijf stop te zetten. Van Dobo werd uitgevoerd voor eene 
waarde van ruim f 700 000 aan parel schelpen. 

Door den resident van Amboina is een reglement vast
gesteld op het .zich onbevoegd bevinden met vischgerei in 
baaien, inhammen en dergelijke in zijn gewest (zie Jav. Ct. 
1914 n°. 96). 

V. WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN, BEHOORENDE ONDER HET 
DEPARTEMENT VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL, WETEN

SCHAPPELIJKE REIZEN EN LANDBOUWONDERWIJS. 

§ I . WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN. 

Gedurende het jaar 1914 werden door of met medewerking 
van het departement van landbouw, nijverheid en handel 
uitgegeven: a. het „Jaarboek van het departement van land
bouw, nijverheid en handel" over 1913; 6. het „Verslag om
trent den dienst van het boschwezen" over 1913; c. drie num
mers van de „Anuales du Jardin botanique de Buitenzorg" ; 
d. een nummer van de „Icones Bogoriensis" ; e. een nummer 
van de „Mededeelingen uitgaande van het departement van 
landbouw,'nijverheid en handel" ; / . vijf' nummers van het 
„Bulletin du Jardin botanique de Buitenzorg"; g. drie af
leveringen van „Java, zoölogisch-biologisch" ; h. vijf num
mers van de „Mededeelingen van het laboratorium voor 
plantenziekten"; i. vier nummers van de „Mededeelingen 
van het agricultuur-chemisch laboratorium" ; j . zes nummers 
van de „Mededeelingen van het proefstation voor thee" ; k. 
drie afleveringen van den „Atlas van de boomsoorten van 
J a v a " ; l. twee afleveringen van de „Observations météo-
rologiques" ; in. de „Korte berichten voor landbouw, nijver
heid en hande l" ; f», de „Catalogus herbarii plantarium in 
horto bogoriensi cültarum" ; o. het „Verslag omtrent eene reis 
naar Australië ter bestudeering der veeartsenij kundige toe
standen" ; p. een nummer van de „Mededeelingen van het 
visscherij-stat ion te Batavia" ; q. twee nummers van de „Vee-
artsenijkundige mededeelingen van het departement van 
landbouw, nijverheid en handel" ; r. het „Overzicht van het
geen werd verricht ter bevordering van de katoencultuur in 
Nederlandsch-Indië in 1913" ; s. het „Verslag van eene reis 
naar Sumatra's Oostkust en de Padangsche Bovenlanden ter 
bestudteering van de theecultuur"; t. een nummer van de 
„Mededeelingen van het kina-proefstation"; v. het „Verslag 
van het personeel van den landbouwvoorlichtingsdienst over 
1913" ; v. een aflevering van de „Contributions a la faune 

des Indes Neérlandaises" ; tv. het „Verslag omtrent land
bouw, nijverheid en handel in Nederlandsch-Indië gedurende 
1913" en x. het „Verslag van de tweede vergadering van het 
technisch personeel van de particuliere proefstations en van 
ambtenaren van het departement van landbouw, nijverheid 
en handel te Malang op 21—22 Augustus 1913". 

Herbarium en museum voor systematische botanie. 
Evenals in vorige jaren is het herbarium uitgebreid door ver
zamelingen, zoowel van wetenschappelijke onderzoekings-
tochten als van particulieren. Terwijl van het herbarium op 
«Ie gewone wijze gedeelten bewerkt en de uitkomsten daarvan 
uitgegeven werden, vond eene gedeeltelijke inwendige her
vorming ervan plaats, gepaard met eene aanzienlijke uitbrei
ding van het „tuinherbarium". 

Bij Gouy. Bt. 13 Jan. 1915 n°. 37 (Ind. St. n°. 89) is bij 
het herbarium en museum een botanist voor de Java-flora in 
dienst gesteld. 

Botanische tuinen te Buitenzorg, Tjibodas en Sibo-
iaugit . De verzamelingen van gekweekte gewassen werden 
weder zooveel mogelijk uitgebreid, waarbij bijzondere aan
dacht werd gewijd aan planten, die op artsenijbereidkundig 
gebied op den voorgrond treden. 

De stichting van eene filiale van 's lands plantentuin op het 
door den directeur op de hoogvlakte van Sibolangit (Deli) 
uitgezochte terrein — zie K. V. 1914, kol. 189 — kwam tot 
stand bij Goor. Bt. 3 Juni 1914 n°. 45 (Ind. St. n°. 424). In 
Augustus 1914 is met de eigenlijke werkzaamheden een aan
vang gemaakt. 

In Mei 1914 werd in 's lands plantentuin het TREUB-labora-
torium geopend, bestemd om den vreemden natuuronder
zoekers tot werkplaats te dienen. 
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Zoölogisch laboratorium en museum. De uitbreiding 
MUI do verzamelingen van het museum was ook in 1911 weder 
zeer belangrijk. De uitgave van hel kiervóór reeds benoemde 
«erk „Java, zoölogisch eü biologisch" werd geregeld voort

zet, terwijl het handschrift van een geïllustreerd werk over 
s>iftslangen van Nederlahdsch-Jndië werd voltooid. 

In verband met de pestziekte werd eene bijzondere studie 
gemaakt van het voorkomen en de verspreiding der ratten-
soortén oó Java,terwij] bij Gfouv. Bt. 27 April 1914 n". 88-
(zie -I ü v. ('t. n". 36) voor dentijd van ten hoogste drie jaren 
een zoöloog werd in diens! gesteld in het belang van de maat- i 
regelen, welke zonden kunnen worden getroffen ter bestrij
ding van de rattenplaag. 

Vissclicri.j-sliilion te Batavia. Het wetenschappelijk 
onderzoek van de zeefauns in verband met visscherijaange
legenheden werd zoo krachtig mogelijk voortgezet, maar 
ondervond na Juli groote belemmeringen, omdat liet onder
zoekingsvaartuig voor den dienst van het departement der 
marine noodig was. Van de gebruikelijke driemaandelijksche 
termijnvaarten konden er daardoor slechts twee plaats i 
liebben. 

Iliiridrlslülsoiiiliiriuni. In den loop van het verslagjaar 
werden 589 monsters onderzocht) waarvan het meerendeel 
afkomstig was. van landbouwonderneniingen. Voorts werden 
verschillende onderzoekingen gedaan op het gebied van 
voedingsmiddelen. Met name werden gesteriliseerde en ge
condenseerde melk,'cognac, brandewijn, wijn, bier en boter 
onderzocht. De uitkomsten gaven een vrij droeviger! kijk op 
de in Nederlundseh-Indïe verkochte voedingsmiddelen. In 
verband daarmede is bij Oouv. Bt. 3 Nbv. 191 I n°. 48 eene 
commissie ingesteld welke, met liet oog op de mogelijke in
voering van een regeeringstoezicht op de voedingsmiddelen in 
Nederlandsch-Indië, zal hebben aan te geven aan welke 
eischen die voedingsmiddelen behooren te voldoen en volgens 
welke methoden deze behooren te Worden onderzocht. Tot 
voorzitter van die commissie is benoemd de heer H. B. C. 
ÜIEBEN, inspecteur-pharniac.eut van den burgerlijken genees
kundigen dienst. 

Agricultunr-cheinisch laboratorium. De bemestings-
proeven door de landbouwleeraren en landboüwadviséurs in 
den westmoeson 1913—1914 genomen, hebben aangetoond 
dat er op Java verschillende streken voorkomen, waar eene 
kunstmestbemesting bij rijst voordeel geeft. Vooral bleek het 
toevoegen van phosphorzuur en stikstof dikwijls eene aan
zienlijke oogstvermeerdering ten gevolge te hebben. De proe
ven werden voortgezet en zooveel mogelijk uitgebreid, het
geen eveneens het geval was met de wetenschappelijke be-
inestingsproeven in den proeftuin te Buitenzoig-. 

Voor de coca-extractiefabrieken, waarvan die te Soeka-
boemi in bet. begin van 1915 in werking zou komen, werden 
verschillende onderzoekingen verricht. ♦ 

Inzake de citronellateelt en de bereiding van de sere"holie 
werden een grdot aantal adviezen uitgebracht. 

De tapproeven in het belang van de caoutchouc-teelt 
werden voortgezet. 

Verschillende .onderzoekingen werden verricht voor den 
zaad- en selectietuin, ten einde eene oordeelkundige selectie 
van inlandsche gewassen mogelijk te maken. 

Chemisch laboratorium van het proefstation voor rijst 
i'ii tweede gewassen. Het systematisch onderzoek van het 
•lib en het water van enkele rivieren op Java, die voor be- j 
vloeiingsdoeleinden gebruikt zouden moeten worden, werd 
voortgezet. Onderzocht werden de Brantas- (op een viertal ! 
daatsen), de Toentang-, de Tadjoeni-, de Serajoe- en de 
l'ondojoedo-riviercn. 

Inst i tuut voor plantenziekten en cul tures . 'In 1914 
eerden de afdeelingen voor plantenziekten en voor ver
edeling van cultuurgew assen (thans selectie-station), zoo- j 
nede de cultuurtuin te Buitenzorg en de koffie-proeftuin te | 
'angelan vereenigd tot eene groep, welke den naam ,,Insti-
nut voor plantenziekten en cultures" ontving. 

". Laboratorium, voor plantenziekten. De werkzaam-
icden "Toestonden in 1914 in de eerste plaats in de voort -
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zetting van de reeds vroeger ter hand genomen onderzoe
kingen aangaande de ,,lyer"-ziekte in maïs en de krulziekte 
in arachis. In het rijstgewas werd eene voor Java nieuwe 
ziekte, de zoogenaamde ,,steeiibrnnd", waargenomen en 
beschreven, 

De proeven niet de bestrijding van den rijstboorder werden 
met gunstig gevolg ten einde gebracht. Het oogstverlies ten
gevolge van deze plaag in het district, dat het meest ervan te 
lijden had, daalde van 44 % in 1 <JJ2 tot 23 % !» 1913 en 2 % 
in 1911. 

Het onderzoek over de oeretplaag en de acarinen-beschadi-
ging bij cassave werd afgesloten, evenals dat over de thee-
zaadvlieg, een tot nu toe onbekende plaag in thee. Met het 

.bestudeeren van eenige 'zeer schadelijke insectenplagen, als 
de Helopelthis-plaag bij thee, eene rupsenplaag bij pisang en 
verschillende insectenplagen bij klappers werd in 1914 een 
begih gemaakt. 

In het geheel werden 225 inzendingen op plantenziekte-
kundig gebied behandeld, waarvan 66' door den botaniselien 
assistent en 159 door de zoölogische assistenten. Zij betroffen 
rijst en tweede gewassen, klappers, hevea, vruchtboomen, 
koffie en andere gewassen van den Europeeschen landbouw. 

Het toezicht op den invoer van Australisch ooft (de be
perkende bepalingen op dien invoer — zie K. V. 1914, kol. 
190 — ondergingen wijziging bij Ord. van 6 Jan. 1915, Ind. 
Si. JI". 10) geschiedde te Tandjoengprïok door ambtenaren 
van het Instituut, die 78 keuringen verrichtten, waarbij 
7515 kisten met ooft werden gekeurd. Fruitvliegen werden 
niet aangetroffen. 

De beperkende bepalingen op den invoer van theezaden in 
Nederlandsch-Indië (zie K~. V. 19115, kol. 202) zijn bij Ord. 
van 26 ?fov. 1914 (Ind. St. n". 727) gewijzigd, teneinde uit
breiding te geven aan het aantal plaatsen waar, na deskundig 
onderzoek, die invoer mag plaats hebben. 

De ordonnantie in Ind. St. 1903 n°. 150, houdende maat
regelen tegen het "overbrengen op Java van ziekten in het-
suikerriet, onderging bij Ord. van 17 Juni 1915 (Ind. St. 
ii°. 411) eene'wijziging in dien zin, dat tot den invoer op 
Java en Madoera voor wetenschappelijke doeleinden van 
suikerriet en suikerrietstekken, afkomstig van buiten Neder-
landseh-Iiidië, door den directeur van landbouw, nijverheid 
en handel vergunning kan worden verleend. 

Een zoölogisch assistent werd tijdelijk bij den dienst der 
pest beatrij ding geplaatst. 

h. Selec tier station. De werkzaamheden van deze instel
ling bestonden gedurende 1914 voornamelijk in den invoer 
van zaden en plantenmateriaal van nuttige gewassen uit 
andere tropenlanden. Van hevea, koffie, cacao, klappers, 
oliepalnien, boomsoorten en vruchtboomen, groenten, groen-
bemesters en andere eenjarige gewassen werden nieuwe vor
men ingevoerd en voorloopig in den cultuurtuin onder
gebracht. Van hevea werden enkele zeer zeldzame soorten 
verkregen ; van oliepalnien werd eene vrij volledige reeks ver
scheidenheden van .'Afrika'8 Westkust ingevoerd. 

Met het verzamelen van plantmateriaal van goede typen 
van kapok werd een begin gemaakt. 

De plannen tot aanleg van een tuin voor de selectie van 
overjarige gewassen konden in 1914 nog niet tot uitvoering 
worden gebracht. 

c. Cultuurtuin. Het onderhoud van de aanplantingen 
vond op de gewone wijze plaats. Met het opruimen van oude 
aanplantingen en de vervanging daarvan door nieuwe werd 
voortgegaan. 

In de kweekerij werden proeven genomen met het enten 
van koffie en cacao. 

Men groot aantal planten, door het selectiestation uit bet 
buitenland ingevoerd, werd in de kweekerij opgekweekt, over 
het algemeen met goeden uitslag. Enkele groentensoorten 
konden reeds worden verspreid. 

il. Koffie-proeftuin te Ban ff elan. Door de ongunstige 
omstandigheden, waaronder de bloei in 1913 plaats had, bleef' 
de oogst lieneden het gemiddelde. De stand van den aanplant 
was bevredigend; ernstige plagen traden niet op. Het nieuwe 
etablissement werd in gebruik genomen. 

Tved.-Tndië. 27 
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Md de selectieproeven en met bel kweeken van zuivel 
bestoven zaad werd voortgegaan, I)e aanplantingen werden 
in 1914 slechts weinig uitgebreid. 

Laboratorium voor agrogeoiogie en grondonderzoek. 
In het verslagjaar werden nieuwe .methoden van onderzoek 
uitgewerkt en in toepassing gebracht, waarbij het mogelijk 
is te onderscheiden of gronden in natten toestand licht of 
zwaar, los of klevend en taai zijn, alsmede of zij in drogen 
toestand los of vast en bard zijn. Daar de verschillen thans 
in cijfers .kunnen worden vastgelegd, is eene vergelijking op 
groote schaal mogelijk geworden, en daarm'ede een waardevol 
hulpmiddel voor de beoordeeling van de bewerkbaarheid der 
verschillende gronden gewonnen. 

Uitgebreide onderzoekingen waren noodig in verband niet 
zeer groote bevloeiingsontwerpeh. 

Mede werden ta l r i jke monsters onderzocht ten behoeve 
van he t boschwezen, in he t bijzonder voor he t boschbouw-
proefstation en voor ' s l a n d s caoutchoucbedrijf . Ook bet in 

l!)l ! ie Batavia gebonden rubber-congres veroorzaakte een 
grooten tóevloed van monsters van rubberondernemingen. Het 
aanta l der s iandaardmoi is lc is steeg dan ook van 1601) tot 
boven 2600. Deze verzamel ing is de grondslag voor de later 
volgende kaar,teering van de, Nederlandsch-Indische gronden. 

Pharmaeoloffiacb laboratorium. De onderzoekingen 
werden geregeld voortgezet . Ifet onderzoek naai' de p lanten , 
die in N( der landsch- Ind ië gebruikt worden of boeten ge
b r u i k t te worden ter ve rvang ing van opium, werd bijna vol
tooid. De uitkomsten zijn, gelijk uit een ee r lang in te dienen 
verslag blijken zal, zeer gerusts tel lend. 

Museum, tevens Informatiebureau voor economische 
b o t a n i e . Dij deze ins te l l ing werd bet onderzoek van de 
hulpbronnen van lnd ië pp p l a n t a a r d i g gebied k rach t ig «voort-
gezet en het beschrijven daarvan vervolgd. Gebeurtenissen, 
die eene bijzondere vermelding zouden V'ereischen, vielen niet, 
voor. 

§ 2. WETENSCHAPPELIJKE REIZEN EN ONDEBZOEKINGSTOCHTEN. 

Nieuwe groote onderzoekingstochten werden niet onder
nomen. Door de heeren KLOSS en ROBINSON u i t Malakka werd 
eene wetenschappel i jke reis gemaakt naar de Piek van Koe-
rintji. 

De t i jdel i jke amb tenaa r voor de Java-f lora maak te een 
aan ta l reizen op J ava naar weinig bekende en moeielijk be
re ikbare s t reken, tot het bestudeeren van de flora van he t 
e i land. Deze tochten leverden ook t hans een rijken oogst. 

Van bu i ten landsche geleerden, die in Neder landsch- Ind ië 

gedurende korten of langen tijd verbleven, mogen hier wor
den g e n o e m d : . d r . M B B B I L L ( M a n i l a ) , prof, RlCHAED ÖOLD-
SCHMIDT ( M ü n c h e n ) , m e j . d r . W K S Ï I;U])T.I'K (Ams te rdam) , 
m e j . W E B J Ï E B , (Berl r jn) j prof. SCHLBE ( H a m b u r g ) , prof. 
PoascH en dr . CAMMKRI.OHUKK (Czernowitz) , dr . MuiE 
(Hawaiü), de heer CIIKVALIKH (Par i js ) en verschi l lende deel
nemers aan de in 1914 in Austra l ië gehouden vergader ing 
der Bri t isb Assnciation, die hun te rugre i s via Neder landsch-
Indië maak ten . 

ONDERWIJS IN LAMt- EN BOSCHBOUW. 

Middelbare landbouwschool te Buitenzorg. Van de 8 
leer l ingen der tweede klasse moest er een onts lagen worden, 
terwij l er een kort voor het e indexamen de school ver l ie t . 

Van de 16 leer l ingen der eerste klasse, waarmede in 1918 
de n ieuwe lee rgang werd geopend, g ingen er 5 om verschi l 
lende redenen been ; 4 van de overgeblevenen konden niet tot 
de tweede klasse bevorderd worden. Een van de T, die over
g ingen , verl iet de school spoedig na het begin van den 
n ieuwen lee rgang eji verkreeg eene aans te l l ing bij het volks
kredietwezen. 

Tot de eerste klasse werden l(i nieuwe leerl ingen toege
la ten, v a n wie er een na een paar weken reeds weder vertrok. 
Twee leer l ingen van de eerste klasse s tudeeren op eigen 
kosten, de overigen zijn bestemd om in ' s l a n d s dienst te 
t reden en ontvangen toe lagen. 

E r werd een reg lement voor de school vastgesteld (zie 
Bijbl . I n d . St. n°, 8273), 

Bepaald werd, dat de school na Augus tus 1915 uit :i klassen 
zal bestaan, terwijl bet aan ta l leeraren van 4 of 5 werd 
gebrach t ( I n d . St. 1915 n°. 113) . 

Besloten werd tot de op r i ch t ing van een schoolgebouw in 
de onmiddel l i jke nabijheid van het ter re in voor de prakt ische 
oefeningen. Tot dusver behielp men zich niet eenige ver
t rekken in verschil lende gebouwen, op grooten afstand van 
bedoeld te r re in . 

On 1 September 1914 werd ecu t i jdeli jke dr ie jar ige voor
bereidende leergang geopend, waartoe, onder lift genot van 
toelagen en met verpl icht ing tot minstens 5-jarigen dienst 

na volbrachte s tudie , in landsche jongel ieden kunnen worden 
toegelaten, die eene Europeesehe lagere school hebben dobr-
loqpen en geacht worden aanleg te bezi t ten voor verdere 
studie. Pi j liet onderwijs staaii Neder landscbe taal en wis
kunde op den voorgrond. 28 jongel ieden werden tot dezen 
leergang toegelaten, van wie er aan liet e inde van het verslag
jaar nog 24 over waren . Behalve naa r de Midde lbare land
bouwschool, kunnen z i j , d ie den voorbereidenden leergang 
doorloopen hebben, ook naar de Neder landsch- Ind ische vee
artsenijschool ove tgnan . 

Zoowel bij den voorbereidenden l ee rgang als op de school 
zelf werd gymnast iek-onderwi js ingevoerd. 

Cultuurschool t e Soekaboemi. He t leer jaar 1914/15 werd 
begonnen met 141 leer l ingen, nameli jk 71 in de klassen te r 
opleiding voor leerling-'ópziener bij het boschwezen (afdeéling 
A) en 79 in de klassen ter' opleiding voor employé van par t i 
culiere landbouwohdernemingen (a tdee l ing B ) . I J v e r en be
langs te l l ing der leer l ingen, zoowel voor bet prakt isch als voor 
lui theoretisch onderwijs, gaven reden tot tevredenheid . 

In het in 1914 gehouden e indexamen s laagden van afdeé
ling A 13 en van afdeél ing H 10 leer l ingen. Van de 2de naai 
de 3de klasse gingen over 22 (afd. A) en 16 (afd. B) leer
lingen en van de 1ste naa r de 2de klasse onderscheidenli jk 
20 en 23 leer l ingen. 

Bet reglement voor de school (Bijbl . Ind . St . n°. 7668) 
onderging eenige wijzigingen van ondergeschikt be lang (zie 
Bijbl. Ind . St. n". 8069). 
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Op le id ing il) den landbOHW. Met het onderwijs in land
bouwkundige vakken op de kweekscholen voor inlandsche 
onderwijzers.en de opleidingsscholen voor inlandselie ambte
naren weid voortgegaan; He t onderwijs in landbouwhuishoud-
knnde , soms ook da t in scheikunde, werd gegeven door de 
landbouwkundig* ambtenaren, dat in de andere vakken door 
de aan de .seholen verhouden Kuropeesuhe onderwijzers in 
het bezit van de lagere akte van hekwaamheid voor huis- en 
schoolonderwijs in de l andbouwkunde , bedoeld bij I n d . SI. 
laïjj n°. .'{2i. 

Landbouwonderwijs aan de in landsche jeugd werd op den-
zelfden voet verstrekt als in 191M. Aan de - toen reeds be
staande desalandbouWscholen (zie K. V. 1914, kol. 192/198) 
werden toegevoegd gelijksoortige inr ich t ingen te Kepandjen 
( l ' asoeroean) , Tega lganda (Soerakar ta , Soesoehoenans-ge-
h ied) , Tenion (Djokjakar ta , gebied van pr ins Pakoe A l a m ) , 
PaSirhalang en Tandjoengsar i (P reanger -Kegen tschappen) 
en Beureunoen (onderaid. Pidië, gouv. Atjeh en onder-
boor igheden) , zoodat er bij het e inde van 1914 dertien 
zoodanige scholen bestonden, waarvan twee in de bui ten-
bezi t t ingen en elf' op J a v a . I n de eerste helft van 1915 werden 
nog landbouwscholen geopend te Poerwaker ta (Banjoemas) 
en Tandjoengagoeng (Benkoelen) , terwijl de open ing van 
scheden op verschil lende andere p laatsen werd voorbereid. 

Van de bestaande scholen worden alleen die te Wonosobo 
en Poerworedjo beheerd als l a n d s h u n h t ingen . Ook de voeding 
der leerl ingen komt daar voor rekening van den lande . School
geld wordt niet geheven ; de inkomsten uit. den schooltuin 
worden in 's lands kas gestort . De overige scholen -zijn bij
zondere instel l ingen, ten behoeve waarvan in den regel van 
landswege eene tegemoetkoming voor opr ich t ing en eerste 
in r i ch t ing wordt verleend, aan enkele ook een renteloos voor
schot, o. a. om terrein aan t e koopen voor een school tuin. I n 
de behoefte aan leerkrachten wordt van landswege voorzien ; 
overigens moeten de scholen zich l>edruipen ui t de inkomsten 
van den scho(ütuin ' eif ui t de schoolgelden. Enkele scholen, 
zooals die te Poerworedjo en Tandjoengsar i , on tv ingen hul}) 
van belangstel lenden in den vorm van geschenken in leer
middelen, vee, enz. Te Beureunoen , Tondano en Benkoelen 
werden de kosten van op r i ch t ing geheel of voor een deel be

kos t igd uit de plaatsel i jke kassen: te Woeloeadeg, Tegal-
ganda en Temon zijn de scholen op kosteji van het betrokken 
inlandsen zelfbestuur opger icht . Aan de scholen t e Tegal-
ganda en Temon is, evenals aan die te Wonosobo, Poerwore
djo en Woeloeadeg, een kostschool verbonden. 

Bij het sluiten van den eersten tweejar igen l ee rgang van 
de school te Soreang (P reange r -Begen t schappen ) , die met 30 
leerl ingen aanving , verwierven er van de 2 1 , die de lessen 
tot het einde toe hadden bijgewoond, 18 jongel ieden het 
getuigschrif t voor met v ruch t gevolgd onderwijs ; 2 van de 
'■] overgeblevenen, aan wie wegens onvoldoende kennis geen 
zoodanig getuigschrif t kon worden ui tgere ik t , verl ie ten de 
school. Van de 18 gediplomeerden zijn er sedert 6 aan eene 
desa-school, 6 aan de gouvernements -k ina-onderneming en 
enkele anderen als helper of mandoer aan verschi l lende land
bouwscholen verbonden; de overigen keerden naa r h u n n e 
desa 's t e rug . Te Poerworedjo kon bij het s lui ten van den 
eersten tweejarigen l ee rgang aan 28 van de 'i0 leer l ingen een 
getuigschrif t worden ui tgere ikt voor met vrucht gevolgd 
onderwijs. Sedert is één hunne r als helper aan de genoemde 
school verlamden, vier hebben als zoodanig op andere land- ' 
bouwicholen eene p laa t s ing gevonden : nog vier andere zijn 
verlwmden aan desascholen ; een is bij den dienst van de desa-
loeniboengs overgegaan ; op dr ie anderen werd de hand gelegd j 
door de suikerfabriek Premboen , die aan de op r i ch t i ng van 
de school bi jgedragen en nog op andere wijze steun verleend 
heeft, terwijl de overige naar h u n n e desa's zijn te ruggekeerd . \ 

De in sommige desa 's van het regentschap Wonosobo ge
nomen proef om, met behu lp van de oud-leerl ingen van de 
landbouwschool a ldaar , d ie in 1918 hun ge tu igschr i f t ver- | 
wierven, ter verbre id ing van de opgedane kennis , de ambts- j 
velden van liet desahoofd en van de leden van het desa-
bes tuur te doen bebouwen (zie K. V. 1914, kol. 194) , heeft j 
niet in alle opzichten aan de verwacht ingen beantwoord, niet '. 
alleen omdat de verschi l lende werkzaamheden in desadienst 
werden verr icht , en dus telkens door andere l ieden, wien het 
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onverschi l l ig was of de aanplant s laagde of n ie t , m a a r ook 
omdat de oud-leer l ingen van de school als voorgangers en 
leiders niet in voldoende mate hij de zaak werden betrokken, 
«oodal een en ander dan ook niet met die toewijding ge
schiedde als redelijkerwijze te verwachten zou zijn, indien te 
eigen voordeele ware gewerkt . Ten slotte vond men het beter 
de oud-leer l ingén vrij te. la ten , zonder hen noch tans ui t bet
oog te verl ieten, De aangewezen weg te hunnen opzichte acht 
men vooralsnog om zooveel mogelijk voeling niet hen te 
houden, toe te zien dat zij het hun op school b i jgebrachte op 
doelmat ige wijze in de desa toepassen en he lpen verbreiden, 
en hen voorts behulpzaam te zijn bij aanschaf f ing van p lan t -

j mate r iaa l , werktuigen en andere landbouwbenoodigdheden, 
I zoomede bij de verschaff ing van landbouwkredie t . 

De in 1913 aangevangen proef niet het verschaffen van 
nog eenvoudiger landbouwonderwijs dan hiervoren l>edoeld 
aan de hoogste klassen van een viertal desascholen in de 
afdeel ing Qrobogan (Semarang) — zie t . a. p . — werd voo'rt-
gezet. Hadden de ouders het aanvankel i jk niet g a a r n e da t 
h u n n e kinderen veldarbeid in den schooltuin ver r ich t ten , 
l a te r verdween deze tegenzin . H e t onderwijs kon van één uu r 
in de week worden u i tgebre id tot één uu r theor ie en twee u u r 
prak t i jk . Ook in de Prea 'nger- l iegentschappei i werd onderwijs 
in de al lereerste beginselen van-den landbouw aan desaschool-
leer l ingen gegeven. Dit had in de tweede helf t van 1914 
p laa t s op de desascholen te Kopo en Tj ingt j in (afd. Ban-
doeng) , aan elke waarvan sedert een oud- leer l ing van de 
landbouwschool té Soreang verbonden is . Evena l s in de 
schooltuinen van de desascholen in de afdeel ing ( ï robogan 
werd het zware, werk door koelies ve r r i ch t ; he t l ichte , o. a. 
het bezaaien en het onderhoud van de kweekbedden, zoomede 
het beplanten van een deel van het p lan tve ld , had door de 
leer l ingen p laa t s . Met ingenomenheid werd d i t door de 
ouders begroet . 

I n de bui tenbezi t t i i igen werd aan de volksst holen te Koeta 
Rad ja , Lampase , L a m Boe en Loeengba ta (Atjeh en onder-
hoor igheden) landbouwonderwijs van zeer eenvoudigen aa rd 
gegeven. Di t geschiedde door aan die scholen verbonden 
in landsche onderwijzers, die tevoren een door den landbouw-
adviseur gegeven lee rgang in landbouw hadden gevolgd. 

In P a l e m b a n g werden, om onder de leer l ingen belang
s te l l ing in den landbouw op te wekken, in de onmiddel l i jke 
nabi jheid van een vier tal doesoenscholeii in de onderafdee-
l i ng L e m a t a n g Oeloe kleine aanp lan t ingen aange legd van 
aa rdnoten , ba ta t en , maïs en cassave. 

Ten behoeve van volwassenen werden ook in 1914 leer
gangen gegeven en voordrachten , lezingen en besprekingen 
gehouden . Lee rgangen in de teelt van thee gaven de land
bouwkundige a m b t e n a r e n te (Jandasoli en N a g r a k (afd, Soe-
kaboemi. Preanger- l tes?entschappen) ; te Paroengkoeda ge
schiedde het door den aan de openbare lagere in landsche 
school der 2de klasse a ldaa r verbonden onderwijzer , die de 
te voren te Tj i t joeroeg gehouden l ee rgang had gevolgd. 
Voorts werden leergangen gegeven: te S r a n d a k a n (Djokja
ka r t a ) in de beginselen van landbouw en landbouw-economie, 
op verzoek van liet afdeel ingsbestuur van de vereenig ing 
Boedi Oetomo a l d a a r ; te Koeta Rad ja en Seu l imeum (Atjeh 
en oi iderhoorigheden) in landbouw aan volksscboolonder-
wijzers; iii P a l e m b a n g aan enkele in ople iding zijnde cu l tuur -
nianti i 's. Voordrachten, lezingen en besprekingen t e r bevorde
r ing vait l andbouwkennis werden door alle l andbouwkundige 
ambtenaren meer of minder geregeld gehouden . Voor be
sprekingen werden niet alleen zooveel mogeli jk de afdee-
l ings- , dis tr icts- en onderdis t r ic tshi jeenkomsten bijgewoond, 
m a a r werd ook elke andere gelegenheid van a a n r a k i n g met 
het landbouw end deel van de bevolking aangegrepen . Voorts 
werden op dienstreizen, indien er aan le id ing toe was en eene 
geschikte gelegenheid bestond, voorbeelden op het terrein 
sregeven van betere grondbewerking, zorgvuldiger zaadkeuze, 
beter onderhoud van het gewas, enz. 

E e n e teer bevat te l i jke verhandel ing over he t op t reden en 
de bes t r i jd ing van de algemeen in het r i js tgewas voor
komende boorderp laag . van d e hand van den aan de afdee
l ing voor p lantenziekten verhouden entonioloog dr . K. W . 
DA.M-MKK.MAN, werd in het Maleisch " ver taa ld en met de 
daarbi j behoorende toel ichtende afbeeldingen in groot aan ta l 
onder de inlandsche hoofden en de bevolking verspreid en ook 
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in de balehdesa opgehangen. Vermelding verdient nog de schappij; bêt departement van landbouw, nijverheid en 
oprichting in bd begin tan 1915 van liet voorshands alleen handel verleent slechts steun l ' i r t i l i t i m i t " i ■ ■ ■ ■ x i i r * ^ > . i ' * ' " A « ^ » - - ■ ■ ■ ■ * • ~ — ■ ^ ^ * w ■ ■ ■ ■ ■ ■ i ■ »-p — — — 

in liet Maleisch uitgegeven maandblad ,.1'eniiinpin", waarin 
op eene bij liet ontwikkelingspeil van de inlandsche bevolking 
aansluitende, eenvoudige en bevattelijke wijze vele wetens- wtuMi /uu m u u » <"<" «. 
waardige gegevens op landbouwgebied te harer kennis worden Javaansch, Soendaneescli en Madoereesch 
gebracht. De uitgave geschiedt dooi- sene uitgeversmaat* schijnen. 

.. door het bewerken van bijdragen 
in liet Hollandsoh, terwijl voor de vertaling in het Maleisch 
door de uitgeefster geaorgd wordt. In overweging «■ om het 
maandblad eerlang ook in het Hollandsch, zoomede in het 

te doen ver-

VI. HANDEL EN NIJVERHEID. 
Hij Gouv. Dt. 10 Dec. 1!)14 n°. 21 (Bijbl. Ind. St. n°. 8210) bijdrage voor de samenstelling van eene internationale haii-

zijn nieuwe voorschriften gegeven omtrent de opmaking en delsstatistiek. 
statistiek van den handel en de in- en uitvoer- Oversichten over 1914 betreffende de handelsbeweging 

tusschen Nederlandsch-Indië en landen of plaatsen daarbuiten 
van de door Nederlandsch-Indië aan het te Brussel te Vestigen gelegen, zijn opgenomen in bijlage QQ. 
„Bureau international de statistique commereiale" te leveren 

inlichting de 
rechten in Nederlandsch-Indië en betreffende de opmaking 

§ 1. GROOTHANDEL. ) 
a. Uitvoerhandel. 

Voor den productenhandel in bet algemeen is het jaar 1914 
ongunstig geweest. Vöór het uitbreken van den Europeeschen 
oorlog was de stemming van de markt voor de meeste voort
brengselen van land-, bosch- of mijnbouw slap, vooral tenge
volge van de geringe vraag uit de verbruikslaiiden, waardoor 
de prijzen vaak zeer' gevoelig beïnvloed werden. Wel scheen de 
toestand tegen het midden van het jaar beter te zullen worden, 
doch door het uitbreken van den oorlog in Europa werd aan 
alle verwachtingen daaromtrent de bodem ingeslagen. Een 
aantal voortbrengselen werd door de oorlogvoerende, mogend
heden als absolute dan wel als voorwaardelijke contrabande 
beschouwd, terwijl bovendien een groot gebrek aan afscheep-
ruimte aan den uitvoer van verscheiden artikelen in den weg 
stond. De groote suikerverschepingen naar Engeland vormden 
weliswaar een lichtpunt in den oiigunstigen toestand, doch 
zij konden de geleden verliezen op de derving van winsten 
niet goedmaken. Tegen het einde van het jaar werd de uit-
voerhandel in sommige producten (o. a. copra) levendiger 
en had de grootere vraag eene prijsstijging ten gevolge. 

Suiker. In tegenstelling met het' voorafgegane jaar, was 
de uitvoer van hoofdsuiker voor het grootste gedeelte gericht 
naar Europa, met name naar Engeland. Zaksuiker werd, even
als in 1913. in hoofdzaak uitgevoerd naar Honkong en China, j 
terwijl melasse wederom verreweg het meest naar Britsch-
Indië, China en Japan werd uitgevoerd. De uitvoer van 
hoofdsuiker bedroeg in 1914 1 201 157 ton, tegen 1238 738 [ 
ton in 1913, van zaksuiker onderscheidenlijk 59 725 en 38 842 \ 
ton en van melasse 107 058 en 190 779 ton. 

Gedurende de eerste zeven maanden van 1914 was de markt 
voor suiker ongunstig. De prijzen voor superieure hoofdsuiker i 
daalden van f 8\ en f 8 per pikol in Januari tot f 7§ per \ 
pikol in Jul i , terwijl die voor hoofdsuiker n°. 10 en hooger in | 
hetzelfde tijdvak terugliepen van f 7\ tot f Of per pikol en 
die voor muscovados van f 7 tot f 04 per pikol. Door de groote ! 
vraag, welke na het uitbreken van den Europeeschen oorlog j 
vooral van de zijde van Engeland ontstond, konden de prijzen 
rich niet alleen volkomen herstellen, doch stegen zij tegen ! 
het einde van Augustus zelfs tot eene ongekende hoogte 
(superieure hoofdsuiker f 134, per pikol, hoofdsuiker n°. 10 en , 
hooger f 12 per pikol en muscovados f l l f per pikol). 

Toen de prijzen op Java zoo sterk stegen, verkochten de i 
handelaren in Britsch-Indië, die op overeenkomst belangrijke 
hoeveelheden van Java hadden gekocht, deze weer naar Indië 
terug. Nadat Engeland voldoende van suiker was voorzien j 
en de verdere invoer daar te lande verboden werd, zagen zij j 

i) Do in K. V. 1911 (kol. 195/204) voorkomende cijfers betreffende den 
handel over 1913 zijn (voor zoover niet anders werd vermeld) ontleend aan 
voorloopige statistieken, bewerkt bij het hoofdbureau der in- en uitvoerrechten 
en accijnzen, terwijl de cijfers betreffende den in- en uitvoerhandel van 1913, 
welke in dit verslag voorkomen, ontleend zijn aan de sedert uitgegeven jaar
statistieken, samengesteld door genoemd hoofdbureau, nadat eene herziening 
van de oorspronkelijke gegevens — welke noodzakelijk was door onjuistheden, 
in de opgaven van enkele tolkantoren ontdekt — had plaats gehad. De in dit 
verslag voorkomende cijfers betreffende den handel in 1914 zijn als voorloop'uj 
to beschouwen. 

zich genoodzaakt om hunne nog loopende leverings-overeen-
komsten opnieuw door inkoopon op Java in te dekken.. Welke 
omstandigheid eene belangrijke prijsdaling tegenhield. 

Zooals te verwachten was, hebben de tijdsomstandigheden 
ook haar invloed doen gelden op de prijzen voor suiker uit den 
oogst van 1915, van welken oogst op het einde van 1914 reeds 
verhandeld waren 1800 000 pikol superieure hoofdsuiker 
tegen f 9 ï. f 10 per pikol, 1240 000 pikol hoofdsuiker n°. 16 
en hooger tegen f 8.V a f 9 per pikol, 345 000 pikol musco
vados tegen f 8\ iv f 8£ per pikol en 255 000 pikol superieure 
st loopsuiker tegen f 9{ a f 9jj per pikol, of in het geheel 
3 040 000 pikol. 

De suikeropbrengst van den oogst 1914 is, vergeleken bij 
die van 1913, toegenomen met ± 801 900 pikol. 
■ Copra. De handel in copra was gedurende het jaar 1914 

over het algemeen minder bevredigend dan in het vooraf
gegane jaar. De prijsen op de Jaiva-markten daalden geleide
lijk, tengevolge van eene flauwe stemming op de buiten-
landsche markten ; in Augustus kwamen zij zelfs op een onge- . 
kend laag peil, waarna evenwel eene verbetering, intrad. De 
gemiddelde prijs van F . M. S. in de open markt te Batavia ' 
bedroeg in Januari f 10,24 per pikol, in Augustus f 12,10 per 
pikol en in December f 14,50 per pikol. 

De uitvoer van Java en Madoera was in 1914 kleiner dan 
in 1913 (70 451 ton, tegen 79 155 ton in 1913). Dit de buiten
bezittingen werd in 1914 in het geh'eel, naar het buitenland 
uitgevoerd 171 149 ton ; tegen 150 184 ton in 1913; bovendien 
is 7700 ton van de buitenbezittingen op Java ingevoerd. De 
kleinere uitvoer van Java en Madoera in 1914 moet worden 
toegeschreven aan de vermindering van de opbrengst tenge
volge van de langdurige en felle droogte en van do uitbrei
ding van de klapperolie-nij verheid. 

De uitvoer naar Nederland en order nam in h-et verslagjaar, 
in verband met de door den oorlog geschapen toestanden, zeer 
toe'; van Java en Madoera bedroeg de uitvoer naar die be
stemming 02 522 ton, tegen 55 487 ton in 1913, terwijl uit 
de buitenbezittingen 44 273 ton (tegen 18 536 ton in 1913) 
naar Nederland en order werd verscheept. 

Tabak. De uitvoer van tabak van Java is in het afge-
loopen jaar veel kleiner geweest dan in 1913 (48 528 ton, 
tegen 60 789 ton in 1913), welke vermindering hoofdzakelijk 
een gevolg is van den kleineren uitvoer van ,,krosoks", waar
van in 1914 werd verscheept 31 912 ton, tegen 42 618 ton in 
1913. Door de lage prijzen van de kerftabak en het mindere 
verbruik daarvan door de inlandsche bevolking, werd in vele 
streken van Java nagenoeg alle tabak voor ,,krosok" ge
bruikt, waardoor de markt met deze tabaksoort overvoerd werd 
en de prijzen gedrukt werden. 

Deli-bladtabak werd in het verslagjaar uitgevoerd tot eéne 
hoeveelheid van 16 873 ton (waarvan 7955 ton via Sabang 
werd verscheept), tegen 25 777 ton in 1913 (waarvan 6873 
ton via Sabang). Evenals in vorige jaren, werd ook in 1914 
verreweg het grootste gedeelte vari de tabak naar Nederland 
verscheept. De weersgesteldheid was gedurende een groot deel 
van den plant- en den oogsttijd ongunstig, zoodat de hoedanig-
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beid van liet blad Ie wenschen overliet. Do vrij lóvendige vraag 
naar tabak op de buitenlandsche markt was ecbter oorzaak, 
dat de uitkomsten voor ilen handel ten slotte nog meevielen, 
te meer, daar er een kleiner aanbod dan in vorige jaren tegen
over stond. Naar schatting zullen van den oogst 1914 + 
233 000 pakken Deli-tabak in 1915 op de markt worden 
gebracht. 

])e op de tabaksveilingen in Nederland behaalde gemid
delde prijzen bedroegen voor de verschillende soorten Java-
tabak en voor Deli-tabak in de beide laatste jaren: 

Vorstenlandsche tabak, oogst 1913 31 ets. 
„ 1912 38} „ 

Besoeki-bladtabak „ 1913 3 8 | ,, 
„ 1912 40* ,, 

,, -krosok ,, 1913 21} ,, 
,, 1912 - 23f „ 

Kediri-bladtabak, ,, 1913 14 ,, 
■ ;, „ 1912 15 ,, 

,, -krosok, ,, 1913 10 ,, 
„ 1912 l l f . „ 

Rembang-bladtabak, • ,, 1913 — ,, 
„ 1912 12} „ 

,, -krosok, ,, 1913 10 ,, J 
„ 1912 l l f „ 

Probolinggo (Loemadjang) 
-bladtabak, ,, 1913 22* ,, m2 24Ï 

,,' -krosok, ,, 1913 17} ,, 
„ 1912' 1* „ 

Pasoeroean (Malang) 
-bladtabak, ,, 1913 IC} ,, 

, , . ' • ' „ „ 1912 18 „ 
-krosok, „ 1913 10 „ 

1912 121 

Kedoe-bladtabak,' „ 1913 20£ '„ 
,, 1912 20* ,, 

,, -krosok, „ 1913 11 ,, 
„ 1912 12 „ 

Banjoernas-bladtabak, ,, 1913 36} ,, 
,, 1912 31f „ 

„ -krosok, ,, 1913 15 ,, 
„ 1912 1T| „ 

Semarang-bladtabak, ,, 1913 22 
m2 23 

,, -krosok, ,, 1913 16* ,, 
1912 l l ü 

Preanger-bladtabak, ,, 1913 —■ 
;, 1912 12} „ 

,, -krosok, ,, 1913 10* „ 
„ 1912 14} „ 

Deli-bladtabak, ,, 1913 127 ,, 
,, 1912 136 ,, 

De uitvoer uit Padang bedroeg in 1914 721 ton, tegen 928 
ton in 1913; uit Palembang onderscheidenlijk 35 en 47 ton 
en uit Benkoelen 11 en 41 ton. Uit Bali en Lombok werd in 
1914 31 ton tabak uitgevoerd, tegen 39 ton in 1913. 

Koffie. De koffie-oogst op Java, welke zich in 1914 aan
vankelijk gunstig liet aanzien, viel, tengevolge van de lang
durige en felle droogte in den oostmoeson, tegen; vooral de 
robusta-koffie werd door de droogte getroffen. Volgens eene 
van particuliere zijde verstrekte opgaaf heeft de particuliere 
koffie-opbrengst op Java gedurende 1914 en 1913 bedragen 
(in pikols): 

1914: 1913 • 
Java-koffie 82 720 .67 895 
Liberia-koffie 21780 34 897 
Robusta-koffie 321799 319 853 
Andere soorten 4 764 5 564 

Totaal 431063 428 209 
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1915—1916. 5. 

De uitvoer van alle koffiesoorten voor particuliere reke
ning bedroeg (in tonnen)': 

Uitvoer Uitvoer 
in 1914: in 1913: 

Van Java '....'. 19 957 19 507 
,, Palembang 147' 322 
„ Padang , 3 257 1273 
„ Bali en Lombok 1055 1383 
,, de Oostkust van Sumatra (met 

uitzondering van Bengkalis) 2 895 1277 
,, Makasser 1672 1030 

De koffiemarkt .in Nederlandsch-Indië kenmerkte zich 
gedurende vrijwel het geheele verslagjaar door eene flauwe 
stemming, welke voornamelijk te wijten was aan de lage 
prijzen van Santos-koffie in Europa, en voorts, in de laatste 
maanden van het jaar, aan de onzekere toestanden op de 
wereldmarkt. 

Java-koffie werd slecbts in kleine hoeveelheden verhandeld. 
Te Batavia was eerst in Februari eenige belangstelling merk
baar, doch het aanbod was toen nog te hoog om zaken moge
lijk te maken. In Maart werden eenige oogsten verhandeld 
tot f 52,50 per pikol eerste kosten en f 53 per pikol f. o. b. In 
de tweede helft van Juni kwamen eenige oogsten ter markt, 
waarvan er een werd afgedaan tot f 49 per pikol, terwijl 
eenige gereedliggende partijen werden verkocht tot f 50 per 
pikol. Gedurende de laatste maanden van het jaar was de 
vraag voortdurend zwak in verband met den oorlogstoestand 
en de moeielijkheden met den afscheep, daar de stoomvaart-
maatschappijen weigerden meer dan 20 ton tegelijk te ver
voeren. De prijzen daalden hierdoor belangrijk, zelfs tot 
f 46 a f 47 per pikol. 

Liberia-koffie had, evenals in 1913, het minst van de prijs
daling te lijden. Op de Batavia-markt hadden de eerste zaken 
plaats in de tweede helft van Januari tot f 57* per pikol, 
daarna tot f 60 per pikol voor onmiddellijke levering. Over 
liet algemeen was de markt voor deze koffiesoort vrij vast. 
Toch hadden slechts weinig afdoeningen plaats. In Mei was 
de prijs voor Liberia tot f 60 per pikol gestegen, daarna werd 
in Juni een oogst afgedaan tot f 58. In Jul i steeg de prijs 
wederom tot f 59. In de maanden Augustus tot December 
was de omzet uiterst gering, daar men uit Europa en Amerika 
voortdurend te lage prijzen bleef bieden. Toch was de vraag 
sterk genoeg om het aanbod, dat overigens gering was, te 
overtreffen.. 

De prijs van robusta-koffie, welke bij den aanvang van 
1914 te Batavia f 33 a f 34 per pikol bedroeg, daalde, ten
gevolge van de lagere prijzen voor Santos-koffie in Europa, 
tot f 31* per pikol in Februari en tot f 27* per pikol in de 
daarop volgende maanden. De prijzen te Batavia waren voort
durend lager dan die te Soerabaja, waar zij op ongeveer f 30 
per pikol gehouden werden. In Augustus daalde de prijs 
opnieuw, en werd voor uitvoer naar Europa een en ander 
verhandeld tot f 26 per pikol ,voor 1ste soort, doch de 
vraag van daar was zeer zwak. In de maanden September en 
October was de markt vaster gestemd en konden betere 
pi ijzen worden bedongen. Einde October werd voor uitvoer 
naar Europa gekocht tegen f 31 per pikol, eerste kosten, ter
wijl in de tweede helft van November vraag kwam opzetten 
tot f 33 per pikol, waarmede het hoogste punt bereikt was. 

De prijzen voor Kroë-koffie wisselden af: voor den oogst 
1913 van f 48* a f 51* (in Januari) tot f 49* a f 50 (in Juni ) , 
terwijl die voor den oogst 1914 f 48,75 a f 49,50 (in Februari) 
tot f 45 a f 47 (in December) bedroegen. 

Thee. Volgens particuliere statistieken heeft de uitvoer 
van thee van Java in 1914 bedragen 64 844122 halve K.G., 
tegen 59 499 800 balve K.G. (verbeterde opgaaf) in 1913.' 
De buitengewone droogte in het verslagjaar was oorzaak, dat 
de opbrengst van 1914 die van 1913 slechts met ± 5 00Ö 000 
balve K.G. of ongeveer 9 % overtrof. 

De uitvoer naar Nederland is in het verslagjaar toegenomen 
met +' 3 000 000 halve K.G. en die naar Engeland met + 
1667 000 halve K.G. Naar Rusland en Singapore (de naar • 
deze haven verscheepte hoeveelheden zijn bijna geheel voor 
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Rusland bestemd) werd ± I J millioen halve K.G. minder 
uitgevoerd, waar evenwel tegenover staat, dat naar Australië 
ruim 1£ millioen halve K.G. meer werd verscheept dan in 
J 913. De uitvoer naar de Vereenigde Staten van Amerika en 
Canada was grooter dan in 1913, doch bleef van weinig 
beteekenis. 

Rijst. De uitvoer van gepelde rijst van Java en Madoera, 
welke in 1912, tengevolge van de rijst-crisis in Oost-Azië, 
veel kleiner, was dan die in het voorafgegane jaar, doch zich 
in 1913 geheel herstelde en toen ± 17 000 ton grooter was 
dan in 1912, was in 1914 nog geringer clan in 1912 (38 665 
ton, tegen 62 747 ton in 1913 en 45 420 ton in 1912). Uit de 
Voornaamste havens der buitenbezittingen (Makasser en 
Ampenan) bedroeg de uitvoer in 1914 onderscheidenlijk 396 
en 71 ton, tegen f>15 en 06 ton in 1913. 

In verband met de mogelijkheid van gebrek aan voedings
middelen, werd op 4 Augustus 1914 (Ind. St. n°. 536) de uit
voer van rijst uit Nederlandseh-Indië tijdelijk verboden, 
onder voorbehoud dat van dit verbod in bijzondere gevallen 
ontheffing zou kunnen worden verleend. Den 19den Sep
tember werd de uitvoer van rijst weder toegestaan onder voor
waarde, dat de uitvoerders van partijen Java-.^,_v even 
groote hoeveelheden buitenlandsche rijst, geschikt voor ge
bruik door de inlandsche bevolking en van eene door baar 
gewilde hoedanigheid, zouden invoeren, welke voorwaarde 
den 26sten d. a. v. weder kwam te vervallen. Voor den uit
voer van J a va-rijst werd sindsdien nog slechts vereischt een 
besluit van den Gouverneur-Generaal, waarbij ontheffing 
van het verbod tot uitvoer werd verleend, en een bewijs, dat 
de uit té voeren partij bestond uit Java-rijst van uitmuntende 
hoedanigheid. Toch was het niet mogelijk overeenkomsten tot 
uitvoer van Java-rijst van eenige beteekenis tot stand te 
brengen, daar de Nederlandsche stoomvaartmaatschappijen, 
in verband met de vele moeielijkheden in het scheepvaart
bedrijf, bekend maakten, dat zij partijen rijst alleen voor 
Engeland en Frankrijk ter verscheping zouden aannemen en 
voor Nederland alleen, indien die partijen geconsigneerd 
waren aan de Nederlandsche Itegeering. Hierdoor werd de 
uitvoerhande] in rijst opnieuw gevoelig getroffen, niet alleen 
door het uitblijven van nieuwe zaken, maar ook door het 
verlies op partijen, voor de levering waarvan reeds overeen
komsten waren afgesloten. Deze toch moesten verscheept 
worden naar Engeland of Frankrijk, waar de marktprijs ver 
beneden den kostprijs op Java was. 

De prijzen op de Batavia-markt waren in 1914 per kojang: 
Krawang-rijst (oogst 1914) f 202i a f 225 in Januari— 
Februari, f 215 a f 217i in Jul i en f 210 in December; 
Indiamajoe-rijst (oogst. 1914) f 225 a f 235 in Februari en 
f 230 a f245 in Jul i . 

• 
Kapok. De uitvoer van kapok van Java en Madoera was 

in 1914 slechts weinig grooter dan in het voorafgegane jaar 
(9 349 ton, tegen 9 017 ton). Uit de voornaamste havens in 
de buitenbezittingen (Makasser en Palembang) bedroeg de 
uitvoer in 1914 onderscheidenlijk 1220 en 196 ton, tegen 503 
en 219 ton in 1913. 

De uitvoer naar Nederland en order en naar de Vereenigde 
Staten van Amerika nam toe, terwijl die naar Nieuw-Zeeland 
verminderde. 

De prijzen van eerste soort Japara-kapok wisselden op de 
markt te Semarang af van f 40 per pikol bij bet begin tot | 
f30 bij het einde van 1914. 

Vermelding verdient, dat in het begin van bet verslagjaar l 
te Semarang de ,,Vereeniging voor den kapokhandel" werd 
opgericht, welke haar ontstaan voornamelijk dankt aan de 
omstandigheid, dat de ontvangers van .lava-kapok in Neder
land aan de hoedanigheid van de kapok andere eischen ; 
schijnen te stellen dan de uitvoerhandelaren bier te lande, : 
zoodat zaken in eerste soort Japara-kapok bijna steeds aan
leiding gaven tot moeielijkheden. Tegen de uitspraak van 
den, bij verschil van meeuing, in eersten aanleg arbitreeren-
den makelaar kan thans verzet worden aangeteekend, waarbij | 
arbitrage door drie personen mogelijk is. Hij de kapok-invoer-
handelaren hier te lande hebben de plannen der vereen'iging 
instemming gevonden, zoodat men nesloten heeft eveneens 
eene vereeniging op te richten, aan welke een arbitrage-
Kantoor zal worden verbonden. 
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Kapokpitten. De uitvoer van kapokpitten was in 1914 
veel kleiner dan in 1913 (6098 ton, tegen 19 479 ton), liet-

een in hoofdzaak moet worden toegeschreven aan den ver-
oop van de pitten in Indië voor de bereiding van olie. 

De prijzen bewogen zich tusschen f 3,50 a f 3,55 per pikol 
in Januar i en f 2,50 a f 2,70 per pikol in December. 

Peper. De uitvoer van zwarte peper uit geheel Ncder-
landsch-Indië bedroeg in 1914 16 233 ton, tegen 14 482 ton 
in 1913 en die van witte peper onderscheidenlijk 5 176 en 
4 482 ton. Van Java alléén werd in 1914 uitgevoerd 8396 
ton zwarte en 1 946 ton witte peper, tegen 5 299 ën 2 058 ton 
in 1913; hiervan werd naar Aederlanu verscheept 3 934 ton 
zwarte en 1144 ton witte peper in 1914, tegen 2 855 ton 
zwarte en 737 ton witte peper in 1913. 

De uitvoer naar de Vereenigde Staten van Amerika nam 
toe met 1 420 ton zwarte peper. 

De prijzen van zwarte peper te Batavia wisselden af van 
f 26,50 tot f 26,75 per pikol; die voor witte Muntok-peper 
schommelden tusschen f 52,25 en f 55, naar gelang van de 
hoedanigheid. 

Cassave. De handel in cassavemeel was minder levendig 
dan in de beide voorafgegane jaren, hetgeen moet worden 

I toegeschreven aan de omstandigheid, dat verschillende 
markten (o.a. Liverpool en die in de Vereenigde Staten van 
Amerika) overvoerd waren en nog slechts belangstelling 
toonden voor soorten van eerste hoedanigheid. Toen in de 
eerste dagen van Augustus de cassave onder het uitvoerver
bod werd gesteld, kwam de markt in Indië in een moeielijken 
toestand, aangezien groote hoeveelheden voor verscheping 
gereed lag^en. Op 1 September werd het verbod echter wederom 
opgeheven. 

De uitvoer van Java èn Madoera bedroeg in 1914 48 548 
ton, tegen 53 237 ton in 1913. Het grootste gedeelte der ver
schepingen richtte zich, evenals in vorige jaren, naar de Ver
eenigde Staten van Amerika en Engeland. Naar Nederland 
werd ongeveer 1000 ton meer uitgevoerd. 

De prijzen van fabrieksmeel te Soerabaja waren gedurende 
de eerste vijf maanden van het jaar voor eerste soort f 7 n 
f 7,50 per pikol en voor tweede soort f 4 a f 5 per pikol, 
waarna eene daling volgde tot f 6,25 per pikol voor eerste en 
f 3,50 a f 4 per pikol voor tweede soort. De uitvoer van 
,,flake" bedroeg in 1914 8252 ton, tegen 10 487 ton in 1913. 

. De verschepingen, met uitzondering van diè naar de Ver
eenigde Stoten van Amerika, waren kleiner dan in 1913. 

De prijzen van ,,flake" op de Batavia-markt wisselden 
gedurende het verslagjaar af van f6,75 a f7,25 (in Januari) 
tot f6,50 a f7,25 (in December) voor beste Preanger-soort. 
De uitvoer van ,,pearl"-, welke voornamelijk in West-Java 
gemaakt wordt, bedroeg in 1914 1324 ton (tegen, 779 ton in 
1913) en was wederom .voornamelijk naar Engeland en de 
Vereenigde Stoten van Amerika gericht. De prijzen op de 
Batavia-markt schommelden tusschen f 8,75 en f 9. 

De uitvoer van tapioca-afval is in 1914 veel kleiner ge
weest dan in de beide vorige jaren (6539 ton, tegen 14 159 
ton in 1913 en 12 610 ton in 1912). De stemming op de markt 
te Batavia was" flauw en het aantal afdoeningen gering. 
De prijzen te Batavia wisselden voor gemalen afval af 
van f 1,65 tot f 1,90 per pikol, en voor afval in brokken van 
f 1,50 tot f 1,65 per pikol. 

De hoofdzakelijk naar Nederland en Engeland plaats heb
bende uitvoer van gedroogde cassavewortels (gaplek) was 
in 1914 veel grooter dan in de beide vorige jaren (36 569 
ton, tegen 25 941 ton in 1913 en 17 313 ton in 1912). In het 
begin van het verslagjaar hadden te Semarang afdoeningen 
plaats tegen f 1,35 per pikol, welke prijs in de eerste helft 
van Mei steeg tot f 1,70 en f 1,80 per pikol en daarna, met 
eenige schommelingen, in December den hoogsten stand be
reikte met f2,20 per pikol, waarna de verhooging van het 
viachttarief door de stoomvaartmaatschappijen eene daling 
tot "f 2,15 veroorzaakte. Bij het sluiten vnn~het jaar waren 
er verkoopers, die gaplek voor f2 per pikol aanboden, waar
tegenover een vraag tot f 1,90 gesteld werd. 

Kiitalui.it. De uitvoer van kinabast nam in 1914 belang
rijk af. als een gevolg van de gerinsrere opbrengst tengevolge 
van het rooien van den aanplant op verscheidene ondernemin
gen. Arolgens particuliere statistieken bedroeg de uitvoer in 

http://Kiitalui.it
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1914 13 894 995 Amsterdamsche ponden, tegen 18 966143 in 
1913 en 17 425 925 in 1912, waaronder begrepen waren onder
scheidenlijk 1 295 435, 1 522 716 en 1 690 792 Amsterdamsche 
ponden van den lande. De doorsnee-uuit der van landswege 
verkochte fabrieksbasten op de Amsterdamsche veilingen be
droeg 6,20 cent, tegen 4,91 cent in 1913 en 3,81 cent in 1912. 

De uitvoer van kinine van Java heeft, volgens eene V'n-
ticuliere statistiek, in 1914 bedragen 1978 kisten, tegen 2238 
kisten in 1913 en 3225 kisten in 1912; naar Nederland werd 
minder, naar Engeland en Amerika meer verscheept. 

Tin. De daling van de tinprijzen hield ook in 1914 aan. 
De prijs op de veilingen van Billiton-tin te Batavia wis
selde tusschen f98,97 en f 131,02 per pikol (tegen f 125,09 
en f 162,60 per pikol in 1913). . . . 

De uitvoer van tin van Java door particulieren bedroeg in 
1914 1451 ton, tegen 2127 ton in 1913 en 1990 ton in 1912. 

Djatihout. De markt voor Java-teakbout was ook in 1914 
minder levendig. Vrij groote hoeveelheden van dit hout moes
ten op de landsverkoopingen worden opgehouden, terwijl de 
verkoopgrenzen slechts weinig werden overschreden. Op 1 
Juli 1914 werd overgegaan tot eene verlaging van die gren
zen met gemiddeld 10 %. Na het uitbreken van den Europee
sehen oorlog werd de toestand nog veel ongunstiger, zoodat 
zelfs een aantal vaste leveringen aan den groothandel moest 
worden gestaakt. De uitvoer heeft bedragen : 

1914. 1913. 
Djatihout, dwarsliggers 2339 M1. 635 M \ 

.bezaagd 1628 ,, 1927 ,, 
,, . ,onbezaagd 30532*. , 36 624 ,, 

De mededinging met van elders afkomstige houtsoorten 
op de buitenlandsche mnrkt was, dank zij 'de uitmuntende 
hoedanigheid van het Java-teakbout, niet zwaarder dan in 
andere jaren. 

Caoutchouc en f/etahpertja. De uitvoer van plantage-rub
ber van Java was in 1914 veel grooter dan in 1913. De uit
gevoerde hoeveelheden bedroegen (in 1000 K.G.) : 

1914. .1913. 
Ficuc-caoutchouc 44 124 
Hevea-caoutchouc 3 696 2 345 
Ceara-caoutchouc 79 11 
Castilloa-eaoutchouc 44 44 
Andere caoutchquc 38 46 

Totaal 3 901 2 570 

Van de buitenbezittingen werd in 1914 6431 ton plantage-
rubber uitgevoerd, tegen 4 057 ton in 1913 en 2136 ton 
in,1912. 

Op de Nederlandsche rubberma.rkten (Amsterdam en Rot
terdam) bleef de toestand van den handel gunstig tot aan het 
uitbreken van den oorlog. Alle rubber, welke sedert Augustus 
nog in Nederland werd aangevoerd — bestaande uit eenige 
kleine partijen van de Nederlandsrh-Indische Itegeering —. 
werd weliswaar met grooten spoed en tot steeds oploopende 
prijzen verkocht, doch zonder de gewone nauwkeurige beoor
deeling. soortbepaling en bemonstering, zonder schatting en 
zonder inschrijving, daar elke waardebepaling ontbrak. 

Gedurende 1914 werd op de Amsterdamsche markt meestal 
de hoogste prijs betaald voor enkele partijen, waarvoor 
soms bepaalde orders waren. Dit was soms zeer lichte 
.,crêpe", doch vaker ..smoked sheets". Over het algemeen 
bedong Hevea-,,smoked diamond sheet" hoogeren prijs dari 
..crêpe I " . De gemiddelde prijzen voor Hevea-rubl>er op de 
Amsterdamsche markt wisselden in het eerste halfjaar af van 
f 1.48 tot f 1,70 per i K.G. (in 1913 van f 1.14 tot f 2,491 per 
■'■ K.G.) Tengevolge van den oorlog trad na Juli eene bui
tengewone prijsstijging in en werd voor Hevea-rubber zelfs 
f 7 per i K.G. betaald. 

De ïtotterdamsche markt was eveneens gedurende de 
laatste vijf maanden van 1914 geheel verlaten. De in de 7 

Rotterdnmsche .veilingen gemaakte prijzen wisselden af voor 
Hevea-,,smoked sheet" van f 1,49 tot f 1,764 per 1 K.G. (in 
1913 van f 1,56 tot f 2,98) en voor Hevea „crêpe I""van f 1,43 
tot f 1,83 per i K.G. (in 1913 van f 1,45 tot f 2,95). 

De handel in wilde caoutchouc en getahsoorten verliest, 
naai mate de opbrengst van plantage-rubber toeneemt, aan 
hoieekeuis. De djeloetoeng-prijzen, welke in het begin van 
1913 op Horneo nog + f 12 bedroegen, schommelden in 
1914 tusschen f 5,25 en f 10 per pikol. De prijs voor getah-
pertja daalde van f 240 tot f 160, die voor getah-doyan van 
f 60 tot 130, die voor Borneo-rubbor (gomelastiek) van f65 
tot f 30 en die voor getah-hangkang van f 33 tot- f 27 per 
pikol. 

De uitvoer van wilde rubber- en getahsoorten uit Neder-
landsch-Indië heeft bedragen (in 1000 K.G.) : 

1914. 1913. 
Getah djeloetoeng , 8382 18 322 
Getah hangkang 1857 2 701 
Boschgetah 412 853 

Totaal 10651 21876 

Katoen. Tengevolge van den oorlogstoestand was de uit
voer van ruwe en gezuiverde katoen van Java en Madoera in 
1911 veel kleiner dan in de beide voorafgegane jaren (515 en 
57 ton, tegen 1 673 en 342 ton in 1913); ook de uitvoer van de 
buitenbezittingen was aanzienlijk geringer (2 094 ton ruwe 
en 81 ton gezuiverde, tegen 8 498 en 380 ton in 1913). De op 
uit. 1914 op Java (o.a. te Semarang) nog aanwezige voor
raden katoen waren zeer groot. 

Si.ial- en Mdnilla>henntp. De uitvoer van Sisal-hennep 
van Java. is in 1914 wederom toegenomen (13 304 ton, tegen 
8 741 ton in 1913 en 6 256 ton in 1912). Naar Nederland en 
order werd in 1914 van Java veel meer uitgevoerd dan in het 
jaar te voren (4 822 ton, tegen 1 250 ton in 1913). 

De uitvoer van Manilla-hennep van Java en Madoèra — 
welke hoofdzakelijk naar Nederland was gericht — bedroeg 
in 1914 139 ton, tegen 232 ton in 1913 en 165 ton in 1912. 

Aa,rdnoten. De uitvoer van gepelde arachiden was in 1914 
grooter dan in 1913 (7641 ton. tegen 6277 ton) ; ,die van 
ongepelde evenwel veel kleiner (8037 ton, tegen 11 244 ton). 
Van Padang werd verscheept 8 ton gepelde en 240 ton onge
pelde arachiden, tegen 17 en 471 ton in 1913. Uit Pabean 
(Bali en Lombok), de belangrijkste afscheephaven van aard
noten in de buitenbezittingen, werd 1561 ton ongepelde 
noten uitgevoerd, tegen 2000 ton in 1913. 

Tengevolge van de langdurige droogte kon het gewas in 
vele streken (o. a. in het Buitenzorgsche) niet tot ontwikke
ling komen, zoodat het meestal onrijp moest worden inge
zameld. Voor uitvoer kwam deze mislukte oogst niet in aan
merking, en hij moest, voor plaatselijk verbruik tot zeer lage 
prijzen verkocht worden (ongepelde Buitenzorgsche aard
noten f 7,374 per pikol). De gepelde Cheribonsche aardnoten 
trokken geregeld belangstelling op de markt, totdat de oor
log ook aan dezen handel gedurende eenige maanden een 
einde maakte; de prijzen wisselden voor oogst 1914 van 
f 13,25 a f 13.50 in Maart tot f 8,75 a f 9 per pikol in 
December. 

Van 7 Augustus tot 1 September 1914 was de uitvoer van 
aardnoten verboden. 

Coca. De uitvoer van coca voor particuliere rekening van 
Java en Madoera was in 1914 iets grooter dan in 1913 (1353 
ton, tegen 1332 ton in 1913 en 1072 ton in 1912). Dat de in 
het verslagjaar uitgevoerde hoeveelheid zoo weinig met die 
in 1913 verschilde, moet worden toegeschreven aan de om
standigheid, dat de opbrengst tengevolge van de droogte, 
ondanks het vruchtdragend worden van grootere uitgestrekt-
heden aanplant, geringer was dan verwacht werd. 

In het geheel werd op de Amsterdamsche markt verkocht 
991 312 K.G. coca (inhoudende ongeveer 16 373 K.G. alca-
loïd), tegen 852 755 K.G. (inhoudende 13 156 K.G. alcalold) 
in 1913. De gemiddelde unit was 15,06 cent in 1914, tegen 
19,45 cent in 1913 en 21,55 cent in 1912. 
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Cacao. De uitvoer van cacao van Java en Madoera ver
minderde (1580 ton, tegen 2200 ton in.1018), hetgeen yooral 
moet worden toegeschreven aan de vermindleirinig vtandlen uit
voer naar Nederland in de tweede helft van het jaar. De 
prijzen op de Batavia-markt daalden van f 55 per pikol in 
Januari tot f 43 per pikol in December. 

Da mar. De uitvoer van damar uit Java en Madoera nam 
in belangrijke mate af (van 2199 ton in 1013 tot 1829 ton 
in 1914). Uit de voornaamste afscheephavens in de buiten-
bèzittingen werd uitgevoerd: van Gorontialo 805 ton (tegen 
755 ton in 1913), van Malili 975 ton (tegen 989 ton), van 
Makasser 529 ton (tegen 018 ton), van Padang 396 ton 
(tegen 458 ton) en van Amboina 047 ton (tegen 908 ton), van 
welke hoeveelheden het grootste gedeelte wederom bestemd 
was voor de Vereenigde Staten van Amerika en voor Neder
land, Engeland en Frankrijk. 

De prijzen op de Batavia-markt bleven gedurende het ver
slagjaar wederom doorloopend te hoog om een levendigen 
handel in het zoogenaamde Batavia-assortinient mogelijk te 
maken. In Januari hadden afdoeningen plaats tegen £43 h 
f 43.1, later tegen f44 en f 44J per pikol; in Jul i stegen de 
prijzen zeer snel en vrij groote hoeveelheden Batavia-
assortiment werden verkochj; tegen f 64$ en f 55 per pikol. In 
de laatste vijf maanden van het jaar was de stemming ter 
markt zeer flauw, zoodat het jaar sloot met een prijs van f 44 
per pikol. 

Rotan. De uitvoer van Java was in 1914 ongeveer gelijk 
aan dien in het voorafgegane jaar (99 ton, tegen 101 ton) ; 
uit Bandjermasin, Palembang en Makasser werd evenwel veel 
minder uitgevoerd, namelijk onderscheidenlijk 1709 ton, 3502 
ton en 7637 ton (tegen 3878 ton, 4851 ton en 10161 ton in 
1913). De uitvoer uit Padang bedroeg 2565 ton, tegen 1839 
ton in 1913. 

Op de Amsterdanische markt was de stemming voor rotan 
in de eerste vier maanden van het jaar flauw, terwijl de 
prijzen in Maart belangrijk lager waren ; daarna liepen deze 
wederom geleidelijk op. 

Djarakpitteii. De uitvoer van djarakpitten van Java en 
Madoera, hoofdzakelijk naar Nederland en Frankrijk, be
droeg-in 1914 1532 ton, tegen 1799 ton in 1913 en 1524 ton 
in 1912. 

De prijzen te Semarang bewogen zich tusschen f 6 en f 5,75 
per pikol. De aanvoer was gering, in verband met den kleinen 
oogst. 

Mali. De uitvoer van maïs van Java en Madoera nam be
langrijk toe (82 264 ton, tegen 49 862 ton in 1913 en 23 425 
ton in 1912). De verschepingen naar Nederland, Neder
land v/o en Australië vermeerderden, terwijl die naar Duitsch-
land met ruim 3000 ton verminderden. 

De hoedanigheid van de maïs was over het geheel goed, 
doch de omstandigheid, dat op de afscheepplaatsen te weinig-
droogruimte beschikbaar is, deed zich als een groot ongerief 
voor de uitvoerhandelaren gevoelen. De niaïshandel was 
levendig en het grootste gedeelte van den oogst was vóór 
Augustus verkocht en verscheept. 

In het begin van Augustus achtte de Regeering het 
wenschelijk, den uitvoer van maïs te verbieden, doch toen 
bleek, dat ruim voldoende levensmiddelen voorhanden waren, 
werd dit verbod op 10 October ingetrokken. 

Te Soerabaja wisselden de prijzen voor winddroge maïs 
af van f65 tot f120 per kojang van 30 pikol. 

b. Invoerhandel. 

De invoerhandel heeft gedurende het geheele verslagjaar 
sterk geleden. In de eerste helft van het jaar bleken de voor
raden veel te groot te zijn, in verband met de verminderde 
koopkracht der inlandsche bevolking, zoodat de meeste arti
kelen of onverkoopbaar waren, of slechts tegen zeer lage 
prijzen van de hand konden worden gezet. Na het uitbreken 
van den Europeeschen oorlog werd aanvankelijk gevreesd 
voor eene sterke vermindering in de aanvoeren, doch deze 
vrees werd niet bewaarheid en, ondanks de zwakke vraag, 
waren de invoerhandelaren genoodzaakt om de vóór den oorlog 
bestelde goederen in ontvangst te nemen. Bovendien daalden 

de prijzen voor een aantal artikelen in Europa, waardoor de 
waarde der in Indië aanwezige voorraden sterk achteruitging. 

Het aantal faillissementen was in 1914 dan ook grooter dan 
in het voorafgegane jaar. 

Manufacturen. De invoer van alle manufacturen, met 
uitzondering van die van ruwe ongebleekte katoen, is in 1914 
verminderd en heeft bedragen: 

JAVA EN MADOEHA. 1914. 1913. 
Katoenen manufacturen, ruwe 

en ongebleekte 'f 7 205 000 f 6 772 000 
Katoenen manufacturen, ge

bleekte 31415 000 32 629 000 
Katoenen manufacturen, ge

verfde of gedrukte en bont-
geweven 30 508 000 34 483 000 

Te zamen .... f 69 128 000 f 73 884 000 

Aan wollen en halfwollen manufacturen werd ingevoerd 
voor eene waarde van onderscheidenlijk f 988 000 en f 439 000, 
tegen f 1 615 000 en f 498 000 in 1913. 

BuiTENBKZIl TINGEN. 

Bela wan. 
Katoenen manufacturen, onge

bleekte f 
Katoenen manufacturen, ge

bleekte 
Katoenen manufacturen, onge

verfde of gedrukte en bont-
geweven 

1914. 1913. 

334 000 f 325 000 

628 000 • 747 000 

1 288 000 1 635 000 

Te zamen f 2 250 000 f 2 707 000 

Makasser. 
Katoenen manufacturen, onge

bleekte f 339000 f 524000 
Katoenen manufacturen, ge

bleekte 824000 901000 
Katoenen manufacturen, ge

verfde of gedrukte en bont-
geweven 1495000 2431000 

Tezamen ...... f 2 658 000 f 3 856 000 

Padang. 
Katoenen manufacturen, onge

bleekte f 287000 f 485000 
Katoenen manufacturen, ge

bleekte 766000 
Katoenen manufacturen, ge

verfde of gedrukte en bont-
geweven 2336000 

794 000 

3 330 000 

Tezamen f 3 389 000 f 4 609 000 

Aardewerk. De invoer op Java en Madoera van eenige der 
belangrijkste, onder dit hoofd behoorende artikelen was (in 
1000 dozijn uitgedrukt) als volgt: 

, 1914. 1913. 
Aardewerk, grof (Europ. borden) 1111 1515 
Aardewerk, grof (Europ. kopjes en 

schoteltjes) .' 241 460 
Aardewerk, grof (Europ. spoelkommen) 169 211 
Aardewerk (porseleinen borden) 236 358 
Aardewerk (porseleinen kopjes en scho

teltjes) 144 703 
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De invoer van grof aardewerk (Europeesehe borden) uit 
Nederland verminderde sterk, terwijl ook de invoer uit 
Duitschland en België kleiner was dan in 1913. 

De vermindering van den invoer is niet" alleen te wijten 
geweest aan den oorlogstoestand in Europa', doch ook aan 
de omstandigheid dat de invoer in 1913 te groot was geweest 
en de handelaren het nieuwe jaar met een te ruimen voorraad 
ingingen. Gedurende de maanden Augustus, September en 
October was de aanvoer zeer gering in verband met de.om
standigheid, dat deze artikelen in gewone tijden grootendeels 
door Duitsehe stoomsehepen werden vervoerd en deze toen 
niet meer in de vaart waren. Eerst in de laatste maanden 
van het jaar verbeterde de toestand en in November was de 
omvang van den. invoer zelfs belangrijk grooter dan het. 
gemiddelde. 

De afzet liet, vooral in de tweede helft van het jaar, veel 
te wenschen over, tengevolge van de geringe koopkracht van 
de bevolking, zoodat de prijzen tot in November op een laag 
peil bleven staan, niettegenstaande de voorraden waren ver
minderd en de handelaren het vooruitzicht hadden deze niet 
zoo snel als in gewone tijden te zullen kunnen aanvullen. 
De groothandel-prijzen stegen tengevolge van buitengewone 
onkosten (hoogere vrachttarieven, verzekering tegen oorlogs
schade, enz.). 

Cement. De invoer van cement op Java én Madoera ham 
in 1914 af ( + 502 000. vat en, tegen ± 598 000 vaten in 1913), 
in het bijzonder- die uit België en Duitschland. De vraag 
naar cement was in de tweede helft van het jaar gering 
in verband met de slapte in het bouwbedrijf. 

De invoer van cement te Belawan bedroeg ± 53 000 vaten, 
tegen ± 63 000 vaten in 1913; te Makasser ± 11 000 vaten, 
tegen ± 43 000 vaten in 1913 en te Padang + 100 vaten, 
tegen ± 706 vaten in 1913. 

Eetwaren en dranken. De invoer van de voornaamste eet
waren (meel, melk, rijst, gezouten visch, versch vleesch en 
vruchten) op Java en Madoera is in 1914 verminderd. Ook 
de invoer van alcoholische dranken nam af, met uitzondering 
van dien van bier, jenever en whisky. De invoer van de voor
naamste soorten alcoholische dranken op Java en Madoera 
heeft bedragen (in 100 L. uitgedrukt): 

1914 1913 
Bier, afgetapt, stout .' 4176 4 420 
Bier, afgetapt, andere soorten 27 993 24 076 
Bier, op fust 2461 2 064 
Brandewijn, afgetapt 96 113 
Cognac 3890 4 611 
Jenever, op fust 278 267 
Jenever, afgetapt 15 633 15 369 
Likeuren-, n. a. g 1161 1431 
Whisky 1909 1894 
Wijn, mousseerende (per 100 fl.) ......... 1043 1312 
Wijn, op fust 3652 4 067 
Wijn, afgetapt 6 782 7 769 

De invoer van het artikel ,,bier afgetapt, andere soorten" 
uit Nederland nam belangrijk toe. 

De invoer van biscuits op Java en Madoera bedroeg 
± 2040 000 K.G., tegen ± 1882 000 K.G. in 1913. Uit 
Australië en ui t .Europa werd meer ingevoerd, niettegen
staande de prijzen in de laatste maanden van het jaar met 
ongeveer 10 % stegen. 

Zoowel de invoer van boter in blik als die in vaatjes was 
in 1914 grooter dan in de beide voorafgegane jaren (1 718 000 
K.G. boter in blik en 3255 K.G. boter in vaatjes, tegen 
1545 000 en 2350 K.G. in 1913 en 1599 000 en 3626 
K.G. in 1912). Kunstboter werd in kleinere hoeveelheid in
gevoerd (250 000 K.G., tegen 329 000 K.G. in 1913 en 
130605 K.G. in 1912). 

De invoer van tarwenieel vertoonde in het verslagjaar eene 
vermindering (27 671 000 K.G. in 1914, tegen 34 242 000 K.G. 

in 1913);'daarentegen steeg die van maizena (46 000 K.G., 
tegen 33 000 K.G. in 1913). TTit Australië werd in de tweede 
helft van het jaar veel minder tarwemeel aangevoerd ten
gevolge van. het door de Australische Itegeering uitgevaar
digde uitvoerverbod. Toen dientengevolge in September en 
October een tekort aan meel dreigde te ontstaan, liepen de 
prijzen sterk op, hier en daar zelfs tot 100 % boven die in 
gewone tijden. Later werd in het tekort door invoer uit 
Amerika voorzien, doch de meelprijs bleef hoog. 

De' invoer van gecondenseerde melk was in 1914 ongeveer 
even groot als ' in het jaar te voren (2 561000 K.G., tegen 
2 578 000 K.G. in 1913), terwijl die van gesteriliseerde melk 
belangrijk toenam (van 1 515 000 L. in 1913 tot 2 471 000 L. 
in 1914), in verband met de omstandigheid, dat het gebruik 
van versche koemelk onder de bevolking meer en meer achter
uit gaat. Toen in Augustus gevreesd werd, dat de aanvoer 
zou ophouden, kwam van de zijde van het publiek sterke 
vraag, zoodat de prijzen gedurende eenige weken met 100 % 
en meer stegen. Al spoedig bleek, dat de aanvulling van de 
voorraden zeer goed mogelijk was, waardoor de prijzen op 
het gewone peil werden teruggebracht. 

De. invoer van kaas op Java en Madoera bedroeg in 1914 
344 000 K.G., tegen 353 (XJ0 K.G. in 1913 en 289 000 K.G. 
in 1912. 

De invoer van mineraalwater nam af; hij bedroeg op Java 
en Madoera in 1914 1287 500 flesschen of kruiken, tegen 
1 492 400 flesschen of kruiken in 1913. 

Aan gedroogte en gezouten visch werd gedurende het ver
slagjaar op Java en Madoera ingevoerd 37 779 000 K.G., 
tegen 39 589 000 K.G. in 1913. 

De invoer van gepelde buitenlandsche rijst op Java en 
Madoera bleef in 1914 ver ten achter bij dien in vorige jaren 
(218 489 000 K.G., tegen 258 415 00Ó K.G. in 1913 en 
245 584 000 K,G. in 1912). 

De handel in buitenlandsche rijst had in het verslagjaar 
een Vrij onregelmatig verloop. In het begin van het jaar was 
de stemming flauw, voornamelijk tengevolge van de groote 
voorraden Saigon- en Rangöqn-rijst, welke tot verliesgevende 
prijzen moesten • worden verkocht, en in verband met de 
wachting omtrent een ruimen Java-oogst. Toen deze 
laatste begon af te komen, werd de stemming ter markt 
voor de buitenlandsche soorten nog flauwer. In den 
loop van Juli stegen de prijzen op de markten te Saigon en 
te Rangoon, welke over het algemeen voor den handel op 
Java toch reeds te hoog waren, nog meer tengevolgp van de 
vraag uit China, waar voor eene gedeeltelijke mislukking 
van den rijstoogst werd gevreesd. In de eerste dagen van 
Augustus ontstond op Java tengevolge van den uitgebroken 
oorlog vrees voor èen spoedig te verwachten tekort aan 
voedingsmiddelen, waardoor inkoopen van rijst op groote 
schaal plaats hadden en de prijzen van nagenoeg alle voe
dingsmiddelen buitengewoon opliepen. Na machtiging van 
de Begeering werden door de hoofden van gewestelijk bestuur 
maximum-prijzen vastgesteld voor rijst (f 10 per pi kol voor 
goede en f 7J- per pikol voor tweede soort), terwijl in 
Augustus van regeeringswege eene hoeveelheid van 20 000 ton 
rijst werd aangekocht. Daar, tengevolge van de ontwrichting 
van den internationalen wisselhandel, het doen van nieuwe 
zaken met het buitenland aanvankelijk onmogelijk was. waren 
het de houders van in Indië aanwezige voorraden buiten--
landsclie rijst, de uitvoerhandelaren in Java-rijst en de be
zitters van met handelaren te Saigon of Rangoon afgesloten 
overeenkomsten, die hiervan voordeel trokken. Tengevolge 
van de hierdoor veroorzaakte prijsstijging konden in 
Augustus, September en October zoo goed als geen zaken met 
Rangoon of Saigon tot stand komen. Bovendien hadden aldaar 
groote inkoopen plaats voor Europa, Japan, de Straits-Settle-
ments en de Philippijnen, zoodat de prijzen op een, voor 
rechtstreeksche zaken met Java te hoog peil gehandhaafd 
konden blijven. Inmiddels werd tot den geleidelijken verkoop 
van de in Augustus aangekochte hoeveelheden rijst over
gegaan. Het hierdoor ontstane ruimere aanbod deed de priizen 
niet onbelangrijk dalen. In November werd de belangstelling 
voor zaken met Saigon en Rangoon, tengevolge van aanbod 
tot lagere prijzen, weder levendiger. 

De gemiddelde prijzen van Saigon-rijst op de markt te 
Soerabaja wisselden af van f5,40 tot f4,90 per pikol, terwiil 
die van Rangoon-rijst afwisselden van f 5,80 a f 6,01 tot f 5,16 
per pikol. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1915—1916. 5. Ned.-Indië. 29 
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Lucifers. De invoer van lucifers van Europeesch maaksel 
was in 1914 op Java- en Madoera grooter dan in he,t vooraf-
gegane jaar; die uit Japan daarentegen nam belangrijk af. 
De ingevoerde hoeveelheid van Europeesch maaksel bedroeg 
2 698 000 gros doosjes, tegen 2 505 000 in 1913, die van de 
Japansche lucifers'onderscheidenlijk 1922 000 en 2 550 000 
gros doosjes. / 

Krnmerljen. Van de meeste onder dit hoofd behoorende 
goederen is de invoer in 1914 afgenomen, hetgeen voorname
lijk geweten moet worden aan de kleine invoeren-in de laatste 

vier a vijf maanden van het jaar uit Duitschland en Oosten-
rij k-Hongarije. Voor een deel schijnen deze invoeren te zullen 
worden vervangen door die uit Japan. 

Voor den handel in kramerijen is het jaar 1914 niet 
gunstig geweest. Tengevolge van belangrijke aanvoeren in 
1913 waren de voorraden groot, terwijl sterke mededinging 
tusschen de invoerhandelaren onderling het maken van 
winsten belette. In Augustus verminderde de afzet tengevolge 
van de geringe koopkracht der inlandsche bevolking, hetgeen 
tevens ten gevolge had, dat een aantal tweedehands-hande-
laren failliet gingen. 

§ 2. BINNENLANBSCHE HANDEL. 

In Bantam ging de handel in 1914 vooruit wegens de ruime 
oogsten van padi en tweede gewassen en tengevolge van de 
aanwezigheid van meer werkvolk op de ondernemingen. In de 
afdeeliug Bandoeng van de Preanger-Regentschappen was de 
handel bloeiend als een gevolg van de uitbreiding van de 

'hoofdplaats, den aanleg van goede wègea en den gunstigen 
toestand van den Europeeschen en inlandschen landbouw. 
Niet bevredigend was de toestand in Rembang, aangezien de 
rijkst- en palawidja-oogst minder goed slaagde, waardoor de 
koopkracht van de bevolking achteruitging; door den oorlog 
leed in het bijzonder de handel in lijnwaden en batikans. In 
de afdeeling Djember der residentie Besoeki werkte de tabaks
teelt wederpm zeer gunstig op den handel; op de vele onder
nemingen wal flink geld te verdienen en de inlandsche land
bouw gaf goede uitkomsten. De vrij groote koopkracht van 
de bevolking, de goede oogsten en de ontwik'keling van de 
verschillende cultures kwamen den handel in dè afdeeling 
Ngawi der residentie Madioen ten goede. 

In den Poelau Toedjoeh-archipel (Riouw en onderhoorig-
heden) was de tweedehandshandel tot Augustus zeer levendig, 
wegens den gunstigen klapperoogst waardoor veel geld onder 
de bevolking kwam. Ook in Banka en onderhoorigheden was 
de handel bloeiend wegens de toeneming van de bevolking, 
de hooge prijzen van de landbouwvoortbrengselen, het druk
ker verkeer en de gereede betaling door de mijnwerkers. Wat 
Atjeli eri onderhoorigheden betreft, was de toestand ongunstig 
in Oelee Lheue (wegens den achteruitgang van de haven-
plaats), in Lho Seumawe en Sigli (tengevolge van de dalende 
uitvoer-prijzen van peper, pinang en copra), in Meulaboh 
(doordat de bevolking geen boschvoortbrengselen van de hand 
kon zetten), in Tjalang (wegens den verminderden copra- en 

f teperuitvoer) en in Singkel (waar de handel wegens den oor-
og geheel stilstond); daarentegen ondervond de handel in 

Lho Soekon en het Meergebied en de Dorot-streek den invloed 
van den bevredigenden politieken toestand en die in Tamiang 
den gunstigen invloed van de zich steeds uitbreidende rubber-
teeit. In de Zuider- en Oosterafdeelingvan Borneo werkte de 
prijsdaling van de boschvoortbrengselen (vooral rotan en 
getah) ongunstig op den handel. De goed geslaagde rijst- en 
djagoeng-oogst en de vermeerdering van de koffie- en klap
peropbrengst deden de handel in Celebes en onderhoorig
heden bevredigend zijn ; vooral die in copra was zeer levendig, 
doch die in boschvoortbrengselen ging achteruit. In Menado 
ondervond de handel den nadeeligen invloed van de groote 
droogte, terwijl in Amboina de handel in damar, copra, 
noteniuskaat. foelie, kruidnagelen en vogelhuiden zeer ge
drukt was. Wat Timor en onderhoorigheden betreft, ging de 
handel op Soembawa vooruit wegens meer welvaart van de 
bevolking, dank zij het rustig bezit van hare eigendommen; 
in Biraa behaalden de handelaren slechts weinig winst wegens 
de scherpe mededinging. 

Ook de inlandsche kleinhandel leed in 1914 door den Euro
peeschen oorlog. In de Preanger-Regentschappen ging hij 
eenigszins vooruit door de opening van nieuwe ondernemingen 

en de kapitaalverstrekking door de afdeelingsbanken, terwijl 
de handel in Pekalongan toenam door het drukker verkeer. 
In de afdeeling Grobogan van de residentie Semarang kwam 
kapok, gaplek en copra aan de markt. Ook in de afdeeling 
Toeban van de residentie Rembang viel vooruitgang waar te 
nemen door de betere economische omstandigheden. Diezelfde 
omstandigheden deden het aantal warongs in de afdeelingen 
Djember en Banjoewangi van de residentie Besoeki toe
nemen. In Banjoemas was in het bijzonder de copra-handel 
zeer gedrukt, terwijl in de afdeeling Ternanggoenp (Kedoe) 
de mindere opbrengst van de tabaksteelt ongunstig op den 
handel werkte. In de afdeeling Magetan van de residentie 
Madioen was de toestand van den kleinhandel zeer bevredi
gend wegens de uitbreiding van den aanplant van de suiker
ondernemingen en de aanwezigheid van meer werkvolk. De 
toeneming van de bevolking en de uitbreiding van den Euro
peeschen landbouw deden de handel in Kediri zeer levendig 
zijn. 

In de afdeeling Painan van het gouvernement Sumatra's 
Westkust was eenige opleving waar te nemen als een gevolg 
van den goeden rijstoogst. De betere wegen en de uitbreiding 
van de landbouwondernemingen hadden een gunstigen in
vloed op den handel in Tapanoeli; veel koffie, benzoë, getah 
en copra kwam aan de markt. Ook in Palembang, voorname
lijk in Ogan en Komering Oeloe, ging de handel in koffie 
vooruit, in de Oostkust van Surnatra verminderde de koop
kracht van de bevolking.. Wat- Atjeh en onderhoorigheden 
betreft, was de tpestand van den kleinhandel gunstig in Koeta 
Radja (drukker bezoek), Bireuën en Lho Soekon (betere 

fiolitieke toestand), Langsar (uitbreiding van den particu-
ieren landbouw) en Simeuloe (het bedrijf van de hóutaan» 

kapmaatschappij); in Oelee Lheue daarentegen ginjj de 
handel achteruit tengevolge van de opheffing van het garni
zoen en in Singkel doordat de boschvoortbrengselen geen 
aftrek meer vonden. In Menado werkten de stijgende rijst
prijzen en de mindere opbrengst van de landbouwvoort
brengselen ongunstig op den handel in dat gewest, waarin 
tegen het einde van het jaar eenige verbetering kwam 'door 
de hoogere copra-prijzen. De daling van de prijzen van de 
uitvoerartikelen drukte den handel in Ternate en onder
hoorigheden. Op Lombok valt een steeds levendiger pasar-
bezoek waar te nemen ; in de afdeeling Djembrana (Bali) nam 
de kleinhandel gestadig in bloei toe. Wat Timor en onder
hoorigheden aangaat, was de toestand van den kleinhandel . 
gunstig in West-Timor, tengevolge van de uitbreiding van de 
hoofdplaats Koepang en in Midden-Timor en Noord- en Zuid-
Beloe door de veelvuldiger aanrakingen van de handelaren 
met de bevolking, die steeds meer ten verkoop begint aan te 
bieden; op Soembawa nam het aantal Chineesche warongs 
toe. 

Opgaven omtrent het aantal plaatsen, waar'vaste markten 
(pasars) zijn ingesteld, zijn te vinden in bijlage RR, 
onder V. 
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§ 3. NIJVERHEID. 

Nijverheid in het algemeen. Tot Augustus 1914 was de 
pang van zaken van de nijverheids-ondernemingen over het 
algemeen bevredigend, doch na het uitbreken van den oorlog 
werd de toestand in de meeste bedrijven minder gunstig, 
terwijl door het i n d e war geraken van de kredietverhoudin
gen, zoowel in Indië als in Europa, de eigenaren van ntjver-
heidsonderneiningen veelal niet over de noodige kredieten 
konden beschikken. 

De aanvoer van grondstoffen uit Europa (o.a. voor de 
machine-u ij verheid) bleek ook na het uitbreken van den 
oorlog in de meeste gevallen mogelijk, ofschoon de prijzen 
stegen en hoogere vrachten moesten worden betaald. 

Klachten over onvoldoend onderlegd vakkundig personeel 
werden, evenals in vorige jaren, van verschillende zijden 
vernomen. 

Tot onderzoek van de mogelijkheid tot het in het leven 
roepen van nieuwe takken van fabrieksnijverheid in Neder-
landsch-Indië, voornamelijk ter verwerking van in Indië aan
wezige grondstoffen, en tot bet geven van raad nopens maat
regelen ter bevordering van de totstandkoming van nieuwe 
nijverheidsondernemingen van bedoelden aard, is bij Gouv. 
Bt. 14 Sept. 1915 n°. 11 eene commissie ingesteld onder 
voorzitterschap van jhr . mr. A. C. D. DE GKAKFF, lid van 
den Raad van Ned?rlandsch-Indië. 

De in de gewestelijke verslagen over 1914 aangetroffen op
gaven omtrent de aan particulieren toebehoorende nijver-
heidsinrichtingen, uitgezonderd die welke de verwerking van 
landbouwvoortbrengselen beoogen, zijn bijeengebracht in de 
in bijlage RR opgenomen lijst. De in die lijst verstrekte 
gegevens nopens de werkloonen worden aangevuld door de 
onder I I I en IV van die bijlage voorkomende uitvoerige 
gewestelijke opgaven van de laagste en hoogste in 1914 aan 
ambachtslieden en koelies betaalde -loonen. 

Industrieele eigendom. De bij K. B. 29 Aug. 1912 n°. 57 
(Ned. St. n?. 284, Ind. St. n°. 545) vastgestelde bepalingen 
op de fabrieks- en handelsmerken in de Nederlandsche kolo
niën en de aldaar gevestigde hulpbureaux voor den indus-
trieelen eigendom, ondergingen wijziging bij K. Bn. 27 Mei 
1914 n°. 64 (Ned. St. n°. 216; Ind. St. n°. 515), 26 Jan. 
1915 n°. 16 (Ned. St. n°. 26; Ind. St. n°. 275) en 7 Dec. 
1914 n°. 51 (Ned. St. 1914 n°. 550rB; Ind. St, 1915 n°. 300). 

Bouwmaterialen. Het bedrijf der pannen- en baksteen- ; 
nijverheid, dat nagenoeg uitsluitend door inlanders wordt 
uitgeoefend, leverde, in 1914 over het algemeen wederom 
bevredigende uitkomsten op; de vraag naar deze artikelen 
was goed en de prijzen waren loonend, niettegenstaande de 
hoedanigheid over het algemeen veel te wenschen overliet. 

De vooruitzichten voor de cementtegels-fabrieken lieten 
zich aanvankelijk gunstig, aanzien, doch weldra bleek dat, 
tengevolge van slapte in den handel en andere oorzaken, de ', 
uitvoering van een aantal ontworpen werken moest worden ; 
uitgesteld. In Augustus trad bovendien, als gevolg van den 
oorlogstoestand in Europa, een bepaalde stilstand in het 
bouwvak in, waardoor verscheidene bestellingen van tegels 

'werden ingetrokken. Ook stegen de prijzen van de meeste j 
grondstoffen belangrijk, waardoor de voortbrengingskosten 
hooger werden. 

De Portland-cement-vervaardiging had van de langdurige 
en felle droogte te lijden, terwijl de verkoopprijzen gedrukt : 
werden door groote aanvoeren tegen lage prijzen uit Europa j 
(tengevolge van overproductie). Bij het uitbreken van den 
oorlog kwam hierin eenige verandering, toen de invoerhan-
del, bevreesd voor hei uitblijven van aanvoer ,uit het buiten- i 
land. zijne prijzen verhoogde, welk voorbeeld door de (abri- ' 
kanten in Indië werd gevolgd. Toen diei vrees ongegrond 
bleek, daalden de prijzen opnieuw. De gemiddelde productie- ! 
kosten waren hooger dan in vorige jaren. 

De trasfabrieken leverden bevredigende uitkomsten op, j 
ondanks den nadeeligen invloed, welken de oorlogstoestand 
op den afzet uitoefende. 

Scheikundige nijverheid. Evenals in 1913, waren de 
uitkomsten van de beenderenmeel-fabrieken niet gunstig, het
geen voornamelijk moet worden toegeschreven aan de hooge 
spnorvrachten voor het vervoer van de grondstoffen, liet 
meel wordt nagenoeg uitsluitend naar Oost-Azië, Australië 
en Europa uitgevoerd. De uitkomsten van de zeepziederijen, 
welke zich bijna geheel toeleggen op de vervaardiging van 
.minderwaardige soorten waschzeep, waren in het verslagjaar 
wederom gunstig, dank zij de bevredigende vraag naar dit 
artikel. De prijzen zijn gestegen, in verband met de ver
hooging van de prijzen van de grondstoffen. 

Houtbewerking. Kon de gang van zaken in de hout-
1 bewerkings-nijverheid gedurende de eerste' zeven maanden 
I van 1914 over het algemeen bevredigend genoemd worden, 
I in de laatste vijf maanden van liet jaar was dit geenszins het 
, geval, in verband met de slapte in lret bouwbedrijf en de 
' algemeene schaarschte en duurte van .goede houtsoorten. 

Meubelnijverheid. Ondanks de algemeene zucht tot be-
; zuiniging was de gang van zaken in de meubelnijverheid 

gunstig, hetgeen in hoofdzaak moet worden toegeschreven 
aan de bij een toenemend aantal der in Indië gevestigde 

. Cbineezen opgemerkte neiging om hunne woningen met 
i nieuwerwetsche meubelen in te richten. De kosten van ver

vaardiging zijn gestegen wegens de hoogere prijzen van het 
djatihout en de verhooging der loonen van de inlandsche 
werklieden. 

Metaalbewerking. De toestand van dit bedrijf was ge-
1 durende de eerste zeven maanden van 1914 gunstig, doch na 

het uitbreken van den oorlog verminderde het aantal bestel
lingen. De bedrijfskosten zijn in het verslagjaar gestegen, 
mede tengevolge van het gering aantal bestellingen, terwijl 
de voortbrengingskosten bij de machinenijverheid.veel hooger 
waren, in verband met de stijging van de loonen en de hoogere 
prijzen van de grondstoffen. 

Cartonvervaardiging. De uitkomsten van dit bedrijf 
waren in 1914 niet onbevredigend; grondstoffen waren steeds 
in voldoende mate beschikbaar. De hoedanigheid van het in 
Indië vervaardigde carton staat, wat regelmatigheid en glad
heid betreft, achter bij die van het ingevoerde fabrikaat, 
ofschoon hierin eenige verbetering valt waar te nemen. De 
voortbrengingskosten waren lager dan in 1913. 

Scheepsbouw. Het scheepsbouwbedrijf had in de eerste 
helft van 1914 over bet algemeen een gunstig en normaal 
verloop, tot de oorlog uitbrak, welke eene zeer merkbare 
■lapte deed ontstaan. Behalve door liet marine-etablissement 
worden in Indië nog geen stoomschepen van eenigszins 
grooten inhoud gebouwd; de scheepsbouw bepaalt zich tot de 
vervaardiging van motorbooten, prauwen en zeilschepen. 
Evenals in vorige jaren, werd ook in het verslagjaar een i*root 
aantal ijzeren laadprauwen geheel of in onderdeden inge
voerd: de door het scheepsbouwbedrijf' hierdoor ondervonden 
mededingimr was over het geheel zeer merkbaar. Grondstoffen 
waren in het afffeloopen jaar in voldoende hoeveelheden vpor-
handen. De prijzen van de uit Europa bestelde grondstoffen 
waren over het algemeen hooger dan in het jaar tevoren; 
vooral die van koper en lood stegen belangrijk. 

Het aantal op inlandsche wijze getuigde zeeschepen, die 
in 1914 o]) Java en Madoera door inlanders en vreemde 
oosterlingen werden aangebouwd, bedroeg voor de residentiën 
Batavia. Cheribon. Pekalongan en Rembang onderscheiden
lijk 4. 31. 34 en 117; voorts werden in de residentiën Cheri
bon, Rembang en Soerabaja onderscheidenlijk 44. 14 en 102 
inlandsche vaartuigen van minder dan twee ton inhoud ver
vaardigd en werden in Batavia op inlandsche werven 46 
prauwen aangebouwd voor de binnenvaart, terwijl in Peka
longan 14 groote visschersvaartuicren (majangs) en 2 andere 
prauwen in aanbouw waren. Wat de buitenbezittingen 
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betreft, was het aantal op inlandsche wijze getuigde zee
schepen, die van stapel liepen, voov de gewesten Sumatra's 
Westkust, Benkoelen en Oostkust van Sumatra onderschei
denlijk 14, 3 en 92 en werden in de gewesten Sumatra's 
Westkust, Oostkust van Suinatra, Riouw en onderhoorig-
hedcn, Manka en oiiderlioorigheden en de Westerafdeeling 
van Borneo onderscheidenlijk 21, 214, 17, 2 en 87 inlandsche 
vaartuigen, minder dan twee ton metende, afgeleverd. 

Op de door Europeanen gedreven wordende scheepstiinmer-
werven werden in de resideittiën Cherihon en Semarmg 
onderscheidenlijk 13 en 24 op inlandsche wijze getuigde 
zeeschepen aangebouwd. Voorts leverden bedoelde werven, 
behalve herstellingswerk, nog af: in de residentie Batavia 12 
motorbooten, 9 motorsloepen, 21 op Europeesche wijze ge
tuigde zeeschepen (namelijk 9 reddingbooten, 8 kleine kotters 
en 4 laadhooten), 6 vletten van minder dan twee ton inhoud 
en een aantal laadprauwen zonder optuiging, en in de resi
dentie lteinlmng 5 stoomschepen, 21'andere op Europeesohe 
wijze getuigde zeeschepen en 4 vaartuigen, minder dan twee 
ton metende. 

Op de aan Europeanen toebehoorende werven in de buiteu-
bezittiugen werden aangehouwd: in Palemhang 1 hekwieler, 
terwijl de in 1913 aangevangen houw van een dergelijk vaar
tuig werd ten einde gebracht, in de Zuider- en Oosterafdee-
ling van Borneo 1 motorboot, 1 houten zeetongkang en 
1 houten ponton. Door de naamlooze vennootschap „Zee
haven en kolenstation Sabang" werden aangebouwd 1 zee
lichter en werden voorts uitgerust 1 tinbaggermolen bestemd 
voor Siam, 1 bunkerlichter met grijpemmerkraan voor eigen 

bedrijf, 1 grijpemmerkraan met stampbeitelinrichting be
stemd voor den dienst der burgerlijke openbare werken en 
1 platte kolenlichter; bovendien werd de in 1913 aangevan
gen uitrusting van een tinbaggermolen voor Siam beëindigd. 

Andere takken van nijverheid. Tot aan het uitbreken 
van den oorlog was de loop1 van het bedrijf der cansave-
fabriekeri over het algemeen gunstig in verband met de be
vredigende prijzen voor het fabrikaat. Baarna trad een stil
stand in, tengevolge van het ophouden van de vraag uit 
Europa en Amerika, welke toestand voortduurde tot in Sep
tember, toen opnieuw vraag, ofschoon tegen dalende prijzen, 
kwam opzetten. In de Preanger-Regentsehappen moesten in 
de tweede helft van het jaar een aantal fabrieken worden 
stopgezet, terwijl er twee failleerden. Voor de fabrikanten 
van xipritus en arak was 1914 een minder bevredigend jaar 
dan het voorafgegane. De afzet in i^ndië was van geringe 
leteekenis, terwijl werd geklaagd over de hoedanigheid van 
den geleverden houtgeest. De uitvoer naar China was in het 
verslagjaar belangrijk kleiner dan in 1913. De voortbren-
gingsknsten zijn in" 1914 gestegen, tengevolge van het'duurder 
worden van de grondstoffen. De ijsfabrieken leverden bevre
digende uitkomsten op. Wel deed de oorlogstoestand in 
Europa zich gedurende de laatste, maanden van het jaar ook 
in dit bedrijf gevoelen (o.a. door de hoogere prijzen van 
grondstoffen en brandstoffen en door het moeielijk verkrij
gen van zwaveligzuur), doch de afzet bleef vrijwel gelijk 
aan dien in 1913. 

§ 4. AMBACHTS- EN NIJVERHEIDS-ONDERWIJS VOOR INLANDERS. 

Zooals reeds in hoofdstuk H kol. 86) werd medegedeeld, 
is bij Gouv. Bt. 13 Jan . 1915 n°. 33 (Ind. St. n°. 85) een 
inspecteur van het inlandsch ambachts- en nijverheidsonder
wijs in dienst gesteld, nadat, met ingang van 1 Maart 1914, 
de bemoeienissen zoowel met dit onderwijs als met het nijver
heidsonderwijs voor inlanders van het departement van onder
wijs en eeredienst naar dat van landbouw, nijverheid en 
handel waren overgebracht (zie K.V. 1914, kol. 67). 

Gegevens omtrent de drie groote ambachtsscholen te Bata
via, Semarang en Soerabaja zijn vervat in bijlage RR, onder 
I . Ten behoeve van de school te Batavia zijn bij Gouv. Bt. 26 
Mei 1914 n°. 52, bij weze van tijdelijken maatregel, fondsen 
beschikbaar gesteld voor het gratis verstrekken aan de leer
lingen van een maaltijd per schooldag en van kinine, voor 
tegemoetkoming in de kosten van verhuizing uit ongezonde 
stadsgedeelten naar door de commissie van toezicht aan te 
wijzen buurten en voor vervoerkosten, voor zoover zij, naar 
het oordeel dier commissie op zeer grooten afstand van de 
school verwijderd wonen. Van de toepassing van deze maat
regelen verwacht men eene belangrijke vermindering van de 
onder de leerlingen veelvuldig voorkomende ben-beri en 
malaria. 

Een aanvang werd gemaakt met het in het leven roepen 
van eenvoudig ambachtsonderwijs ten platten lande. De scho
len worden bestemd voor een beperkt aantal leerlingen (30 
a 35), die gewoon inlandsch lager onderwijs moeten hebben 
genoten. 

Voorloopig wordt gerekend op een tweejarigen leergang, 
terwijl het leerplan zoo eenvoudig mogelijk wordt gehouden. 
Aan het hoofd van elke school wordt een Éuropeesch vakman 
geplaatst, die zal worden bijgestaan door inlandsche hulp
onderwijzers. In Mei 1915 werden de eerste scholen van dezen 
aard geopend, namelijk te Keboemen en Fort de Koek, beide 
in de eerste plaats gestemd voor de vorming van timmer
lieden. M a°htiging is verleend tot opening van eene gelijk
soortige school te Koeta Radja. 

Maatregelen werden getroffen om geschikte gediplomeer
den van de groote ambachtsscholen te vormen tot hulponder
wijzers aan de desa-ambachtsscholen, door hen gedurende 1 
a li jaar werkzaam te stellen bij de werkplaatsen der staats-
spoórwegen (houtbewerking) of het marine-etablissement 
(ijzerbewerking), en hen daarna voor hunne opvoedkundige 
vorming onderwijs te laten geven aan de ambachtsscholen op 

: de hoofdplaatsen. Een deel der op deze wijze gevormde onder
wijskrachten zal tevens kunnen dienen om de minder ge-

■ schikte ambachtsonderwijzers op de laatstbedoelde inrichtin-
| gen te vervangen.door geschoolde krachten. . , 

In Jul i 1915 werd eene geldelijke tegemoetkoming verleend 
aan de vereeniging „Karadjinan Tasikmalaja" voor de op
r icht ingvan eene vlechtschool te Tasikmalaja, terwijl boven
dien de beschikking werd gegeven over een van landswege 
aangestelden en bezoldigden ambachtsonderwijzer voor de 
leiding der inrichting. 

Ter verbetering van het steen- en pannenbakkersbedrij f is 
een deskundige in dienst gesteld (zie Ind. St. .1914 n°. 769), 
wiens werkkring overeenkomt met dien van een wandel-
leeraar. Zijne werkzaamheden brachten hem allereerst in de 
afdeeling Keboemen en daarna in de gewesten, waar de dienst 
der pestbestrijding de woningverbetering ter hand heeft ge
nomen. 

De huisvlijtschool te Ngawi telde bij het einde van het 
schooljaar 1914/15 47 leerlingen. Onderwezen werden de vol-

f ende vakken: vlechten, houtsnijden, leembewerking, bewer
ing van hoorn, been, schildpad en paarlmoer, zoomede tee

kenen. Vijf en twintig leerlingen genieten eene toelage van 
f 2,50 's maands als tegemoetkoming in de kosten van voeding 
en huisvesting. Van slechts enkele leerlingen is gebleken, 
dat zij na het verlaten van de school het geleerde in toepas
sing brengen. 

Ten aanzien vari de bijzondere scholen voor ambachtsonder-' 
wijs staan ditmaal geen gegevens ten dienste, omdat, als ge
volg van den overgang van de bemoeienissen met het am
bachtsonderwijs voor inlanders van het departement van 
onderwijs en eeredienst naar dat van landbouw, nijverheid 
en handel, die gegevens niet meer, als tot dusver, zijn ver
zameld door de inspecteerende ambtenaren van het inlandsch 
lager onderwijs, terwijl de inspectie van het inlandsch am
bachtsonderwijs eerst in den loop van het jaar werd ingesteld. 

Geldelijke steun uit 's lands kas werd in 1914 genoten door 
de volgende inrichtingen tot de daarachter vermelde be
dragen : 

Industrieschool voor inlanders te Madjawarna 
(Soerabaja) f 1200 

Handwerkschool voor inlanders te Swaroe (Pasoe-
roean) 1800 
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Als voren te Kediri f 1200 
Ambachtsschool voor inlander» te Lagoeboti (Ta-

panoeli) ,, 5000 
Huisvlijtschool voor Batakschei meisjes te Lagoe-

boti . ,, 600 
Ambachtsschool voor inlanders te Sidikalang 

(ïapanoeli) ,, 900 

Als voren te Kakas (Menado) f 7100 
Als voren te Gamsoengi (Ternate en onderhoorig-

heden) „ 1200 
Roomsoh-katholieke vakschool te Langgoer .(Am-

boina) „ 3000 
i 

§ 5. TENTOONSTELLINGEN. 

Ter gewestelijke hoofdplaats Djokjakarta werd bij ge
legenheid van de Sekaten-ieesten in Februari 1914 eene jaar
markt-, tevens nijverheidstentoonstelling gehouden, ten be
hoeve waarvan door de Itegeering een renteloos voorschot van 
f 3000 was toegestaan, weik bedrag, na afloop van de ten
toonstelling, weder in 's lands kas is teruggestort. 

In Mei werd ter afdeelingshoofdplaats Batoe (Pasoeroean) 
eene tentoonstelling van djeroeks gehouden, welke vrij druk 
bezocht werd. Behalve de djeroek manis en keprok uit de 
districten Pananggoengan en Ngantang, waren djeroek-
soorten te zien uit de gewesten Batavia, Preanger-ltegent-
schappen, Madioen en Kediri. 

. Onder den naam ,,Koloniale tentoonstelling Semarang 
1914" werd, ter herdenking van de honderdjarige herwinning 
van Nederlands onafhankelijkheid, ter gewestelijke hoofd
plaats Semarang van 20 Augustus tot 22 November eene ten
toonstelling gehouden. De Èuropeesche oorlog was van in
vloed op het bezoek, dat echter toch bevredigend mocht 
worden genoemd. Behalve ruim 2300 alwnnementskaarten, 
werden afgegeven 138 520 dag- en avondkaarten voor Euro
peanen en Chineezen en 182 376 voor inlanders, terwijl aan 
+ 50 000 personen toegang werd verleend op spoor- en tram
wegkaartjes. Zoowel van de gemeente Semarang, als van 
verschillende maatschappijen en bankinstellingen, mocht de 
tentoonstelling — welke ook van regeeringswege gesteund 
werd — medewerking ondervinden. Het beo'ogde doel, name
lijk om in ruime mate de gelegenheid te openen om te toonen 

wat o]) elk gebied van koloniale werkzaamheid reeds is tot 
stand gebracht en nog te doen valt, werd volkomen bereikt. 
Enkele vreemde natiën hadden afzonderlijke paviljoens voor 
hare inzendingen, met name Japan, China en Britsch-Indië, 
terwijl Australië en Nieuw-Zeeland mede waren vertegen
woordigd. De geldelijke uitkomsten waren minder be
vredigend. Het waarborgfonds zal in zijn geheel moeten 
worden aangesproken. 

Te Batavia werd een internationaal rubl>ercongres met ten
toonstelling gehouden, het congres van 19 tot 23 October en 
de tentoonstelling van 19 October tot einde November. Een 
en ander kan in alle opzichten als geslaagd worden be
schouwd en leverde ook geldelijk goede uitkomsten op. Vooral 
werd veel belangstelling ondervonden van de Indische 
planters, zoomede 'van de naburige Engelsche koloniën. Het 
congres met tentoonstelling heeft den eersten stoot gegeven 
tot de oprichting van een centraal rubberproefstation, dat in 
1915 tot stand kwam. Het batig saldo, dat de tentoonstelling 
opleverde, maakte het mogelijk, daaruit een belangrijk deel 
der inrichting van het proefstation te bekostigen. 

Ook op kunstgebied werden in het verslagjaar kleine ten
toonstellingen gehouden, o.a. te Batavia en te Buitenzorg, 
uitgaande van den Nederlandsch-Indischen Kunstkring, 
waarop grootendeels schilderijen en teekeningen werden ten
toongesteld. Te Buitenzorg werden bovendien kunstnijverheid 
uit de residentie Djokjakarta en fotografiekunst tentoon
gesteld, i 

§ 6. KAMERS TAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID. 

Van de vijf in Nederlandsch-Indië bestaande kamers vau koophandel en nijverheid gaven die te Semarang, Soerabaja, 
Padang en Makasser een verslag over 1914 in druk uit. 

§ 7. IJKWEZEN. 

na voorafgegane justeering. Het eerstgenoemde totaal be
stond uit 11 679 maten, gewichten en strijkers en 568 weeg-

( werktuigen. Wat den ijk en herijk ten behoeve van particu-
ijkvoorwerpeu, waarvan er 11 320 en 6034 konden worden j lieren betreft, was de verdeeling 5527 maten, gewichten en 
goedgekeurd, doch zulks, wat 1384 en 234 stuks betreft, eerst strijkers en 905 weegwerktuigen. 

In de districten Batavia, Poerwakarta, Soerabaja, Buiten
zorg en Semarang werden in 1914 ter onderzoek aangeboden 
12 247 aan den lande en 6432 aan particulieren toebehoorende 
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* GOUVERNEMENTSBEDRIJVEN. 

I. POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONDIENST. 

§ 1. ALGEMEEN OVERZICHT. 

Statistieke opgaven betreffende den post-, telegraaf- en 
telefoondienst in Nederlandsch-Indië over de jaren 1912, 
1913 en 1914 komen voor in bijlage SS. 

Op ült. 1914 bestond bet personeel van den post-, telegraaf-
en telefoondienst, «met inbegrip van den radiotelegrafischen 
dienst (vaste en tijdelijke ambtenaren en beambten, behalve 
de na te noemen 2520 lagere inlandsche en Chineescbe be
ambten) uit 1931 Europeanen (vgl. bijlage SS) en 826 in
landers en vreemde oosterlingen (inlanders: 9 teekenaars, 
319 klerken, 154 assistenten, 182 sorteerders, 37 maand- en 
daggelders en 115 hulppostcommiezen; Chineezen: 5 assis
tenten, 1 maandgelder, 2 hulppostcommiezen en 2 kler'ken). 
Op 31 December 1913 bedroeg het aantal Europeanen 1575 
en dat der inlanders en vreemde oosterlingen 589, zoodat in 
den loop van 1914 eene vermeerdering plaats had met onder
scheidenlijk 356 (22,6%) en 237 (40,2%) personen. Het 
overig lager inlandsen personeel van den post- en telegraaf
dienst vermeerderde van 2129 tot 2520, dus met 391 be
ambten of 18,3 %. . 
. Voorts waren op uit. 1914 voor den post-, telegraaf- en 

telefoondienst aan het hoofdbureau werkzaam: 2 referen
darissen, 1 adjunct-referendaris, 2 hoofdcommiezen, 35 com
miezen, 5 ambtenaren ter beschikking en 102 klerken (onder 
wie 4 inlanders) van het departement van gouvernements
bedrij ven. 

Het personeel van den gouvernements-telefoondienst telde 
op uit. 1914 600 Europeanen, tegen 467 in het voorafgegane 
jaar (toeneming met 133 personen; of 28,4 % ) ; voorts 303 
Chineesche en inlandsche telefonisten en 62 inlandsche 
klerken, tegen 251 en 32 op uit. 1913 (uitbreiding met 82 
inlanders en Chineezen, zijnde 29 % ) . Het overig inlandsen 
personeel van den telefoondienst nam in 1914 toe van 392 tot 
518 beambten ("65 reparateurs en 453 lijnleggers), dus met 
126 personen of 32,1 %. 

De hoogste bezoldiging van de inlandsche klerken,is van 
f 125 's maands gebracht op f 150 's maands; bij het bereiken 
van die bezoldiging \;erkrijgt de betrokkene den titel van 
adjunct-commies. Voorts werd ook de positie van eenige cate
gorieën van Europeesche en inlandsche beambten, behoorende 
tot het lager personeel, verbeterd. 

In den loop van het verslagjaar werden, ter versterking 
van het kantoorpersoneel, uit Nederland gezonden 27 per
sonen, van wie echter 3 den dienst weder verlieten. 

Op uit. 1914 bestond het personeel van den seinleergang te 
Weltevreden uit 1 fungeerend chef (bij afwezigheid wegens 
buitenlandsch verlof van den chef) en i 0 instructeurs, waar
van er 1 sedert het begin van Augustus op het telegraafkan-
toor te Weltevreden werkzaam was, terwijl er 1 belast was niet 
de administratieve werkzaamheden. Bij den leergang te Soera-
baja waren op uit. 1914 werkzaam 1 chef en 2 instructeurs. 
Op 1 Januari 1914 bedroeg het aantal leerlingen van den leer
gang te AVeltevreden en te Soerabaia onderscheidenlijk 146 
en 29 en op uit. 1914 166 en 64. In den loop van het verslag
jaar leverde de leergang te Weltevreden 85 en die te Soera-
baja 6 klerken aan den dienst af, terwijl voorts in 1914 de 
opleiding van 41 leerlingen te Weltevreden en die van 6 te 
Soerabaja om verschillende redenen werd gestaakt. 

De leergang tot opleiding voor den rang van commies werd 
in den aanvang van 1914 gevolgd door 30 commiezen der 3de 
klasse en 1 surnumerair. In den loop van het jaar werd één 
commies der 3de klasse afgevoerd wegens ziekte. De overige 
29 namen allen deel aan het eindexamen, waarvan er 18 

terstond en 6 na een herexamen slaagden. Vijf leerlingen 
moesten worden afgewezen. Bovendien werden geëxamineerd 
16 tijdelijke commiezen, van wie er 10 slaagden; 2 "trokken 
zich terug en 4 werden afgewezen. Bij den leergang 1914/1915 
werden ingedeeld 19 commiezen der 3de klasse, 10 surnume
rairs, benevens 1 surnumerair van den leergang 1913/1914. 
Na den aanvang meldden zich nog 4 surnumerairs aan, die 
eveneens werden toegelaten. Van de commiezen werden er 2 
afgevoerd op verzoek, wegens ziekte, terwijl er 1 overleed. De 
surnumerair van 1913 slaagde in het in December gehouden 
eindexamen, zoodat op 31 December 1914 het aantal leer
lingen 30 bedroeg. 

Bij Gouv. Bt. 12 Dec. 1914 n°. 43 (Ind. St. n°. 759) is, 
gerekend van 1 Januari 1914, de post-, telegraaf- en telefoon
dienst gereorganiseerd. De bezoldigingen van het kantoor
personeel zijn verbeterd, terwijl eene strengere scheiding tot 
stand kwam tusschen lager en hooger personeel, d. w. z. 
tusschen degenen, die met den eigenlijken kantoordienst zijn 
belast (assistenten l) en klerken) en degenen (commiezen) 
wier taak het is onder toezicht van de kantoorchefs de leiding 
van den dienst te voeren. De verdeeling van de commiezen in 
klassen is vervallen, terwijl in verband met het invoeren van 
den hoofdcommies-rang, die van kantoorchef der 2de klasse 
als afzonderlijke .betrekking is opgeheven. De kantoren zijn 
instede van in 4, in 3 klassen verdeeld. Het aan het beheer 
van een kantoor verbonden voordeel van vrije woning of bij 
gemis daarvan, van huishuurindemniteit, is behouden. Mede 
is gehandhaafd de toekenning van toelagen voor eene werk
zaamst ell ing bij het hoofdbureau van den post-, telegraaf- en 
telefoondienst en bij een hoofdkantoor, echter wat aangaat 
laatstbedoelde tegemoetkoming, alleen voor zooveel betreft 
hoofdcommiezen, die vóór 1 Januari 1914 den rang hebben 
bekleed van kantoorchef der 2de klasse. De aan de kantoor
chefs toegekende toelagen voor bemoeienis met de postspaar-
bank, voor busrecht en voor de inning van telefoonabonne
mentsgelden zijn ingetrokken. Het examen ter verkrijging 
van de betrekking van commies der 2de klasse (zie Ind. St. 
1913 n°. 502) is gehandhaafd en wordt voortaan aangeduid 
als ,,examen ter verkrijging van de betrekking van commies 
bij den post-, telegraaf- en telefoondienst in Nederlandsch-
Ind ië" , terwijl ook de eischen van toelating tot den te 
Batavia gevestigden commies-leergang geen veranderingen 
hebben ondergaan. Eveneens is onder de benaming van 
„examen ter verkrijging van de betrekking van kantoorchef 
der 1ste klasse, en de daarop volgende hoogere rangen" van 
kracht gebleven het examen ter verkrijging van de betrek
king van commies der 1ste klasse en de daarop volgende 
hoogere rangen (zie Ind. St. 1910 n°. 336). Dit examen zal 
voor het eerst in Juli 1915 worden afgenomen en wel overeen
komstig de in 1910 vastgestelde bepalingen (zie Bijbl. Ind. 
St. n°. 7285). 

In verband met de besproken reorganisatie zijn, mede 
gerekend van 1 Januari 1914, nieuwe bijzondere voorwaarden 
van benoembaarheid tot betrekkingen bij den post-, tele
graaf- en telefoondienst in Nederlandsch-Indië vastgesteld 
(zie Ind. St. 1915 n°. 179). 

i) Met de instelling van de betrekking van assistent werd in de eerste 
plaats beoogd in den nijpenden nood aan personeel op snelle wijze te voorzien, 
en voorts de gelegenheid te openen om de commiezen met toezicht en leiding 
te kunnen belatten, dus met werk dat beter overeenstemt met hunne opleiding 
en ontwikkeling, met als gevolg eene betere en meer economische werkverdee-
ling op de kantoren. Gedurende het verslagjaar heeft die maatregel op bevre
digende wijze gewerkt. 
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De voorwaarden, waaronder de opleiding en de uitzending 
uit Nederland van personeel voor den post-, telegraaf- en 
telefoondienst in Nederlandsch-Indië geschieden, zijn vast
gesteld bij K. B. 8 Oct. 1914 n". 46 (Ind. St. n°. 780). Die 
opleiding, geschiedt op eene te Leiden gevestigde, den lsten 
November 1914 geopende school. Het aantal der met den 
titel van surnumerair bij den Indischen post-, telegraaf- en 
telefoondienst in opleiding te nemen jongelieden — de helft 
van het aantal plaatsen wordt hier te lande en de andere helft 
in Indië beschikbaar gesteld — wordt jaarlijks door den 
Minister van Koloniën en den Gouverneur-Generaal in onder
ling overleg vastgesteld. Voor het eerste studiejaar zijn een 
40-tal jongelieden voor de opleiding aangewezen. 

Dij Gouv. Bt. 23 Jan. 1914 n°. 37 (Ind. St. n°. 136) is, 
tegen intrekking van de betrekking van chef der controle bij 
het hoofdbureau van den post-, telegraaf- en telefoondienst, 

§ 2. BRIEVEN-

Binnenlandsch verkeer. Het aantal post- en vereenigde 
kantoren klom in 1914 van 175 tot 180, het aantal hulppost
kantoren van 242 tot 266. Onderscheidenlijk 41, 63, 4 en 3 
hulppostkantoren waren gevestigd op plaatsen waar zich 
tevens onderscheidenlijk liulptelegraafkantoren, spoorwegtele-
graafkantoren, telefoonkantoren van het militair en telefoon
kantoren van. liet civiel telefoonnet in Zuid-Celebes bevonden, 
tegen 42, 58, 4 en 3 op uit. 1913. Bovendien waren er bij het 
einde van het verslagjaar 1294 postinrichtingen van eenvou-
digen aard, namelijk 267 bestelhuizen van den spoorwegdienst 
en 1027 van dé alleen op Java en Madoera bestaande zoo
genaamde districtspost, zijnde onderscheidenlijk 3 minder en 
10 meer dan op uit. 1913. Ongerekend de laatstbedoelde be
stelhuizen, telde men dus in het geheel 713 kantoren voor den 
postdienst, zijnde 26 meer dan op het einde van 1913. 

Voor den incasseeringsdienst in het binnenlandsch verkeer 
zijn uitsluitend de postkantoren aangewezen; voor de behan-

• deling van aangeteekende stukken en het afgeven en uitbe
talen van binnenlandsche postwissels tevens alle hulppost
kantoren. Voor den binnenlandschen pakketpostdienst waren 
op uit. 1914, behalve 190 kantoren (waaronder 10 bijkan
toren) en 262 hulppostkantoren, nog 252 halten van staats-
en particuliere spoor- en tramwegen, dus in het geheel 704 
postinrichtingen, tegen 680 op 31 December 1913, aange
wezen. 

In het belang van de bezoekers van de Koloniale Tentoon
stelling te Seniarang was op het terrein dier tentoonstelling 
van 20 Augustus tot uit. November van het verslagjaar een 
tijdelijk bijkantoor voor den post- en telegraafdienst geopend. 

Met aanvulling van art. 51 van de algemeene bepalingen 
ter uitvoering van het reglement voor den postdienst in 
Nederlandsch-Indië (Ind. St. 1909 n°. 563), is vrijdom van 
port mede toegestaan voor de ambtelijke brieven en andere 
dienststukken, gewisseld tusschen de ambtenaren van de 
inlandsche zelfbesturen in de residentiën Soerakarta en ' 
Djokjakarta, alsmede voor de briefwisseling ter zake van den 
openbaren dienst tusschen de bij Gouv. Bt. 10 Sept. 1913 
n°. 32 ingestelde gezondheids-commissie voor de hoofdplaats '. 
Batavia en bijzondere personen (zie Ind. St. 1914 nos, 8 en i 
602). 

De uitkomsten der statistieken voor 1914 wijzen op toe- | 
nemend verkeer in nagenoeg alle onderdeelen van den bin- ! 
nenlandschen postdienst; alleen wat het aantal dienstbrieven, ! 
documenten, aangeteekende stukken met aangegeven waarde, i 
ontvangberichten en de bedragen dei aangegeven waarde en 
dar verrekening betreft, toonen de cijfers eenigen teruggang 
aan. 
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een administrateur bij dat bureau in dienst gesteld en zijn, 
in verband daarmede, bij Gouv. Bt. 6 Maart 1914 n°. 17 
(Ind. St. n°. 253) de ,,Algemeene bepalingen omtrent het 
beheer van den gouvernements post- en telegraafdienst in 
Nederlandsch-Indië" (Ind. St. 1908 n°. 85) voor zooveel 
noodig gewijzigd. 

Bijlage SS geeft als geldelijke uitkomsten van den post-, 
telegraaf- en telefoondienst in 1912, 1913 en 1914 
onderscheidenlijk een nadeelig slot van f 2103 550,54, 
f'5 803 475,02s en f 2 366 252,765 aan. Deze cijfers zijn op 
de tot dusver gebruikelijke wijze berekend en niet ontleend 
aan 4 e i n 1914 ingevoerde commercieele boekhouding, aan
gezien de daarmede verkregen uitkomsten bij de afsluiting 
in Indië van dit gedeelte van het verslag nog niet volledig 
bekend waren. 

SR PAKKETPOST. 

!) Verbeterde cijfers. 

De regeling van het brievenvervoer in en tusschen de ver
schillende gewesten onderging in het verslagjaar weder eenige 
wijzigingen. Het vervoer (met uitzondering van dat over zee 
en de districtspost) geschiedde op uit. 1914 over een afstand 
van 15 616 K.M., tegen 14 946 K.M. bij het einde van 1913. 
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Het aantal der sedert 1912 in gebruik zijnde automobielen 
(een zestal) ten behoeve van het postverkeer te Weltevreden 
(daaronder begrepen liet vervoer van de mail van en naar 
Tandjoengpriok), is in November 1914 vermeerderd met een 
drietal, waardoor kon worden overgegaan tot de geleidelijke 
opheffing van den paardentransportdienst. 

Itiiilriilamlscli verkeer. De jaarcijfers met betrekking 
tot de niet dagelijks voorkomende verzendingen in het bui
ten lundseh verkeer worden verkregen door het aantal ver
zendingen gedurende de eerste vier weken van de maand 
Oetober te vermenigvuldigen met 13. Aangezien de statistieke 
opneming in het verslagjaar dus plaats had kort na het uit
breken van den Europeeschen oorlog en deze van grooten 
invloed was op liet postverkeer, waren de uitkomsten dier op
neming niet als grondslag ter vaststelling van het gewone ver
keer te bezigen. Een vergelijkend overzicht van het buiten-
landsch postverkeer over de laatste jaren moet dus ditmaal 
achterwege worden gelaten. 

De rekening wegens het overbrengen van de brievenmalen 
in den door de stoom vaartmaatschappij en „Nederland" en 
, ,liotterdamsche Lloyd" contractueel onderhouden geregelden 
maildienst (Ind. St. 1908 n°. 577) liep, wat het jaar 1914 
betreft, over 103 reizen, namelijk 26 uit- en 25 thuis
reizen door de „Nederland" en 26 uit- en 26 thuis

reizen door de „Rotterdainsche Lloyd", waarvoor tegen 
de gewaarborgde som van f 6000 per reis, de „Neder
land" f 306 000 en de „Eotterdamsche Lloyd" f 303 000 
genoot. Deze betaling kwam voor de eene helft ten laste van 
Nederland en voor de andere ten laste van Indië. Over 1913 
werd uit dienselfden hoofde aan de „Nederland" f 306 335,45 
en aan de , ,11'otterdamsche Lloyd" f 306 000 uitgekeerd*. 

Voor het vervoer van postpakketten van Indië naar Neder
land in 1914 met de stoomsehepen dezer beide maatschappijen 
werd ten laste van de Indische geldmiddelen aan de „Neder
l and" f 9 458,09 en aan de , ,Rotterdamsche Lloyd" f 5 431,20 
betaald, of te zamen f 14 889,29, tegen f 17 865,39 over 1913, 
terwijl wegens vergoeding voor de behandeling van de post 
aan boord der mailbooten over 1914 ten laste van de Indische 
postadministratie aan elk der beide maatschappijen wederom 
f 325 is uitgekeerd. 

Verder werd de post uit Europa voor Nederlandsch-Indië 
24 maal per Fransche, 16 maal per Duitsche en 50 maal per 
Engelsclie en Britseh-tpdisehe ') mails vervoerd, terwijl voor 
de verzending naar Europa 18 maal van Fransche, 15 maal 
van Duitsche en 33 maal van Engelsche en Britsch-Indische ') 
schepen werd gebruik gemaakt. In den loop van 1914 was er 
dus 142 maal gelegenheid tot het ontvangen uit en 118 maal 
gelegenheid tot het verzenden van brieven naar Europa, tegen 
148 en 104 maal in 1913. 

§ t . ( 'OUVERXEMENTS-TELEURAAFMENST. 

Op het einde van 1914 telde de post- en telegraafdienst 172 
telegraaf- en 45 hulptelegraa f kantoren, tegen 167 en 46 op 
31 December 1913. Het aantal der met 's lands telegraafnet 
in verbinding staande en voor het publiek verkeer openge
stelde telegraafkantoren van den dienst der staatsspoorwegen 
steeg van 329 tot 331. Het aantal der mede voor het publiek 
telegraaf verkeer geopende, kantoren van het militair en het 
civiel telefoonnet in Zuid-Celebes bleef onveranderd, name
lijk onderscheidenlijk 18 en 8. Het aantal telefoonkantoren 
van het binnenlandsch bestuur, opengesteld voor den open
baren telegraafdienst, bedroeg op uit. 1914 26, tegen 20 een 
jaar tevoren. Eene opgaaf van de kantoren komt voor in bij
lage SS. 

De lengte van het bovengrondsche landstelegraafnet steeg 
zoowel wat de lijnen ') als wat de draden betreft, onderschei
denlijk van 10 910.63 en 21 429.09 E.M. (verbeterde cijfers), 
tot l i 275.33 en 23 374.89 K.M. De vermeerdering met onder
scheidenlijk 364.70 en 1945.80 K.M. was het gevolg, wat de 
lijnen betreft, van den aanleg van lijnen tusschen Menado— 
Ajermadidi en Anioerang, tusschen Soerabaja en Goendih, 
tusschen Djokjakarta en Magelang en tusschen Singkel en 
het kabelhuis Singkel, en, wat de draden aangaat, in hoofd
zaak door het bijspannen van draden tusschen Soerakarta— 
Madioen en Soerabaja, tusschen Soerabaja en Semarano- via 
Goendih, tusschen Soerabaja en Soerakarta, tusschen Cheri-
bon en Pekalongan, tusschen Soerabaja, Bangil en Probo-
linggo (2 draden) en tusschen Djokjakarta, Magelang, Am-
barawa,' Kedongdjati en Semarang. 

De lijn- en de draadlengte der zeekabels vermeerderde in 
den loop des jaars van 9052.75 tot 9355.97 K.M. Deze toe
neming met 303.22 K.M. is in hoofdzaak toe te schrijven aan 
het tot stand brengen van de verbindingen Singkei—Tapa-
Toean (Sumatra) (163.33 K.M.), Tapa-Toean—Sinabang 
(eiland Simeuloe) (134.80 K.M.) en door kleine herstellingen 
aan de kabels (5.09 K.M.). 

De overige kabel- en ondergrondsche verbindingen hadden 
op 31 December 1914 eene lijnlengte van 280.10 en ^ n e 
draadlengte van 487.79 K.M., tegen onderscheidenlijk 
277.38 en 425.47 K.M. in het voorafgegane jaar. D.eze toe
neming is toe te schrijven aan het tot stand brengen van 

l) De „lijn" is het samenstel, tusschen de kantoren, van draden, kabels en 
steunpunten, met alles wat daartoe behoort. 

De „draad" is de metalen draad, dienende tot voortplanting van den elec-
trischen stroom. 

ondergrondsche kabel verbindingen van de kantoren te Balik-
papan, Padang, Sinaban» en Djokjakarta naar de tot die 
kantoren behoorende kabelhuizen. 

Op de lands-kabels kwamen in den loop van 1914 negen 
storingen voor, namelijk tusschen Weltevreden en Padang 
(7—14 Februari en 28 Juni—19 Jul i ) , tusschen Sitoebondo 
ep Bandjermasin (3 Maart—2 April), tusschen Kema en 
Gorontalo (31 Maart—13 April), tusschen Borneo en Poelau 
Laoet (29—30 April), tusschen Muntok en Palembang (27 
September—10 Oetober), tusschen Anjer en Kalianda (oude 
kabel) (13—19 November), tusschen Singaradja en Ampenan 
(10—15 December) en tusschen Padang en Sibolga (19 
December—1 Januari 1915). Al deze storingen werden door 
het kabelschip Telegraaf opgeheven. 

Storingen op de ondergrondkabels tusschen de kabelhuizen 
en de kantoren kwamen niet voor, evenmin als storingen op 
de zevendraads-papierkabels, welke op verscheidene plaatsen 
de kabelhutten langs den spoorweg met het telegraafkantoor 
ter plaatse verbinden. 

Behalve bovengenoemde herstellingen, werden door de 
Telegraaf de volgende werkzaamheden verricht. In Februari 
stoomde het schip naar Sabang, waar de uit Europa aange
komen kabel, bestemd voor de kabel verbinding van Sinabang 
m,et Tapa Toean en Singkel, werd overgenomen, waarna de 
verbinding van de genoemde plaatsen tot stand werd ge
bracht. In April werden, na de herstelling van den Kema— 
Gorontalo-kabel, de nabij Kwandang liggende kabels, die, 
tengevolge van de vroeger tot stand gebrachte doorverbinding 
der kabels Balikpapan—Kwandang'en Kwandang—Menado; 
van geen nut meer waren, opgenomen. Het grootste gedeelte 
van deze kabels werd in Mei uitgelegd op het tracé van den toe-
komstigen kabel Soerabaja—Sitoebondo. In Juni trachtte de 
Telegraaf, doch zonder goed gevolg, den gestoorden franschen 
kabel Pontianak—Saigon te herstellen (vgl. § 5 hierna). In 
September werd, ten behoeve van den telefoondienst, de 
kabel tusschen Noesakambangan en Tjilatjap hersteld en een 
tweede er bij gelegd. Tijdens de herstelling van den*kabel 
Muntok—Palembang werd de zeekabel met den rivierkabel 
verbonden, zoodat het kabelhuis aan den mond van de Saleh-
rivier buiten gebruik kon worden gesteld. In November werd 
de kabel van Batavia naar Onrust, welke eene isolatiefout 
vertoonde, ten behoeve van den telefoondienst hersteld. 

i) Deze mails werden door de Nederlandsch-Indische postagenten te Singa
pore en Pinang en door het kantoor te Medan behandeld. 
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Het station voor radiotelegrafie aan boord van de Tele
graaf werd, gedurende den tijd dat het schip voor kabelwerk 
uit was, bediend door een daartoe aangewezen radiotelegra-
fist. Zooveel mogelijk werd gemeenschap onderhouden met 
de kuststations en met schepen op zee, waardoor de Tele
graaf nagenoeg steeds voor berichten van het hoofdbureau te 
bereiken was. 

De in 1913 aangevangen proefnemingen tusschen de drie 
radiostations te Sitoebondo, Koepang en Amboina (zie K. V. 
1914, kol. 217/218) werden voortgezet tot en met Ju l i 1914. 
Van de bedrijfszekerheid kon in het algemeen gezegd worden, 
dat zij gedurende de maanden Januari , Februari, Maart 
November en December — dat is dus gedurende den natten 
moeson — veel slechter was dan in het overig gedeelte van 
het jaar. Vooral gedurende de middaguren was in het 
ongunstige tijdperk de gemeenschap vrijwel onmogelijk. 
Toch werden als regel de aanwezige telegrammen eiken dag 
afgewerkt, zij het ook dikwijls eerst laat in den avond. Tot 
1 Jul i werd geseind volgens bepaalde roosters, waarbij de 
stations om beurten gedurende tevoren vastgestelde uren 
verbinding maakten. In Jul i daarentegen werd wel op be
paalde uren van den dag gewerkt, doch de verbinding tusschen 
de stations, bij wijze van proef, onderling geregeld naarmate 
van den aanwezigen telegrammenvoorraaü. Na afloop van 
de proefnemingen werd van Augustus af het onderling open
baar verkeer tusschen de stations van 7 uur voormiddags tot 
1 uur namiddags in open lijn afgewerkt' Zoo noodig, werden 
te 6 uur namiddags de ten 1 uur nog niet verwerkte berich
ten alsnog overgeseind. De tijd, gedurende welke de stations 
waren opengesteld voor het openbaar verkeer met schepen op 
zee, kon om velerlei redenen gedurende het verslagjaar nog 
geene wijziging ondergaan en moest, in afwachting van eene 
verbetering — die in den aanvang van 1915 werd ingevoerd — 
vastgesteld blij ven van 4 tot 4.15 voormiddags Greenwiehtijd, 
overeenkomende met 11 tot 11.34 voormiddags Midden-Java-
tijd. Reeds enkele dagen na de invoering van de bovenom
schreven regelingen moesten zij worden aangevuld, in ver
band met de te zelf der tijd ingetreden politieke verwikke
lingen. Bepaald werd toen dat, met ingang van 4 Augustus, 
ook buiten de voor het openbaar verkeer bestemde uren, zoo
wel 's middags als 's nachts, de radiotoestellen bezet zouden 
blijven, ten einde uit te luisteren naar schepen op zee. 
Echter werden gedurende dezen tijd geen andere berichten, 
zoo onderling als met schepen, gewisseld dan die, welke 
geacht konden worden te zijn in 's tands belang. Deze maat
regel werd tot uit. December gehandhaafd. 

Betreffende de uitoefening van den radiodienst werden, in 
verband met den oorlogstoestand,, verschillende instructies 
uitgevaardigd, ten einde eene strikte onzijdigheid ten volle 
te kunnen handhaven. 

Voor het overbrengen van telegrammen tusschen de 
stations werden nog geen seinkosten en in het verkeer met 
schepen op zee geen kusttaksen berekend, terwijl de over
brenging van de telegrammen geschiedde op risico van de 
afzenders. Een en ander geschiedde, omdat de bedrij f szeker-

, heid tusschen de stations onderling nog niet eene zoodanig 
■goede geacht kon -worden, dat eene overbrenging van tele
grammen zonder belangrijke vertraging gewaarborgd zou 
zijn. 

De toestellen en werktuigen verkeerden over .het alge
meen in goeden staat. Onderbreking van het bedrijf van 
eenige beteekenis ten behoeve van ónderhouds- of her
stellingswerken had slechts eenmaal plaats, toen te Koepang 
de motor geheel moest worden uiteengenomen om hem te 
ontdoen van ketelsteen. Gedurende'een dag moest hiervoor 
het verkeer worden onderbroken. Het kuststation te Sabang 

verkeerde steeds in goeden toestand. Bedrijfsonderbreking 
kwain slechts een enkele maal voor ten behoeve van kleine 
herstellingen aan den benzinemotor. Van luchtstoringen 
werd over het algemeen weinig hinder ondervonden. De ge
meenschap van dit station met schepen op zee, welke tot 
Augustus vrij bevredigend kon genoemd worden, vermin
derde, tengevolge van den oorlogstoestand, sedert aan
merkelijk. 

Ook voor het station te Sabang werden met het intreden 
van deu gespannen pplitieken toestand dezelfde voorschriften 
betreffende de uitoefening van den dienst uitgevaardigd als 
voor de andere drie stations. 

Met intrekking van Gouv. Btn. 11 Febr. 1895 n°. 8, 30 
Juni 1903 n°. 1, 6 Nov. 1905 n°. 12 en 23 Febr. 1907 n°. 39 
(Bijbl. Ind. St. nos. 5020, 5884, 6336 en 6602), zijn bij 
Gouv. Bt, 17 Maart 1914 n°. 36 (Bijbl. Ind. St. n°. 7998) 
nieuwe concessievoorwaarden vastgesteld voor de openstelling 
ten behoeve van het algemeen telegraafverkeer van de stations 
en halten der Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, 
gelegen aan den spoorweg Semarang—Vorstenlanden—Wil- . 
lem I , 'aan den tramweg Goendih—Söerabaja (met zijtak 
Soemari—Grisee) en aan den tramweg Djokjatarta—Wil
lem I (met zijtak Setjang—Parakan). 

Een overzicht van het telegraafverkeer in 1913 en 1914 (zie 
ook bijlage SS) volgt hieronder. 

( Ontvangsten 
Aantal betaalde telegrammen 

i Gezamenlijk woordental . . 
' Gemiddeld „ 

; Aantal regeeringstelegram-
I men 
«Gezamenlijk woordental 
\ Gemiddeld , 

1013 1914 Vermeerdering of 
vermindering. 

( Fictieve opbrengst derregee-
ringstelegrammen, berekend 
als betaalde telegrammen . ' f 

( Aantal verzonden telegram
men 

\ Gezamenlijk woordental . . 
' Gemiddeld „ 

I Aantal ontvangen telegram
men 

Gezamenlijk woordental . . 
Gemiddeld 

f 1372298') f 1G03539 
1212 797 1220776 

12785 904 13184 381 
10.54 10.80 

89 792 84 882 
2 029 594 2 i81 467 

22.00 25.70. 

f 258 270 f 334 '2?I 

148 555 145 5*32) 
1155 320 1597 022 

7.77 10.97 

151292 142334=) 
1207 832 1620660 

7.98 11.38 

f 231241 of 
7979 „ 
398477, 

0.26 „ 

- 4 9 1 0 „ 
151873 „ 

8.10 , 

f 75957 „ 

- 2 9 5 9 „' 
441702 „ 

3.20 „ 

-S <C.S 

412 728 
&40 

16.9 
0.6 
3.1 
2.4 

-5.4 
7.4 

13.5 

29.4 

- 1 . 9 
38.2 
41.2 

—5.9 
34.1 
42.6 

1) Verbeterd cijfer. 
2 ) . De afwijkende cijfers over he t j a a r 1914 in vergelijking met die over 

1913 moeten worden toegeschreven a a n den invloed van den Europeeschen 
oorlog en aan het verbod to t gebruik van codewoorden in t e l egrammen. 

Het aandeel der Nederlandsch-Indische administratie in 
de opbrengst van het buitenlandsch verkeer beliep over 1914 
voor de transittelegrammen f 111 137 en voor de overige 
telegrammen f 557 218, tegen f 46 441 en f 452 001 in 1913. 

In 1914 werden 17 860 uitgestelde telegrammen verzonden 
(7456 via Yap en 10404 via Eastern) en 14 106 dergelijke 
telegrammen ontvangen (5693 via Yap en 8413 via Eastern), 
tegen onderscheidenlijk 9617 en 7313 in 1913. De vermeerde
ring bedroeg dus 85,7 en 92 ,8%. 
• van de gelegenheid om binnenlandsche telegrammen te 

verzenden via Singapore of Pinang werd in 1914 gebruik 
gemaakt voor 31 telegrammen, tegen 203 in 1913. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1915—1916. 5. Ned.-Indië. 31 
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§ 4. GÜUVERNEMENTS-TELEFOONDIENST. 

Bepalingen, voorwaarden en tarieven. De bij Gouv. Bt. 
24 Jan. 1913 n°. 23 (Bijbl. Ind. St. n°. 7776) ingevoerde 
„Bepalingen, voorwaarden en tarieven betreffende den gou-
vernements-telefoondienst", welke eenige wijzigingen van 
ondergeschikt belang ondergingen (zie Bijbl. Ind. St. nos. 
8U21 en 8Ü72), hebben in het algemeen in de praktijk goed 
voldaan, terwijl het is gebleken, dat zij zeer in het belang 
van de ontwikkeling van de telefonie zijn, hetgeen hoofd
zakelijk moet worden toegeschreven aan het aannemen van 
het gemiddeld aantal aangevraagde gesprekken als grond
slag van het abonnementsbedrag, de belanrijke verlaging van 
de tarieven voor aansluitingen binnen den plaatselij ken 
kring, de invoering van distrietszónes van 10 K.M. en de 
billijke berekening van abonnementsbedragen voor'lange ge
leidingen naar de afstanden, waarbij onderscheid gemaakt is 
tusschen de enkel- en dubbelgeleiding. De invoering van deze 
tarieven gaf dan ook bij het publiek geen aanleiding tot 
klachten. 

De voorwaarden en bepalingen betreffende den interlocalen 
telefoondienst (Bijbl. Ind. St. n°. 7608, juncto n°. 7854) zijn 
nader gewijzigd (zie Bijbl. Ind. St. nos. 8044 en 8232), 

Locale en districtsdienst. In het verslagjaar werd het 
aantal netten vermeerderd: 

a. door aanleg met de plaatselijke netten te Bandjar, 
Kertosono, Pamekasan, Amboina en Singaradja en het onder 
het districtsnet Bangil behoorende bijnet Prigen; 

b. door aankoop met het districtsnet te Kediri en de daar
onder behoorende bij netten Paree, Kepoeng en Blefldari en 
het districtsnet te Blitar en de daaronder behoorende bij-
netten Djatilengger, Panataran, Lodojo, Wlingi, Gogoniti, 
Semen en Kesamben; 

c. door naasting met de plaatselijke netten te Kendal, 
Magelang, Rembang, Bondowoso, Sidoardjo, het districts
net te Blora en de daaronder behoorende bij netten Koen-
doeran en Pakel, het districtsnet te Tjepoe en de daaronder 
behoorende bijnetten Tjabak en Kedawan en het districtsnet 
te Djember en de daaronder behoorende bijnetten Rainbi-
poedji, Soekawana, Kalisat en Sempolan; 

d. door overneming van de telefoonlijnen van het binnen-
landsclie bestuur op Bali, met het districtsnet te Den Pasar en 
het daaronder behoorende bijnet Kloengkoeng; 

e. door samensmelting van het irrigatie-telefoonnet in de 
residentie Madioen en het plaatselijk net ter residentiehoofd
plaats, met het bijnet Ngawi, terwijl, in verband hiermede, 
een aanvang werd gemaakt met het oprichten van bijnetten 
te Magetan, Ponorogo en Tjaroeban. 

In verband met een en ander strekte zich de plaatselijke 
dienst op uit. 1914 uit over de telefoonnetten te Ambon, 
Ampenan, Bandjar, Bandjermasin, Benkoelen, Bondowoso, 
Djambi, Gorontalo, Kendal, Kertosono, Kraksaan, Krawang, 
Magelang, Menado, Palembang, Pamekasan, Poerwakarta, 
Pontianak, Probolinggo, Rembang, Salatiga, Serang, Sido
ardjo, Singaradja, Sitoebondo, Soemenep, Soerabaja, Tan
gerang en Tjilatjap en de disiricts-dienst over de telefoon-
nelten te Bandoeng, Bangil, Batavia, Blitar, Blora, Den 
Pasar, Djember, Djokjakarta, Djombang, Garoet, Kediri, 
Loemadjang, Madioen, Malang, Modjokerto, Pandeglang, 
Pasoeroean, Kangkasbitoeng, Semarang, Soekaboemi, Solo, 
Tasikmalaja, Telokbetong, Tjepoe en Tjiandjoer. 

De gezamenlijke plaatselijke en.districtsnetten hadden op 
31 December 1914 eene weglengte van 202.38 K.M. onder- en 
9363 K.M. bovengronds, en eene draadlengte van 47335 K.M. 
onder- en 38153.80 K.M. bovengronds. Op uit. 1913 bedroe
gen deze lengten onderscheidenlijk 146.55, 6914.30, 33658.50 
en 28270.50 K.M. (verbeterde cijfers). De opbrengst der 
netten beliep in 1914 f 1657 600, tegen f 1378 292 (ver
beterd cijfer) in 1913. 

Het aantal betalende telefoonposten, dat op uit. 1913 
11 393 bedroeg, steeg in 1914 tot 14 093, dus met 2700 posten, 
of 23,7 %.. 

lntcrlocale dienst. Op Java werden in het verslagjaar 
de volgende interlocale geleidingen in gebruik genomen: 

1. de op 31 December 1913 genaaste geleiding om de 
Noord Batavia—Cheribon—Tegal—Pekalongan—Semarang— 
Soerabaja; 

2. de door. den telefoondienst aangelegde geleiding Sema
rang—Kendal; 

3. de door den technischen dienst der telegrafie aange
legde geleidingen: 

a. Kangkasbitoeng—Serang; 
b. Kangkasbitoeng—Pandeglang; 
c. Batavia—Tangerang; 
d. Batavia—Buitenzorg—Soekaboemi—Bandoeng; 
e. Batavia—Bandoeng via Tjikampek ; ' 
/ . Tasikmalaja—Bandjar; 
g. Djokjakarta—Magelang—Semarang; 
h. Tjepoe—Bodjonegoro; . ! 
i. Kertosono—Kediri—Blitar—Malang; 
j . Kertosono—Kediri; 
k. Soerabaja—Sidoardjo—Bangil; 
l. Probolinggo—Loemadjang; 
m. Probolinggo—Djember (het aansluitende gedeelte 

Bondowoso—Sitoebondo van deze geleiding was in aanleg), 
terwijl in de buitenbezittingen, de telegraaflijn Singara

dja—Den Pasar voor het interlocaal telefoonverkeer werd 
opengesteld. 

Op 31 December 1914 waren alle plaatselijke en districts-
netten op Java, met uitzondering van de netten te "Bondo
woso en Sitoebondo, aan het interlocale net aangesloten. 

De weglengte van de op uit. 1914 in bedrijf zijnde inter
locale lijnen bedroeg 2452.80 K.M., met eene geleidings
lengte van 5548, tegen onderscheidenlijk 1949.80 en 3636.80 
K.M. (verbeterde cijfers) op uit. 1913. 

De opbrengst van den interlocalen dienst beliep in 1914 
f 452 555, tegen f 187 539 (verbeterd cijfer) in 1913. 

Het aantal interlocale gesprekken, dat in 1913 145 856 
bedroeg, vermeerderde in 1914 tot 282 506, dus met 93,6 %.-

Ombouw, verbetering en uitbreiding van telefoonnetten. 
Ten einde tegemoet te komen aan het buitengewoon druk 
verkeer tusschen het net te Tandjoengpriok en dat te Batavia 
en te Weltevreden, werd de locaalbatterijsysteem-centraal
bureau-in richting te Tandjoengpriok vervangen door eene 
nieuwe centraalbureau-inrichting van het centraalbatterij-
systeem, overeenkomstig dat van de centrales te Batavia en 
Weltevreden. 

Te Batavia en Weltevreden werd het ondergrondsche kabel
net uitgebreid met 8 K.M. kabel en 18 opstijgpunten. 

In de kota Soekaboemi werd het ondergrondsche kabelnet 
belangrijk uitgebreid; in het geheel werd 6 K.M. kabel ge
legd en werden 7 opstijgpunten geplaatst. 

Het ondergrondsch kabelnet in de kota Bandoeng werd uit
gebreid met 0.6 K.M. kabel en een opstijgpunt. 

Te Tjimahi werd het oude bovengrondsch enkeldraadsnet 
vervangen door een ondergrondsch dubbeldraadskabelnet met 
bovengrondsche huisaansluitingen; in verband hiermede werd 
1.8 K.M. kabel gelegd en werden twee opstijgpunten ge
plaatst. 

In de Kota Garoet werd in November'met de vervanging 
van het oude bovengrondsch enkeldraadsnet door een onder
grondsch dubbeldraadskabelnet met bovengrondsche huisaan
sluitingen een aanvang gemaakt. In het geheel werd van uit 
het nieuw gebouwde telefoonkantoor 2.6 K.M. kabel gelegd, 
terwijl 7 opstijgpunten werden geplaatst. 

In de kota Djokjakarta werd het oude bovengrondsch enkel
draadsnet vervangen door een ondergrondsch dubbeldraads
kabelnet met bovengrondsche huisaansluitingen. In verband 
hiermede werd 17.7 K.M. kabel gelegd en werden 20 opstijg
punten geplaatst. 

De in 1913 begonnen ombouw van het net in de bovenstad 
te Simpang (Soerabaja) werd voortgezet en voltooid, terwijl, 
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ten behoeve van eene noodzakelijke uitbreiding, 2.5 K.M. 
kabel werd gelegd en 4 opstijgpunten werden geplaatst. Voorts 
werd besloten tot de oprichting van twee nieuwe kantoren 
aldaar. 

In de kota Malang en te Pasoeroean werd de in het vorig 
verslagjaar begonnen ombouw van het plaatselijk net voort
gezet en voltooid. 

Te Sidoardjo, Paree en Batoe werden de oude bovengrond-
sche enkeldraadsnetten vervangen door bovengrondsche dub-
beldraadsnetten met ondergrondsche invoering der geleidin
gen in het telefoonkantoor. 

In de buitenbezittingen werd het ondergrondsche kabelnet 
te Telokbetong uitgebreid met 1.9 K.M. kabel en 2 opstijg
punten en dat te Menado met 0.7 K.M. kabel en 1 opstijg-
punt. 

Bij netten werden opgericht te Paroengkoeda (Soekaiboemi), 
Blimbing (Djombang), Waroengdowo (Pasoeroean), Menes 
(Pandeglang) en AVates (Kediri). 

Bijzondere mededeelineen. Ten behoeve van de pestbe-
'strijding werden gedurende het verslagjaar 119 telefoonaan
sluitingen in de residentiën -Pasoeroean, Kediri en Madioen 
aangevraagd, met eene gezamenlijke geleidingslengte van 
ongeveer 760 K.M., waarvan 57 aansluitingen, met eene ge
leidingslengte van 290 K.M., werden voltooid. 

Gedurende de eerste maand van den Europeeschen oorlog 
lieerschte zoowel bij den lokalen en districtsdienst als bij den 
interlocalen dienst eene ongekende drukte. Aangezien de ïnter-
locale dienst slechts over een beperkt aantal interlocale ge
leidingen beschikt, werd bij dien dienst de aandrang van 
liet publiek het meest gevoeld. Ten einde aan deze drukte 
het hoofd te kunnen bieden en om zooveel mogelijk aan de 
aanvragen tot het voeren van interlocale gesprekken te kun
nen voldoen, werd de dagdienst op de groote kantoren in de 
bedoelde maand tot 11 uur 's avonds verlengd. In de daarop
volgende maanden werd evenwel bij den interlocalen dienst 
eene verslapping waargenomen; het aantal aanvragen be
droeg in dien tijd slechts ongeveer f van het gewone aantal. 

Het aantal geabonneerden van de plaatselijke en districts-
netten bleef in de eerste maanden na het uitbreken van den 
oorlog nagenoeg onveranderd; sedert dien was de toeneming 
weer geleidelijk, doch niet zoo groot als tevoren. 

In verband met de door de Regeering voorgeschreven be
zuiniging, werd besloten voorloopig geen nieuwe telefoon
netten aan te leggen, waardoor de aanleg van de reeds opge
nomen en op het werkplan gebrachte netten te Bangkalan en 
Samarinda werd uitgesteld. Ook door de vertraging die de 
ontvangst van de in Europa bestelde goederen ondervond, 
werden slechts die werken uitgevoerd, welke niet konden 
worden uitgesteld. 

§ 5. PARTICULIERE TELEGRAFEN. 

Het aantal particuliere spoorwegtelegraafkantoren steeg 
in 1914 van 66 tot 68. Hiervan waren er 14 gevestigd in 
plaatsen waar tevens een lands-telegraafkantoor bestond (zie 
bijlage SS). 

Aan de Duitsch-Nederlandsche Telegraafmaatschappij 
is over 1914 een subsidie betaald van M. 375 000 of 
f 213,271,875, waartegenover door die Maatschappij, wegens 
het aan den Staat toekomend gedeelte van de ontvangsten uit 
de kabeltaksen, over het 1ste kwartaal 1914 f 37 711,09* is 
terugbetaald. Over de overige kwartalen heeft de afrekening, 
wegens den oorlogstoestand, nog niet plaats gehad. De kabels 
der Maatschappij, waarop overigens in 1914 geen storingen 
voorkwamen, werden, tengevolge van de Japansche bezetting 
van het eiland Yap, in October 1914 buiten werking gesteld. 

Op de aan de Eastern Extension Austrulasia and China 
Telegrapb Company toebebóorende, met Nederlandsch-Indië 

in verbinding staande kabels werd gedurende 1914 twee en 
twintig maal voor korteren of langeren duur (van 1 tot 111 
dagen) storing in de gemeenschap ondervonden. I,n April 
1914 werd de zeekabel tusschen Banjoewangi en Roebuck-bay 
opgenomen: het aantal der aan de genoem'de Maatschappij 
toebebóorende en in Indië landende kabels werd daardoor van 
zeven tot .zes teruggebracht. 

De met Nederlandsch-Indië in verbinding staande, aan 
de Fransche Regeering toebebóorende kabel Pontianak-
Saigon, die sedert 30 November 1913 gestoord was, is ge
durende bet verslagjaar gestoord gebleven. Wel werd in Juni 
door het kabelscbip Telegraaf getracht de verbinding te her
stellen, doch de kabel verkeerde daartoe in te slechten staat. 
Aan de Fransche Regeering werd voorgesteld den kabel ge
heel te vernieuwen. De rivierkabel naar Pontianak, welke ook 
gestoord was, werd evenmin hersteld.. 

§ 6. PARTICULIERE TELEFONEN. 

Het aantal particuliere telefoonkantoren steeg in 1914 van 
30 tot 36. Vijf van deze kantoren waren gevestigd op plaat
sen waar tevens een lands-telegraafkantoor bestond (zie bij
lage SS). 

Gedurende het verslagjaar zijn genaast: op 28 Februari 
de bezittingen der Algemeene Telefoonmaatschappij, voor 
zoover deze gelegen waren in de controle-afdeeling Ambarawa 
en in de afdeeling Kendal der residentie Semarang, in de 
af deelingen Magelang en Temanggoeng der residentie Kedoe, 
alsmede in de afdeeling Sidoardjo der residentie Soerabaja 
(Gouv. Bt. 6 Nov. 1913 n°. 18); op 30 September de parti
culiere telefoonnetten in de residentie Rembang (Gouv. Bt. 
2 Juni 1914 n°. 7) en op 30 November de particuliere netten 
te Djember en Bondowoso (Besoeki) (Gouv. Bt. 9 Aug. 
1914 n°. 11). Voorts werden aangekocht: op 1 Mei het parti
culier telefoonnet in de afdeelingen Kediri en Berbek der 
residentie Kediri van de Kediri-Telefoonmaatschappij 
(Gouv. Bt. 28 April 1914 n°. 8 T) en op 31 Mei het particu-
lier telefoonnet in de afdeeling Blitar der residentie Kediri 

van de Blitar-Telefoonmaatscbappij (Gouv. Bt. 19 Mei 1914 
n°. 1 T) . 

De voorwaarden van openstelling voor het openbaar ver
keer van de langs de Madoera-stoomtramlijn aangelegde 
telefoonverbinding (Bijbl. Ind. St. n°. 5609) ondergingen 
eene wijziging bij Gouv. Bt. 1 April 1914 n°. 3 (Bijbl. Ind. 
St. n°. 8038). 

Het aantal concessies voor communale netten bedroeg op 
uit. 1914 nog 11. Op hetzelfde tijdstip bedroeg het aantal 
geabonneerden van de communale telefoonverbindingen 1604, 
tegen 2039 op uit. 1913, en de ruwe opbrengst f 206 118. tegen 
f 302 513 in 1913, terwijl aan cijns was verschuldigd f20 834, 
tegen f 29 091 in 1913. 

Voor elke onderneming afzonderlijk zijn gegevens opge
nomen in bijlage T T. 

Telefoonverbindingen roor eigen gebruik. Met buiten-
kingstelling van Gouv. Bt. 12 Juli 1890 n°. 1 (Bijbl. Ind. St. 
n°. 4559), zooals dit luidt ingevolge de besluiten van 15 Sept. 
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1902 en 19 Jan. 1905 nos. 19 en lü (Bijbl. Ind. St. nos. 
679] en 8166), zijn bij Gouv. Bt. 13 April 1914 n°. 20 
(Bijbl. hul. St. n". 8022) nieuwe modelvoorwaarden vast
gesteld, waarop vergunningen worden verleend tot het aan
leggen van telefoonverbindingen voor eigen gebruik, niet uit
sluitend loopend over gronden, waarover de betrokkene de 
vrije beschikking heeft. 

De directeur van gouvernementsbedrij ven verleende in 
1914 tot wederopzeggens 6 vergunningen tot den aanleg en 

liet eigen gebruik van telefoonverbindingen, terwijl 4 vergun
ningen werden ingetrokken. Het aantal dergelijke vergun
ningen bedroeg dientengevolge bij het einde van het jaar 64. 

Wegens aan den lande en de locale raden te betalen jaar
lij kschen cijns voor het gebruik van openbare wegen en van 
andere ter vrije beschikking van de Regeering staande gron
den, was door de vergunninghouders een bedrag van f 4374 
verschuldigd, tegen f 4563 in 1913. 

§ 7. POSTSPAARBANK. 

De bepalingen tot regeling van de aanstelling, de bevorde
ring, liet ontslag, enz. van het ter directie van de postspaar-
bank werkzaam te stellen personeel -(Brjbl. Hid. St. n°. 6919, 
juncto n°. 7729) ondergingen eene wijziging van onderge
schikt belang (Bijbl. Ind. St. n°. 8274). 

Het tegoed der inleggers in de postspaarbank bedroeg op 
uit. 1914 f 9 526 435, tegen f 10 304 018 op uit. 1913 (hierin 
deelden inlanders en vreemde oosterlingen onderscheidenlijk 
voor 17,82 en 2,65 en 20,06 en 3,49 % ) . De achteruitgang van 
het tegoed was te wijten aan het opvragen op groote schaal 
van spaargelden in Augustus 1914 tengevolge van het uit
breken van den Europeeschen oorlog. In die maand werd 
meer terugbetaald dan ingelegd een bedrag van f 1 401 090, 
overeenkomende met 13,26 % van het totaal tegoed van in
leggers op uit. Jul i 1914. 

Het aantal inleggers, dat op uit. 1913 113 791 bedroeg 
(waarvan 48 726 Eurapeanen, 59 303 inlanders en 5762 
vreemde oosterlingen), was op uit. 1914 gestegen tot 122 429 
(waarvan 50 981 Europeanen, 65132 inlanders en 6316 
vreemde oosterlingen). Hieronder waren begrepen 405 Euro
peanen, 2634 inlanders en 5 vreemde oosterlingen, ten name 
van wie inlagen waren gedaan op den voet van de in Bijbl. 
Ind. St. n°. 7655 opgenomen regeling, benevens 2002 in
leggers, wier tegoed moest dienen tot zekerheid voor de be

taling van telegram- en telefoonkosten en frankeeringen op 
den voet van Ind. St. 1906 n°. 360. 

In 1914 werd van 1144 inleggers der Indische postspaar
bank het tegoed op de Rijkspostspaarbank hier te lande over
gedragen, terwijl, omgekeerd, het tegoed van 653 inleggers 
der laatstgenoemde instelling door de Indische postspaarbank 
werd overgenomen. 

Het door de postspaarbank in Nederlandsche staatsschuld 
belegde kapitaal bedroeg op uit. 1914 f 4 016 300, te boek 
staande voor eene waarde van f 3 073108, terwijl de bank 
een bedrag van f 4 253 100 (te boek staande voor f 3 966 6.62) 
aan effecten bezat, in Indië was uitgezet in beleeningen 
f 612 300 en door tusschenkomst van de Rijkspostspaarbank 
hier te lande f 1 604 500 op 'prolongatie gegeven was. De ge
kweekte rente bedroeg in totaal f 404 307 (4,06 % over het 
uitgezette kapitaal). 

De som der uitgekeerde en bijgeschreven rente, vermeer
derd met de aan de Rijkspostspaarbank hier te lande toe
komende en de aan 's lands kas verschuldigde rente, beliep 
(f 19 300 + f 199 407 +. f 1820 + f 12 983 = ) f 233 510, 
zoodat een overschot is verkregen van f 170 797. De bedrijfs
kosten der instelling bedroegen f 125 973, waarvan f 64 016 
aan salarissen. Over 1913 was het overschot f 149 625 en be
droegen de bedrijfskosten f 101 926. 

Voor verdere opgaven zie men bijlage UU. 

§ 8. GELEIDINGEN VOOR ELECTRISCHE VERLICHTING EN VOOR HET OVERBRENGEN VAN 
KRACHT DOOR MIDDEL VAN ELECTRICITEIT. 

Gedurende het verslagjaar w»rden 3 vergunningen tot den 
aanleg van geleidingen voor electrische verlichting en het 
overbrengen van kracht door middel van electriciteit ver
leend, terwijl 3 dergelijke vergunningen werden ingetrokken. 

Voor den aanleg van dergelijke geleidingen, uitsluitend 

voor eigen gebruik van den aanvrager dienende, werden 4 
vergunningen verleend en werden er 2 ingetrokken. 

Voor een overzicht van de tot begin October 1914 ver
leende, nog van kracht zijnde vergunningen zie men blz. 
404—410 van deel I van den Regeeringsalmanak voor Neder-
landsch-Indië voor 1915. 

II. SPOOR- EN TRAMWEGEN. 
Het algemeen reglement voor de spoorwegdiensten in 

Nederlandsch-Indië (Ind. S't. 1895 n°. 300, zooals het sedert 
is gewijzigd) en het algemeen secundair spoorwegreglement 
(Ind. St. 1902 n°. 218, zooals het sedert is gewijzigd) onder
gingen bij Ord. van 2 Sept. 1914 (Ind. St. h°. 599) nadere 
wijziging en aanvulling, wat aangaat de bepalingen nopens 
het gebruik van dubbel spoor, betreffende de verpakking van 
bagage, inzake het aannemen en vervoeren van goederen 
waarvan het vervoer verboden is, of slechts onder bijzondere 
voorwaarden wordt toegelaten, betreffende de aanneming 
en aflevering van vrachtgoed op Zon- en feestdagen, aan
gaande dé berekening van den leveringstijd van goederen, 
waarvan de tijd van verzending of aflevering op Zon- of 
feestdagen valt, en voorts wat betreft het voorschrift voor 

f oederen, welke de geadresseerde weigert of nalaat binnen 
en gestelden termijn in ontvangst te nemen en weg te 

voeren, of goederen wier aflevering niet mogelijk" is, dan wel 
„station restante" geadresseerde goederen, welke langer dan 
den bepaalden termijn na aankomst op het station van be-' 
stemming zijn gebleven, zonder dat de geadresseerde zich 
heeft aangemeld. 

Bij Ord. van 30 Oct, 1914 (Ind. St. n°. 696) is het alge
meen tramwegreglement (Ind. St. 1905 n°.*516, zooals het 
sedert is gewijzigd) gewijzigd, voor zooveel betreft het voor
schrift aangaande het berijden van de sporen op banen waar 
dubbel spoor'ligt. 
. De bij Gouv. Ht. 1 Maart 1913 n°. 13 (Bijbl. Ind. St. n°. 
7849) vastgestelde bepalingen betreffende het vervoer van 
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' • landt reizigers en voederen op de staatsspoor- en tram
wegen in .Noderlandsch-lndië ondergingen eenige nadere aan-
vullingen, in verband met het toestaan van vervoer voor reke
ning van den lande aan meer categorieën van landsdienaren 
an in verband met eene uitbreiding van het aantal autori
teiten, die bevoegd zijn tot de verzending van landsgoederen 
(vgl. Bijbl. Ind. St. nos. 791(i, 7925, 8100, 8224 en 8277). j 

J)e l)epalingen betreffende het toezicht op de middelen tot 
het verleenen van liulp aan en het vervoer van gekwetsten 
(zie K. V. 1914, kol. 283) ondergingen eene aanvulling met 
betrekking tot het in de Lampongsche districten gelegen 
lijngedeelte van den Zuid-Sumatra-staatsspoorweg (Bijbl. 
Ind. St. n». 8161). . 

Bij Gouv. Bt.T 18 Dec. 1914 n°. l a (Bijbl. Ind. St. n°. 
<S2()Ü) is eene nieuwe regeling vastgesteld van de. voor
waarden, waarop- in de werkplaatsen der staatsspoorwegeu 
op -lava en van den spoorweg ter Sumatra's Westkust werk 
voor particulieren of ten lfehoeve' van andere takken van 
's lunds dienst, zoomede voor gewesten of gedeelten van ge- ' 
westen niet eigen geldmiddelen, kan worden verricht. 

De bij. K. B. 7 Febr. 1910 n°. 7 (Ind. St. n°. 227) geopende j 
gelegenheid om ter beschikking van den Gouverneur-Generaal 
gestelde of te stellen, voor den dienst der staatsspoorwegen 
in Xederlandsch-Indië bestemde ingenieurs zich vóór hun 
vertrek naar Indië nog praktisch te doen bekwamen, is, 
krachtens K. B. 25 Febr. 1915 n \ 4p (Ind. St. n°. 333), 
uitgebreid tot hen, die in aanmerking komen voor benoeming 
tot adspirant-adjiinet-chef of adjunct-chef der Iste of IVde 
afdeeling van den exploitatiedienst dier spoorwegen. 

Bij K. B. 12 Juni 1915 n°. 4-4 (Ind. St. n°. 606) zijn. 
nieuwe algemeene regelen vastgesteld betreffende den aanleg 
en de exploitatie van spoor- en tramwegen, bestemd voor al
gemeen verkeer in Nederlandsch-Indië. 

A. SPOORWEGEN. 

1° . S T A A T S S P O Ó R W K G K X . 

a. I erkenning, opneming en aanleg. 

Java. Het voorontwerp voor de spoorwegverbinding van 
Wantjaekek over Soemedang naar Kadipaten, dat aan de door 
het legerl>estuur gestelde eischen voldoet, kwam in het ver
slagjaar gereed (zie K. V. 1914, kol. 224). 

Het voorontwerp ten behoeve van eene verlenging van de 
in aanleg zijnde lijn Bandjar - Parigi tot Tjidjoelang (zie 
K. V. 1914, kol. 225) werd voltooid. In verband met het 
weinig bevredigende voorloopig onderzoek naar *de levens
vatbaarheid van eene doortrekking der lijn langs de kust in 
de richting van Pameungpeuk en Sindangbarang, werden de 
terreinmetingen beperkt tot het eerste stuk Tjidjoelang — 
Panieiingpeuk, in afwachting van de uitkomsten van het 
verdere onderzoek naar meer levensvatbare verbindingen tot 
aansluiting van de Zuid-Preanger-lijn aan de Preanger-hoofd-
lijn door middel van zijlijnen van uit Garoet, Bandoeng, 
Soekalioemi of Tjibadak. Voor de opneming van eene zijlijn 
in de richting Garoet—Tjikadjang werden reeds terrein
verkenningen gedaan en werd een aanvang gemaakt met de 
niet'twerkzaaniliedeti en het verzamelen van economische ge-
ü'evens. 

Opnemingen «orden verricht en voorontwerpen opgemaakt 
voor tramlijnen niet smalsi>oor in de afdeeling Krawang der 
residentie Batavia en in de afdeeling Banjoewangi der resi- : 
dentie Besoeki. 

Ter bestudeering en' onderlinge vergelijking van de ver-
scliillende oplossingen, .die aan het vraagstuk met betrekking 
<ot het vervoer tusschen het spoónvegknooppunt Kertasana en 
de nieuwe Soerabaja-haven zouden kunnen worden gegeven, 
werd. naast een ontwel]) voor eene tweede spoorwegverbinding 
via Gempolkerep en de verdubbeling van de bestaande hoofd
lijn, een onderzoek ter hand genomen naar de geldelijke uit
komsten van eene verhooging der vervoerscapaciteit, door toe
passing van electrische trekkracht, met gebruikmaking: van 
waterkracht. Uit dat onderzoek bleek de weuschelijkheid om, 
in verband met den sterken groei van het vervoer op dit 
gedeelte van het net der Oosterlijnen, in de eerste plaats 
eene tweede spoorwegverbinding tot stand te brengen, waar
mede men in staat zal zijn de hoofdlijn gedurende den 
drukken tijd van het suikervervoer voor een groot deel te ont
lasten. 

i 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1915—1916. "». 

KOLONIAAL VÉRSLAG 1 9 1 5 . 

P, afd. II. 200 

Met het algemeen onderzoek naar het voorkomen op .lava 
van watei'kracht, benoodigd voor het electrisch drijven van 
spoorwegen, alsmede met bét verzamelen en uitwerken van 
gegevens, betreffende liet in de toekomst te verwachten 
kracht verbruik op de staatsspoorwegen op .lava, weid voort
gegaan. In een viertal rivierdalen werd een zeer uitvoerig 
terreinonderzoek ingesteld en werden daarmede verband 
houdende waterdebietmetingen verricht. 

De werkzaam beden voor de uitvoering van de waterbouw
kundige en bouwkundige deelen 'van het hydro-electrischr 
kraohtwerk in het Tjatoer-dal nabij Madioen (zie K. V. 1914, 
kol. 224) vorderden bevredigend. Voor de levering en op
stelling van turbines en generatoren met bijl>ehoorende toe
stellen en schakelaanleg werden van vijf in Indië.gevestigde 
technische haiidelslichamen bevredigende aanbiedingen ont
vangen. 

De aanleg van de'lijn Bandjar Parigi was in volle uit
voering; een tweetal tunnels kwam gereed. De aanleg-
rekening der lijn wees op uit. 1914 een bedras v a n r ^ °^,r> " l ^ 
aan. 

Het lijntje Tjilegon Merak kwam gereed en werd 1 De-
cemlier 1914 voor het algemeen verkeer opengesteld. In het 
geheel werd een bedrag van f 437 217 verwerkt. 

De aanleg van de lijn Oherihon—.Kroja (zie K. V. 1914, 
kol. 225) vorderde goed: de aarden baaii en de kunstwerken 
in de eerste, derde, vierde en vijfde sectie kwamen nagenoeg 
gereed. De beide tunnels werden doorgeslagen. Op bet einde 
van 1914 sloot de aanlegrekening der lijn met een bedrag van 
f7136146 . 

Suniat ra . In de Lampongsche districten was de spoor
wegaanleg (zie t. a. p.) bij het einde van het verslagjaar 
over 25 K.M. gereed, over 60 K.M. in uitvoering en over 20 
K.M. in voorbereiding. Het gedeelte Oosthaven (Pandjang)— 
Tandjoengkarang (lang 12 K.M.) kon op 3 Augustus 1914, 
het gedeelte Tandjoengkarang—Laboeanratoe op 1 Maart 
1915 en het gedeelte Laboeanratoe—Natar in Juni d.a.v. • 
voor het algemeen verkeer worden opengesteld, terwijl ver
wat dit kon worden dat in Jul i 1915 de Sekampoeng-riyier met 
de halte Tegineneng bereikt zou worden. De opneming voor 
de zijlijn naar Menggalo werd voltooid, terwijl men met de 
opneming en het opmaken van een voorontwerp voor de zijlijn 
naar de Wai Lima-streek nagenoeg gereed kwam. In Palem-
bang bleef de geheele lengte der lijn tót Moearoenim (156 
K.M.) in aanleg. Het spoor werd'over eene lengte van 60 
K.M. gelegd, terwijl het zich liet aanzien dat men in Juli 
1915 tot Prabamoelik (85 K.M.) zou gevorderd zijn. De op
neming van Prabamoelik naar het zuiden kwam gereed tot 
aan de Komering-rivier (d. i. over eene lengte van 80 K.M.). 
Het verkrijgen van werkvolk, voornamelijk vim Java, had een 
gunstig verloop; in het geheel waren, ± 8400 arbeiders werk
zaam. De aanlêgrekening wees op uit. 1914 een eindcijfer aan 
van f 8 737 561. 

De metingen ten behoeve van de doortrekking van de lijn 
Priaman—Soengai Liman naar Loeboekbasoeng ter Sumatra's 
Westkust (zie K. V. 1914, kol. 225) werden beëindigd. Het 
uitwerken van het ontwerp was onderhanden. Het nieuwe 
ontwerp voor de l i jn ' Pajokoemboeh—Limbanang kwam 
gereed. 

De opnemingen voor een spoorweg van Moearokalnban naar 
het Sigalaoet-veld door de Ombilin-vallei werden in het begin 
van 1915 hervat. 

b. Exploitatie. 
Lengte in exploitat ie . In de lengte der staatsspoorwegen, 

blijkens de opgaaf in K. V. 1914 (kol. 226) bedragende voor 
de Oosterlijnen 989. voor de Westerlijnen 1239 en voor den 
Btaatsfpoorweg ter Sumatra's Westkust 245 K.M., kwam in 
zoover verandering, dat de lengte der Westerlijnen, tenge
volge van de openstelling voor het algemeen verkeer van de 
lijn Tjilegon—Merak, met 10 K.M. vermeerderde en dus 
thans 1249 K.M. bedraagt, terwijl het in bedrijf zijnde ge
deelte in Zuid-Sumatra 17 K. M. lang is. 

Tarieven. In verband met de terzake aangebrachte wijzi
gingen in de algemeene spoorwegreglementen (zie hiervóór), 
ondergingen de bepalingen op het vervoer en tarieven van de 
staatsspoorwegen op Java overeenkomstige wijzigingen en 
aanvullingen. 

Xed.-Indië. 32 



/» 
KOLONIAAL VERSLAG 1 9 1 5 . 

,>*, Hoofdstuk 

Bij Gouv. Bt. 4 Juli 1914 n°. 47 is het tarief voor liet ver
voer per staatsspoorweg van wagenladingen van 10 ton — of 
daarvoor betalende — petroleum in blikken vervangen door 
een tarief voor bet vervoer van wagonladingen'van 10 tori.— 
of daarvoor betalende — petroleum en gnsoline in blikken en 
van petroleum in ketels^ 

De prijs van de abonnementskaarten in locaal verkeer op 
het lijngedeelte Batavia—Tandjoengpriok is, wat de derde 
klasse betreft, gebracht op f 4 (Gouv. Bt. 21 Jul i 1914 n°. 12). 
De scheiding volgens hun landaard, van de 3de klasse-reizigers 
op de staatslijnen is opgeheven. 

Evenals in het vorig verslagjaar werd weder 50 % ver
laging verleend op de vrachtprijzen volgens de geldende ulge-
meene staatsspoor- en tramwegreizigers-tarieven aan leden 
van erkende vereenigingen bij het ondernemen van teclinisclie 
of wetenschappelijke tochten, of bij het bezoeken van door 
of met medewerking van hunne vereetiiging uitgesclireven 
openbare vergaderingen, ter bespreking van onderwerpen van 
wetenschuppelijken aard of welke op andere wijze- te alge-
meenen nutte strekkeh. 

Vraohtverluging bij vervoer van groote hoeveelheden maal-
riet vond wederom toepassing. 

Kosteloos vervoer werd toegestaan voor kleeren, bestemd ; 
voor de noodlijdenden in Europa tengevolge van den oor1'-" 
welke werden verzonden door of namens de betrokken <■■■■ .. » 
tot hulpverleening, zoomede voor terugzending naar .: plaats , 
van herkomst, over hetzelfde baanvak als waarovei /.ij wer
den aangebracht, van zendingen, welke op de rubbei-tentoon- ; 
stelling te Batavia en de koloniale tentoonstelling te Sema-
rang tentoongesteld waren, doch onverkocht zijn gebleven. 

Vervoer voor rekening van den lande weid wederom in 
sommige gevallen .verleend," o. a. van bamboe,' wildbout en 
andere materialen, welke bestemd zijn voor de woningver
betering in de door pest geteisterde streken van Java. 

De nieuwe bepalingen en tarieven voor dun spoorweg ter 
Sumatra's Westkust (zie K. V. 1914, kol. 2*8 en 227) traden 
op 1 Mei 1914 in werking, terwijl voor den Zuid-Sumatra-
staatsspooiweg bij Gouv. Bt. 31 Juli '1914 n°. 27 bepalingen 
op het vervoer en tarieven zijn vastgesteld. 

Trac t ie . Bij het einde van 1914 bestond het rollend 
materieel der staatsspoorwegen op Java (met inbegrip van 
de tijdelijk in huur van de Nederlandsch-Indische Spoorweg
maatschappij overgenomen rijtuigen en de wagens en liet 
materieel van de smalspoor-trams) uit 441 locomotieven, 14cS4 
personen-, restauratie- en postrijtuigen en bagagewagens en 
9270 goedereuwagens, tegen 424 locomotieven, 1345 per
sonen-, restauratie- en postrijtuigen en bagagewagens en 8197 
goedereuwagens (verbeterde opgaaf) op uit. 1913, of 17 loco
motieven, 139 rijtuigen en bagagewagens en 1073 goedereu
wagens meer dan op uit. 1913. 

Tegen 167 102 ton steenkolen en 39 040 ton brandhout in 
1913, zijn in 1914 109 256 ton steenkolen en 38 271 ton brand
hout verbruikt. 

Het rollend materieel van den spoorweg ter Sumatra's 
Westkust was op uit. 1914 samengesteld uit 68 locomotieven, • 
97 rijtuigen en bagagewagens en 792 goederen- en andere 
wagens, of 1 rijtuig minder en 11 goederenwagens meer dan 
op uit. 1913. Het kolenverbruik bedroeg in 1914 45 208 ton, 
tegen 39 794 ton in 1913. 

In Zuid-Sumatra bestond het rollend materieel op uit. 1914 
uit 4 locomotieven, 8 rijtuigen en 31 wagens. Het brandstof
verbruik bepaalde zich daar tot 86 ton steenkolen. 

Personeel . Bij de exploitatie der staatsspoorwegen op 
Java waren op uit. 1914 in het geheel (dus zoowel met als 
zonder aanstelling) in dienst 2328 Europeanen en 16 569 in
landers en met hen gelijkgesteldeni 

In de werkplaatsen der Westerlijnen te Bandoeng, Meester-
Cornelis en Poerworedjo te zamen waren, ongerekend de koe
lies, gemiddeld per dag werkzaam 2361 werklieden; in die 
der Oosterlij nen te Madioen, Soera ba ja en Djember te zamen 
gemiddeld 1884 werklieden en in die te Padang gemiddeld 
457 man. 

De staat van bezoldigingen voor het personeel van den 
dienst der staatsspoorwegen (Ind. St. 1912 n°. 147) — zie 
E . V. 1912. kol. 248 — is nader gewijzigd en aangevuld bij 
Gouv. Btn. 2 Mei 1914 n°. 33, 25 Juli 1914 n°. 10 en 14 Jan'. 
1915 n°. 3a (Ind. St. 1914 nos. 387 en 523 en 1915 n°. 90). • 

f, afd. ii. 

Uitkomsten van het vervoer. De ruwe ontvangsten van 
de Oosterlijnen, met inbegrip van de met normaal spoor aan
gelegde stoomtranilijnen, bedroegen in 1914 f 15 784 734, of 
f552 272 meer dan in 1913. De opbrengst van het reizigers
verkeer verminderde.met f 91 326 of + 1.8 %. De ontvang
sten uit het ijl- en vrachtgoederenverkeer namen daarentegen 
met + 5 % toe, tot welke vermeerdering o.a. heeft bijgedra
gen het grootere vervoer van ananasvezels, cement, djatihout, 
kalk, koffie, manufacturen, meel. melasse voor den uitvoer, 
meststoffen, klapperolie, petroleum, padi, rijst, suiker en 
suikerrietstekken. 

De ruwe ontvangsten van de Westerlijnen, met inbegrip 
van de tramlijnen met normaalspoor, bedroegen in 1914 
f16129821 . tegen f 14 628 210 (verbeterde opgaaf) in 1913, 
zoodut in eerstgenoemd jaar meer werd ontvangen f 1 501 611, 
gevende cene hoogere opbrengst van ruim 10 %. De opbrengst 
van het reizigersverkeer vermeerderde met ruim 10 % en die 
van het ijl- en vrachtgoederenvervoer met ruim 9 %. De stij
ging van de laatstbedoelde opbrengst was voornamelijk een 
gevolg van de toeneming van het vervoer van de artikelen 
groenten, klappernoten, levensmiddelen van Indischen oor
sprong, steenen en suiker. 

Na aftrek van de exploitatiekosten (niet inbegrip van ver
nieuwingen en afschrijvingen) bleef op de Oosterlijnen 
f 7 307 757 en op de Westerlijnen f 6 737197 over, tegen 
f 7 976 088 en f G 537 011 (verbeterd cijfer) in 1913. 

De ontvangsten van den spoorweg ter Sumatra's Westkust 
bedroegen in 1914 ruw f 2 564 945 en zuiver f' 1 016 379. tegen 
.f2 386 555 en f 859 454 ip 1913. 

De geld-d ijke uitkomsten van den Zuid-Sumatra-spoorweg. 
gedurende de 5 maanden van 1914. dat het lijntje Oosthaven 
—Tandjoengkarang in exploitatie was, bedroegen aan ruwe 
ontvangsten f 12 798 en aan uitgaven f' 19 124, welke ongun
stige uitkomst voor een deel moet worden geweten aan het 
nog geringe goederenvervoer. 

2° . P A K T I C U L I E H E SI'OOHWEGEX. 

Lengte in exploitat ie . De lengte der particuliere spoor
wegen op Java. (die der Nederlandsch-Indische Spoorweg-
man tschappij) en ter Oostkust van Sumatra (van de Deli-
Spoorwegmaatschappij) bleef onderscheidenlijk 206 K.M. en 
92 K.M. 

>» . -
Tarieven. Voor het vérvoer in binnenverkeer op den 

spoorweg Semarang—Vorstenlandeii en op de stoomtram-
wegen Djokja—Brosot, Djokja—Willem 1, Goendik—Soera-
baja en Solo—Bojoluli van de Nederlandsch-Indische Spoor
wegmaatschappij verschenen 1 Februari 1915 nieuwe voor
waarden en tarieven en eene nieuwe indeeling in klassen van 
de vrachtgoederen. 

Uitkomsten van het vervoer. Uitvoerige opgaven 
nopens den omvang en de geldelijke uitkomsten van hel ver
keer gedurende 1914 op den spoorweg Semarang—Vorsten-
landen—Willem I en den Deli-spoorweg worden aangetrof
fen in bijlage VV. 

Het krachtens de concessie voor den spoorweg Semarang— 
Vorstenlanden den Staat toekomende aandeel in de winst 
op die lijn over 1914 beliep f 260124. 

Concessiën of aanvragen voor nieuwe lijnen. Bij Gouv. 
Bt. 10 Juni 1915 n°, 28 is aan de Deli-Spoorwegniaatschappij ' 
concessie verleend voor den aanleg en de exploitatie van eene 
verlenging van haar spoorweg Belawan—Medan—-Deli Toewa, 
loopende van laatstgenoemd eindpunt naar een nieuw te 
bouwen station Batoe in de onderafdeeling Boven-Deli der 
afdeeling Deli (res. Oostkust van Sumatra). 

B. STOOMTRAMWEGEN. 
1°. STAATSSTOOMTRAMWEGEN. 

Lijnen op Java. De uitkomsten van het vervoer der tram
lijnen met normaalspoor zijn begrepen onder die van de 
spoorwegen (zie hiervóór). 

De ruwe ontvangsten van de tramlijnen van 0.60 M. spoor-
wijdte bedroegen over 1914 op de Westerlijnen (Tjikampek— 
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Tjilamaja e.n Tjikampek—"Wadas) f 122 380 en op de Ooster-
lijnen (Rambipoedji—Poeger) f 112 951. Met inbegrip van 
vernieuwingen en afschrijvingen bedroegen de bedrijfskosten 
onderscheidenlijk t' 68 255 en i' 56 775, zoodat een overschot 
werd verkregen van f 54 125 en f 56 1-76. 

Lijnen in At jen en onderhoorigheden. De gemiddeld 
geëxploiteerde lengte bedroeg 468 K.M. Tegen betaling wer
den vervoerd 2 801567 personen (27 297 in de 1ste. 43 490 
in de 2de en 2 730 780 in de 3de klasse), tegen 2446 456 in 
1913, nomade 166141 landsreizigers (7181 in de 1ste. 17 664 
in do 2de en 141 296 in de 3de klasse), tegen 190 474 in 1913. 
Aan vrachtgooderen zijn vervoerd 119 696 ton (12 394 ton 
voor het Gouvernement en 107 302 ton voor particulieren), 
tegen 114 234 in 1913. ü e bruto-ontvangston, welke in 1913 
f 845 230 bedroegen, klommen in 1914 tot f 914 653 (waar
onder f 113 072 voor, landsvervoer) ; de inkomsten stegen dus 
met f 69 423 (die van bet landsvervoer verminderden met 
f' 24 438 en die van het betalend vervoer vermeerderden met 
f 93 861). Per'dag-kilometer bedroegen de ruwe ontvangsten 
f 5,36, tegen f 4,98 in 1913. 

De exploitatie-kosten beliepen in 1914 f 838 600, tegen 
f 730 867 in 1913. Per dag-kilometer werd uitgegeven t' 4,91, 
tegen f4 ,30 5 in 1913. 

De werkplaatsen te Sigli werden uitgebreid en eenige hal
ten verbouwd. Het voorzien der voertuigen van dubbelwer-
kende remmiddelen kwam gereed. Verschillende voertuigen 
werden aangemaakt en aan het rollend materieel verbeterin
gen aangebracht. 

Voor de uitbreiding^- en buitengewone werken, alsmede 
voor de kosten van aanleg van den linkeroever der Tamiang-
rivier al' tot ^Soengei Lipoet, vermeerderde de consüuotie-
rekening met f 1 0 1 3 557, terwijl voor de posten rollend 
materieel, werktuigen en inventaris werd uitgegeven f243 659. 

De kosten van den aanleg en de uitrusting van de tramlijn 
hebben bedragen f19 557 787, namelijk voor den bouw van 
de baan f 17 412 107, voor rollend materieel f 1 850 392 en 
voor werktuigen en inventaris f 295 288. 

2°. PARTICULIERE TRAMWEGEX. 

a. Aanleg en exploitatie. 

Lijnen van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaat
schappij. De aan de Maatschappij bij Gouv. Bt. 28 Oct. 
1913 n°. 13 (Bijbl. Ind. St. n°. 7931), juncto Gouv. Bt. 
3 Juni 1914 n°. 10 (Bjjb'1. Ind. St. n°. 8270), verleende 
nieuwe vergunningen (zie K. V. 1914, kol. 228 en 229) zijn 
tijdig aanvaard. Sedert is echter een dier vergunningen, 
namelijk die voor den aanleg en de exploitatie van eene in 
de residentie Soerabaja gelegen verlenging van den zijtak 

, Soeiriari—Grisee der lijn Goendih Soerabaja, loopende van 
Grisee naar het staatsspoorweg-station Mesigit te Soerabaja, 
bij Gouv. Bt. 16 Juni 1915 n°. 53 ingetrokken en vervangen 
door eene vergunning voor den aanleg en de exploitatie van 
een stoomtramweg Grisee—Kandangan. 

Semarang—Cheribon-Stoomtrammaatschappij. De recht-
streeksche tramverbinding Kaliwoengoe-—Pegandan en de 
afkortingslijn Losari—'Moendoe (zie K. V. 1914, kol. 230) 
zijn achtereenvolgens op 1 Januari en 1 November 1914 voor 
het verkeer opengesteld. In verband met de invoering van 
de toegestane grootste snelheid van 45 K.M. op eerstgenoemd 
baanvak en op het lijngedeelte Mangkang—Bieder, kan de 
afstand Batavia—Semarang thans in een dag worden afge
legd. 

Bij Gouv. Bt. 10 Dec. 1914 n°. 33 verkreeg de Maatschappij 
concessie voor de doortrekking van.de lijn Tegal—Balapoe-
dang naar de staatsspoorweghalte Margasari. 

De in K. V. 1914, kol. 230 bedoelde concessie voor eene 
stoomtramlijn Pekalongan—Kedtiengwoeni—Wanapringga is 
op 17 Juni 1915 aanvaard. 

Bij Gouv. Bt. 4 Jul i 1915 n°. 50 is aan de Maatschappij 
vergunning verleend om, in afwijking van het bepaalde in 
het algemeen tramwegreglement, door hare tramtreinen, 

. waar zij over eigen baan loopen, de seinen tot aanwijzing 

P, afd. 1 1. 

van het hoofd van den (rein en van liet laatste voertuig te 
doen voeren als VOOT spoorwegen is voorgeschreven. 

Semarang—Joana-Stooml ram maal schappij. Bij Gouv. 
Bt. 4 Nov. 1914 n". 33 is de op 9 September tevoren afge-

I loopen termijn van twee jaar, waarbinnen de lijn Lnsem— 
j Djatiraga gereed en in bedrijf moet zijn gebracht («ie K. V. 
i 1914, kol. 230), met iwee jaar verlengd, 

Bij Gouv. Bt. 18 Juni 1915 n°. 40 (Bijbl. Ind. St. nc. 8291 I 
is aan de Maatschappij concessie verleend voor den aanleg 

: en de exploitatie van een stoomtramweg in de residentie 
Semarang, uitmakende eene tweede verbinding van Semarang 
met Demak. 

Serajo(MlaI-Stoomtrammaatsciiappi.i> De concessie vopr 
| het baanvak Band ja megara Wono.sobo, verleend bij Gouv. 
| Bt. 22 Juni 1912 V . 13 (zie K.V. 1912, kol. 251)', is, na 
i intrekking van de daarbij gestelde voorwaarde, dat de lijn 
| de desa Gending zou moeten aandoen, door de Maatschappij 

aanvaard. 

Pasoerocan-Stoointrammaatschappij. Bij Gouv. Bt. 5 
i Oct. 1.914 n°. 35 is de vergunning voor den aanleg en de 

exploitatie van het baanvak Poerwosari—Sengon, waarvoor • 
I de Maatschappij concessie verkreeg bij Gouv. Bt. 22 Sept. 
! 1896 n° .18 (Bijbl. Ind. St. n°. 5265),'ingetrokken. Bedoeld 

lijngedeelte is sedert opgebroken. 

Lijnen' van de Deli-Spoorwegmaatschappij. Bij Gouv. 
■ Bt. 25 Aug. 1914 n°. 2 (Bijbl. Ind. St. n". 8271) is aan de 
i Maatschappij concessie verleend voor een stoonitramweg in 
j de residentie Oostkust van Sumatra, loopende van het eind

punt Dolok Mrawan der lijn Tebingtinggi—Dolok Mrawan 
naar Pennitang Siantar (zie K.V. 1914, kol. 230). 

Statistieke gegevens betreffende den omvang van het 
j bedrijf der particuliere trainwegmaatschlppijen zijn opge

nomen in bijlage VV. 

b. Vergunningen óf agmvragen voor nieuwe lijnen. 

Gedurende het tijdvak 1 Juli 1914 tot en met uit. Juni 
1915 werden van dg in bijlage XX van K. V. 1914 vermelde 
S vergunningen voor den aanleg en de exploitatie van tram
wegen, waarvoor de termijn van aanvaarding o]) 1 Jul i 1914 

'. nog openstond, er zeven (nos. I I t/m V I I I ) aanvaard, terwijl 
I de termijn van aanvaarding der overblijvende vergunning 
I (n°. I ) tot 19 October 1915 werd verlengd. 

Er werden vier nieuwe vergunningen verleend, waarvan 
; er één reeds vóór 1 Juni 1915 werd aanvaard, zoodat het 

aantal vergunningen, waarvan de termijn van aanvaarding 
| op 1 Jul i 1915 nog openstond, 4 bedroeg (zie bijlage W W ) . 

i 

C. TRANSPORTKABELS. 

De aan de Cultuui maatschappij Sindangsari verleende vei\-
( gunning voor den aanleg en de exploitatie van een transpmt-

kabel, loopende ten deele in de afdeeling Soekaboemi, ten 
deele in de' afdeeling Tjiandjoer der residentie Preanger-

; Regentschappen, van het theeland Sindangsari IV dier 
; Maatschappij naar een aan die Maatschappij afgestaan, in 
■ de desa Tnkokak gelegen opstalperceel (zie K. V. 1914. kol. 

231/2). is tijdig aanvaard en tot uitvoering gekomen. 
Bij Gouv.' Btn. 5 Sept. 1914 n°. 31 en 29 Juni 1915 n°. 29 

is aan den heer F . L. OOSTEXHROEK te Haarlem vergunning 
verleend voor den aanleg en de exploitatie van een tvansport-
kabel, onderscheidenlijk in de afdeeling Soekaboemi der 

| residentie Preanger-Regentschappen, loopende van Tjimadja 
! over Pelaboehan Ratoe naar Lengkong, en in de afdeeling 

Tjiandjoer van de genoemde residentie, loopende van de 
halte Tjibèber der AVesteilijnen van de staatsspooiwegen over 
Waroengbitoeng, Tjampaka en Soekauegara naar Pagelaraii, 
terwijl bij Gouv. Bt, 19 Febr. 1915 n°. 9 aan jhr. H. W. K. 
M E I J E R eene gelijksoortige vergunning werd verleend voor 
een transportkabel in de afdeeling Poerwakarta (res. Bata-

http://van.de
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vi;i), loopendé vim een op de thee-onderneming Goenoeng Indische Spoorwegmaatschappij vergunning verleend voor 
Seajo gelegen beginpunt over liet ravijn, waardoor de Tji den aanleg en de exploitatie van een transportkabel over de 
Sago stroomt, naar een punt aan den groot en postweg' Poer- '■ Solo-rivier, tu.ssehen de desa's Bandjarredjo en Bandjarsari 
(valcarta—Darangdang. (afd. Bodjonegoro, res. Bembang). 

Bij Gouv. Bt. 21 Juni 1916 n". 22 is aan de Nederlandsen- ; 

III. MIJNWEZEN. 

S 1. WETGEVING. 

De in Ind. St. 1906 n°. 434 opgenomen voorschriften tot ' van 7 Mei 1874 (Ind. St. n°.. 128) met betrekking tot de 
uitvoering van de Indische mijnwet ondergingen wijziging | bepaling van den netto-cijns werd gewijzigd bij die van 18 
bij Ord. van 28 Üct. 1914 (Ind. St. n°. 689), terwijl de Ord. j Maart 1915 n°. 20 (Ind. St. n°. 261). 

S 2. DIENST VAN HET MIJNWEZEN. 

Personeel. Op uit. Jun i 1915 bestond de werkelijke 
sterkte van het korps mijningenieurs uit den chef van het 
mijnwezen, 1 hoofdingenieur en 26 ingenieurs in vasten 
dienst, zoomede 20 ingenieurs en ,5 geologen in tij delijken 
dienst, terwijl 2 hoofdingenieurs en 7 ingenieurs in vasten 
dienst met verlof in het buitenland vertoefden.-

Op uit. Juni 1915 waren de mijningenieurs en de geologen 
ingedeeld als volgt: op het hoofdbureau van het mijtiwezen 
waren (buiten den chef van den dienst) werkzaam'gesteld 7 
ingenieurs, van wie er 3 met inspectiewerkzaamheden waren 
belast, en tijdelijk geplaatst voor de uitwerking van rappor
ten e. d. 6 ingenieurs en 1 geoloog; met de leiding van den 
dienst van het grondpeilwezen was 1 hoofdingenieur belast, 
aan wien 3 ingenieurs waren toegevoegd; bij de Banka-tin-
winning waren 14 ingenieurs, onder wie 1 werktuigkundig 
ingenieur, geplaatst, terwijl bij de landskolenontginning ter 
Sumatra's Westkust en bij de Poelau Laoet-steenkolenmijnen 
onderscheidenlijk 5 en 1 ingenieur tijdelijk geplaatst waren. 
Deze ingenieurs, alsmede de bij de Banka-tinwinning werk--

Saam gestelde, werden bij het korps voor memorie gevoerd. 
Met de voortzetting van het mijnbouwkundig-geologisch 

onderzoek in de resident iën Den koelen en Palembang -waren 
onderscheidenlijk 1 geoloog en 1 ingenieur belast, aan welken 
laatste 1 ingenieur was toegevoegd, terwijl 1 ingenieur was 
belast met de leiding van de mijnbouwkundige opsporingen 
in het noordelijk gedeelte van het gouvernement Celebes en 
onderhoorigheden, aan wien 2 ingenieurs waren toegevoegd. 
Voorts was 1 ingenieur belast niet de verdere verkenningen 
voor een mogelijk in te stellen mijnbtAiwkundig-geologisch 
onderzoek in een gedeelte van de afdeeling L Koto (Padang-
sciie Bovenlanden) en van de tijdelijke onderafdeeling Rokan 
(Oostkust van Sumatra), terwijl aan 1 ingenieur (aan wien 
1 ingenieur en 1 geoloog waren toegevoegd) het instellen van 
een onderzoek was opgedragen naar de vermoedelijke uitge
strektheid van de oliehoudende terreinen van Peusangan 
(Atjeh en onderhoorigheden). Met de voorloopige mijnbouw-
kundig-geologische verkenningen in het zuidelijk deel van de 
residentie Palembang en in de Lampongsche districten was 
1 ingepieur belast, aan wien 1 geoloog was toegevoegd, ter
wijl aan l ingenieur was opgedragen gegevens te verzamelen 
omtrent het voorkomen van nuttige delfstoffen in de residen-
tiën Amboina en Ternate en onderhoorigheden. 

Het verdere vakkundige personeel bestond op uit. Juni 
1915 uit 3 topografen, 1 teekenaar. 2 hdofdopzieners, 7 op
zieners (van wie er 1 tijdelijk bij de Poelau Laoet-steenkolen
mijnen was geplaatst). 3 onderopzieners, 1 hoofdboormeester, 
7 boormeesters (van wie er 1 tijdelijk bij de landstalen-ont
ginning ter Sumatra's Westkust was geplaatst), zoomede uit 
4 boormeesters der 1ste klasse in vasten en 1 topograaf, 1 
hoofdopziener, 3 onderopzieners en 8 boormeesters in tijde-
lijken dienst. . 

Geschriften. Van het „Jaarboek van het mijnwezen in 
Nederlandsch-Indië" zag de jaargang 1912 het licht. 

Paleontologische, geologische en mijnbouwkundige 
onderzoekingen van landswege. De mijnbouwkundige en 
geologische onderzoekingen in Benkoelen werden in den loop 
van 1914 beëindigd. De werkzaamheden te Lebo'ng Simpang 
en Tambang Sawa bepaalden zich daarna tot het onderhoud 
van de aldaar bestaande mijnwerken. 

In Palembang werd het onderzoek naar het voorkomen van 
lood-, zink- en zilverertsen te Soengaitoeboh voortgezet. Voorts 
werd een onderzoek begonnen op de grens van Palembang en 
Djambi, langs de rivieren Roepit en Rawas. 

Het onderzoek naar petroleum in Djambi kwam gereed. 
De mijnbouwkundig-geologische onderzoekingen naar het 

voorkomen van tinertsen, petroleum en steenkolen in de 
afdeeling L Koto van het gouvernement Sumatra's Westkust 
en in f\e tijdelijke onderafdeeling Rokan van de residentie 
Oostkust van Sumatra werden geregeld voortgezet. 

1 n Atjeh en onderhoorigheden werden de verkenningen van 
mijnbouwkundig-geologiselien .aard, ten doel hebbende de 
grenzen vast te stellen van de oliehoudende terreinen in de 
onderafdeeling Bireuen, voortgezet. 

In de afdeenngen Oeloe Soengai, Doesoenlanden en Koeala-
kapoeas van de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van 
Borneo werden algemeene verkenningen uitgevoerd naar het 
voorkomen van nuttige delfstoffen. Ditzelfde geschiedde in 
(Ie residentiën Lampongsche districten, Tetnate en onder
hoorigheden en Amboina en in het zuidelijk gedeelte der 
residentie Palembang. 

In liet gouvernement Celebes en onderhoorigheden werd mei 
het onderzoek naar de goud-, zilver-en loodvindplaatsen in 
het landschap Baoe van de afdeeling Loewoe voortgegaan en 
werden in de aangrenzende landschappen verkenningen uit
gevoerd. In de onderafdeelingen Maros en Noord-Boni en in 
het zelfbesturende landschap Tanete werd het onderzoek naar 
steenkolen in het begin van 1915 voltooid. 

Voorts werden nog onderzoekingen ingesteld naar aanlei
ding van de in Maart 1914 in Benkoelen plaats gehad heb
bende aardbeving, in verband niet aan te leggen wadoeks in 
de residentie Semarang en naar aanleiding van eene plaats 
gehad hebbende aardschuiving bij de halte Malangbong in de 
residentie Preanger-Regentsrha'ppen, terwijl een nauwkeurig 
onderzoek van het voorkomen van zwavel in den Idjen-krater 
(Besoeki) werd uitgevoerd. 

Bij K. B. 9 Juni 1913 n°. 54 werd aan den heer Mr. W. 
A. J . M. VAN WATF.HSCHOOT VAX DER GRACHT, ingenieur-
directeur der Rijksopsporing van delfstoffen, opgedragen zich 
naar Nederlandsch-Indië te begeven, ten einde ter beschik
king te worden gesteld van den directeur van gouvernements-
bedrijven voor het geven van raad, in overleg met den chef 
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van het mijnwezen, nopens de opsporing vim delfstoffen daar 
te lande. Het door hem in 1914, ingevolge'die opdracht, inge
diende rapport ia in druk verschenen en in den handel ver
krijgbaar gesteld. 

Diepe grondpeilingen. Op 1 Jul i 1914 waren nog 17 
boringen, benevens een aantal schoonspoelingen en herstel
lingen, onderhanden. Van de eerste werden er 12 voltooid en 
2 —'- omdat alleen zout water werd aangetroffen' — gedempt, 
terwijl één boring voorloopig gestaakt werd. Er werden 23 
nieuwe boringen ondernomen, waarvan er 0 gereed kwamen 
en een, wegens het aanboren van zoutwater, werd gedempt. 

In het geheel werden dus 18 boringen afgewerkt, terwijl óp 
uit. Juni 1915 nog 18 boringen in gang waren. 

De 18 voltooide boringen waren aldus over de verschillende 
gewesten verdeeld: Batavia 2, Cheribon 4, Semarang 2, 
Kediri 2, Madioen 1, Pekalongan 2, Soerabaja 1, Besoeki 1, 
Preanger-Regentschappen 1, Oostkuat van Sumatra 1 en 
Djambi 1. 

Gedurende het tijdvak 1 Jul i 1914—uit. Juni 1915 zijn, op 
den voet van de Ord. van 10 Aug. 1912 (Ind. St. n°. 430), een 
12-tal vergunningen aan particulieren verleend tot het boren 
van artesische putten. 

§ 3 . GÜUVERNEMEXTNONTUINNINGEN. 

Tinwinning op Banka. Gedurende het bedrijfsjaar 1914/ 
1915 bedroeg de tinlevering 234 768 pikol, bij eene gemid
delde sterkte van 21 245 man, tegen 255 035 pikol met 21 402 
man in 1913/1914. 

De kosten van het tin in de pakhuizen op Banka kwamen, 
volgens voorloopige uitkomsten der commercieele boekhou
ding, op f 41,205 per pikol, tegen f 39,375 in 1913/14 (vgl. 
bijlage X X ) . 

Volgens de verkooprekeningen (zie bijlage X) heeft het 
in 1914 hier te lande verkochte Banka-tin gemiddeld per 
pikol netto f 119,34 opgebracht (f 146,24 in 1913). 

Met intrekking van de betrekking van hoofdadministrateur 
bij de Banka-tinwinning is bij Gouv. Bt. 15 Sept. 1914 n°. 50 
(Ind. St. n°. 619), juncto Gouv. Bt. 9 Jan. 1915 n°. 44 (Ind. 
St. n°. 30), de betrekking van administrateur bij dat bedrijf 
ingesteld. 

Bij Gouv. fit. 7 Jul i 1915 n°. 55 (Ind. St. n°. 453) is be
paald dat de Banka-tinwinning een afzonderlijk bedrijf vormt 
hehoorende tot het departement van gouvernementsbedrij -
ven, waarvan de onmiddellijke leiding en het beheer, onaf
hankelijk van den dienst van het mijnwezen, onder de bevelen 
van. den directeur van gouvernementsbedrij ven worden ge-. 
voerd door den chef der Banka-tinwinning, voor wien bij het
zelfde besluit eene instructie is vastgesteld (zie Bijbl. Ind. 
St. n°. 8300). 

Steenkolenontginningen nabij Sawahloento (Ombilin-
mijnen) en te Stagen (Poelau' Laoet). De opbrengst der 
Ombilin-mijnen bedroeg in 1914 354 856 ton gemengde kolen, 
63 225 ton gruis, 25 024 ton fijnkolen en 35 ton briketten, of 
te zamen 443 140 ton (waaronder 25 042 ton Verstrekt voor 
eigen'verbruik te Sawahloento), tegen 411017 ton in 1913. 
De,winst op de verstrekking en den verkoop der kolen beliep 
— na afschrijving van f 244 351 op de aanlegrekening, doch 
met inbegrip van f 160 286 aan rente over het aanlegkapitaal, 
welke renteberekening dit jaar voor het eerst heeft plaats 
gehad — f 537 145, tegen f 369 087 (verbeterd cijfer) in 
1913. 

Van de in 1914 afgeleverde 408 929 Nederlandsche ton 
kolen is aan particulieren verkocht 310118 ton, waarvan 
1643 ton op verschillende plaatsen langs den spoorweg en 
308 475'ton te Emmahaven. De. schepen der stoom vaartmaat
schappijen ,,Rotterdamsche Lloyd ', „Koninklijke Paket-
vaartmaatschappij" en ,.Nederland" namen aldaar te zamen 
in 133 617 ton (in 1913 147 682 ton), terwijl aan andere 
schepen 5341 ton verkocht werd. Aan den Sumatra-staats-
spoorweg werd verstrekt 46 495 ton kolen en gruis, terwijl de 
overige landsdiensten 52 418 ton verbruikten. 

De sterkte aan dwangarbeiders steeg van 3035 man op uit. 
1913 tot 3223 man op uit. 1914; het aantal contractanten van 
1445 (onder wie 30 vrouwen) tot 1679 (onder wie 54 vrouwen). 

Het aantal op Java aangeworven contractanten bedroeg 
513, onder wie 123 vrouwen. Van de 672 mannelijke contrac
tanten, wier verband eindigde, gingen er 480 eene nieuwe 
overeenkomst aan en bleven er 34 als vrije arbeiders bij de 
ontginning werkzaam; 2, die een nieuw contract wenschten 
te sluiten, moesten worden afgekeurd, terwijl er 2, in afwach

ting van herkeuring, in het hospitaal werden opgenomen. 
Bovendien sloten 7 gewezen contractanten, die als vrije arbei
ders gebleven waren, en 65 wegens eindiging van straftijd 
ontslagen dwangarbeiders een contract en kwamen 4 tot 
dwangarbeid veroordeelde contractanten, na ommekomst van 
hunne straf, bij de ontginning terug. 

Ongerekend de voor aanleg gevorderde arbeid, zijn in 1914 
door dwangarbeiders, contractanten en vrije lieden verricht 
1 769 422 dagdiensten, waardoor 443140 ton kolen werd ver
kregen, tegen 1 619 053 dagdiensten en 411 017 ton kolen in 
1913. De opbrengst per hoofd en per dag bedroeg dus 250 
K.G., tegen 254 K.G. in 1913. Berekend over het aantal dag
diensten ten laste van de werkzaamheden in de mijnen, bij 
de opvulling, het transport en de verlading, bedroeg de 
hoofdelijke opbrengst 382 K.G., tegen 397 K.G. in 1913. Dit 
nadeelig verschil moet wederom worden toegeschreven aan de 
onervarenheid van de vele nieuwelingen onder de contractan
ten, zoomede aan de onvoldoende werking van de spoelop-
vulling. 

De wérkelijke zelfkosten per ton kolen in den spoorwagen 
te Sawahloento bedroegen, met inbegrip van het aandeel der 
afschrijvingen en der rente, f 5,26', tegen f 4,78' (verbeterde 
opgaaf) over het voorafgegane jaar. De rente ten laste van de 
winning, die thans voor het eerst in de kostenberekening is 
opgenomen, bedroeg f 122612, of f 0,295 per ton kolen. 

Voor werken van aanleg en uitbreiding is in 1914 uitge
geven f 576 400, waarmede het eindcijfer der aanlegrekening 
vermeerderde. Daar echter van deze rekening, zooals reeds 
vermeld is, f 244 351 is afgeschreven, stond de waarde van 
het kolenetablissement te Sawahloento en de magazijnen, 
kolenstört en transporteur te Emmahaven op uit. 1914 te boek 
voor, f 4 051 010, tegen f 3 709 692 op uit, 1913. 

Bij Gouv. Bt. 31 Jul i 1915 n°. 36 (Ind. St. n°. 485) is de 
betrekking van Europeesch geneesheer bij de Ombilin-kolen-
mijnen opgeheven en is aldaar een bedrij f arts in dienst 
gesteld. 

De opbrengst van de steenkolenmijnen te Stagen (Poelau 
Laoet) bedroeg in 1914 128 505 Nederlandscbe ton, waarvan 
110 383 ton grofkolen en 18122 ton gruis. Het eigen verbruik 
bedroeg onderscheidenlijk 1518 en 11 134 ton. Van de te 
Stagen door 201 schepen ingenomen 110 237 Nederlandsche 
ton zijn geleverd aan landsdiensten 519 ton bunker- en 25 828 
ton ladingkolen, terwijl 83 890 ton aan particulieren verkocht 
werd, en wel 46 512 ton als bunkerkolen en 37 378 ton als 
iadingkolen. 

Het aantal nieuw aangeworven contractanten bedroeg 824, 
terwijl van 953 ontslagen contractanten 756 eene nieuwe over
eenkomst aangingen en enkele als vrije lieden bleven. De 
overigen werden naar de plaats hunner aanwerving terug
gezonden. Op uit. 1914 waren 2197 contractanten aanwezig. 

Bij het eigenlijke mijnwerk onder den grond zijn door con
tractanten en vrije lieden 205 731 dagdiensten verricht. De 
opbrengst per hoofd en per dag bedroeg 625 K.G. 

Voor werken van aanleg is in 1914 uitgegeven f 202 779, 
zoodat de waarde van het kolenetablissement en de haven
inrichtingen bij het einde van dat jaar te boek stond voor 
f 3 190 006, tegen f 2 987 227 op. uit. 1913. 

HmHelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1915—1916. Ned.-Indië. 33 
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g 4. PARTICULIERE OJiTGPWINGEN. 

Het uantal van regeeringswege verleende concessiën ver
meerderde gedurende het tijdvak 1 Jul i 1914—uit. Juni 
1915 met 4, namelijk de concessiën Boekit Pionggoe (Tapa-
noeli), Soempoe en Pagadis (Sumatra's Westkust) en Soen-
goe Ra ia (Atjeh); de eerste voor de winning van goud, zilver, 
bismuth, lood, koper en ijzer, de tweede voor de winning van 
zilver, goud, koper, lood, zink, ijzer, mangaan en zwavel, de 
derde voor de winning van zilver, goud en mangaan en de 
vierde voor de winning van aardolie en de daarmede voor
komende gasvormige zelfstandigheden. Gedurende dat tijd
vak werden 3 vergunningen verleend voor de winning Van de 
in art. 1 der Indische mijnwet niet genoemde delfstoffen, en 
wel voor de winning van kalksteen, waarvan één binnen een 
terrein in de residentie Besoeki en twee binnen terreinen in 
de residentie Madioen. Daarentegen kwamen twee concessiën 
te vervallen, namelijk de goud- en zilver-concessie Mandoeng 
in de Padangsche Bovenlanden en de koper-concessie llota 
in Menado. 

Het aantal door de Regeering goedgekeurde concessiën, 
verleend door inlandsche zelfbesturen, die hunne mijnrechten 
nog niet aan den lande hebben afgestaan, vermeerderde met 
de concessie Bani (landschap Sambas) in de residentie Wes-
terafdeeling van Borneo, voor dé winning van goud, zilver, 
platina, koper, lood, zink, tin, nikkel, ijzer, cobalt, mica, 
antimonium, arsenicum, tellürium, wolfranium, molybdeen, 
bismuth, selenium en andere delfstoffen, met uitzondering 
van steenkool en petroleum ; en de concessie Oeloe Karang 
Moemoes (landschap Koetei) in de residentie Zuider- en 
Oosterafdeeling van Borneo voor de winning van aardolie, 
aardwas, aardpek en alle andere soorten van bitumineuze zelf-
standigheden, zoowel vaste als vloeibare, benevens de daar-» 
mede voorkomende gasvormige zelfstandigheden. Op uit. 
Juni 1915 waren dientengevolge van kracht 109 door de 
Regeering verleende concessiën ' ) , 63 vergunningen en 45 
door de inlandsche zelfbesturen verleende en door de Regee
ring goedgekeurde concessiën. Voor nadere bijzonderheden 
omtrent de gedurende het behandelde tijdvak verleende con
cessiën en vergunningen zie men bijlage XX. 

Op uit. Juni 1915 waren 109 aanvragen om concessie en 
70 om ,,vergunning" in behandeling, terwijl 6 door inland
sche zelfbesturen verleende concessiën op goedkeuring dooi
de Regeering wachtten. 

Met betrekking tot de op dat tijdstip van kracht zijnde con
cessiën en „vergunningen" wordt het volgende medegedeeld. 

Tin. Particuliere ontginningen werden gedreven door de 
Billitonmaatschappij, krachtens landsconcessie, en de Sing-
kep-Tinniaatschappij, krachtens concessie van het voormalig 
inlandsen bestuur van Lingga-Riouw en krachtens lands
concessie voor de winning van tinerts in zee. 

Gedurende het op uit. April geëindigde boekjaar 1914/1915 
is op Billiton ingeleverd 84 100 pikol tin in den vorm van 
119 364 pikol erts, hetwelk gedeeltelijk ter verwerking.naar 
Singapore is gezonden en gedeeltelijk in de smeltinrichting te 
Lipat 'Kadjang versmolten is. Deze cijfers bedroegen over 
1913/1914 '74 006 en 73999 pikol. De'opbrengst werd ver-' 
kregen (volgens de gemiddeld aanwezige sterkte) door 9089 
bij de mijnploegen ingedeelde mijnwerkers en 7240 zooge
naamde werkzoekenden (in 1913/1914 7988 en 7128). De ge
zondheidstoestand was iets ongunstiger dan in-1913/1914. Het 
aantal der in de ziekeninrichtingen opgenomenen bedroeg 
2294, tegen 2081 in 1913/1914; het gemiddelde ziektecijfer 
(gerekend over de gemiddelde sterkte der aanwezige mijn
werkers) was 14,2 %, tegen 13,91 % in 1913/1914. De sterfte 
in de mijnen en ziekeninrichtingen te zamen bedroeg 1,145 °U I 
(tegen 1,03 % in het voorafgegane jaar). Bij de ader-exploi- ; 
tatie waren gemiddeld 707 werklieden werkzaam. Hierbij ; 
werd 2997 pikol tin gewonnen. 

veiKocni loi eene noeveeineiu van zdOöi.o.i pikol, niet 
gemiddelden prijs van ± f 107. In 1913 bracht de pikol gr-

1) Op uit . J u n i 1914 waren niet 111 — zooals in K. V. 1914, kol. 235 werd j 
opgegoven — doch slechts 107 dergelijke concessiën van k rach t . Onder het 
eerstgenoemde aantal waren ten onrechte nog begrepen de op 1 October 1913 ' 
aan den lande overgegane vier steenkolen-concessicn Poeloe Laoet , Kota | 
Baroe, Semblinbingan en Semboeloean der mijnbouwmaatschappij Poeloe : 
Laoet . 4 

Verkocht werd te Batavia 9118,22 pikol tin, dat bij de 3 
inschrijvingen (Mei, Juni en Juli) achtereenvolgens gemid
deld f 108,46, f98,97 en f 103,71 per pikol opbracht. Na het 
uitbreken van den Europeeschen oorlog werden geen inschrij
vingen meer gehouden en werden de partijen tin ondershands 
verkocht tot eene hoeveelheid van 23 684,63 pikol, met een 
gemiddelden prijs var 
middeld f 133,06 op. 

Te Singapore werd gemiddeld over de aldaar verkochte 
hoeveelheid van 50 265,38 Java-pikol f 110,19 per Java-pikol 
gemaakt (tegen f 133,14 in 1913/14). Ter vergelijking met de 
Batavia-niarkt moet van dit bedrag worden afgetrokken het 
uitvoerrecht van f 2,16 per Java-pikol, zoodat kan gerekend 
worden, dat te Singapore gemiddeld f 108,03 per Java-pikol 
werd verkregen. De door dé maatschappij behaalde winst 
over 1913/1914 (loopende tot 31 December 1914) beliep 
f 1310 095,21 s , * waarin de Staat deelt voor f, zijnde 
f819184,51. Deze cijfers bedroegen over 1912/1913 
f 3 100 899,13 en f 1 938 061,95*. 

De Singkep-Tinmaatschappij verkreeg gedurende het boek
jaar 1 Juli 1914—1 Juli 1915 13 496 pikol tin (13 512 pikol 
in 1913/1914), waaronder 7801 pikol afkomstig van. de ont
ginning van den zeebodem, zoomede 46 gram goud en 163 
zakken wolframiet. De gemiddelde sterkte aan eigenlijk werk
volk (Chineezen) bedroeg 605 man, van wie gemiddeld aan
wezig waren voor het werk in de groeven 507 man (in 
1913/1914 onderscheidenlijk 662 en 570 man). Het tin werd 
weder te Singapore verkocht. De opbrengst beliep f 1 483 173. 
terwijl een algemeene middenprrjs werd verkregen van $ 78.54 
per Straits-pikol (b'0.47 K.G.) , overeenkomende met f90.88 
per 50 K.G. (in 1913/1914 f 96.81). De winst-ert verliesreke
ning der maatschappij wees over 1914/1915 een voordeelig 
saldo aan van f 596 166, tegen f705 826 over 1913/1914. 

Steen- en bruinkolen. Het aantal der voor de winning 
van kolen verleende concessiën bleef onveranderd, name-
lijk 29. 

De Oost-Borneo Mijnbouwmaatschappij won 16 808 ton 
kolen (tegen 8643 ton in 1913). f 

Petroleum. Het aantal op Java en Madoera van kracht 
zijnde petroleumconcessiën bleef onveranderd, terwijl in de 
buitenbezittingen het aantal dier concessiën vermeerderde 
met de concessiën Soengoe Raja (Atjeh) en Oeloe Karang 
Moemoes (Borneo). 

De zuiveringsfabriek te Tjepoe (Rembang) verwerkte de 
van de concessie-terreinen Tinawoen, Panolan, Djepon, Plan-
toengan, Kalipiting, Tjandi en Toengkoel der Dordtsche 
Petroleummaatschappij afkomstige ruwe olie (onderscheiden
lijk ± 6 1 903, 57 842. 36 548, 224, 388, 204 en 45 ton). In de 
zuiveringsfabriek te Wanakrama (Soerabaja) werd verwerkt 
de ruwe olie van de in die residentie gelegen concessiën Lidah 
Koelon, Twaalf Desa's, Madee, Metatoe, Djabakota, Petiken 
en Goenoeng Sari (onderscheidenlijk + 8322, 17 876, 25 132, 
1000, 1389, 627 en 2 ton). De concessie Bapo der Petroleum
maatschappij Gaboes in de residentie Semarang leverde onge
veer 550 ton ruwe olie, tegen 518 ton in het vorige ver
slagjaar. Op de vergunningsterreinen Wonosari, Trembes, 
Temetes en Gegoenoeng in de residentie Rembang werd nog 
onderscheidenlijk + 676, 249, 118 en 8263 ton ruwe olie 
gewonnen. De Nederlandsche Koloniale Petroleummaat
schappij won in haar vergunningsterrein Petak + 473 ton 
ruwe olie. In de residentie Semarang won de Bataafsche 
Petroleummaatschappij + 489 ton ruwe olie uit haar con
cessieterrein Klantoeng Sodjomerto. 

In de residentie Palembang werden de verschillende petro
leumconcessiën door de Bataafsche Petroleummaatschappij 
ontgonnen. Op de concessiën Moeara Enim, Babat I , Karang 
Ringin, Bandjar Sari, Ladang Pai t . Lematang, Soeban 
Djerigi, Arahan en Sumpal (de voormalige Concessie Palem
bang) werd onderscheidenlijk + 99 905, 27 813, 7132, 7966, 
2412, 5664, 44 814, 1428 en 9731 ton ruwe olie verkregen, 
teVwijl op de vergunningsterreinen Soengei Ramok en Tan-
djoeng Loentar-Oost 9734 en 127 ton ruwe olie werd gewon-
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nen, ' d ie in de zuiveringsfabrieken te Bagoes Koening en 
Pladjoe verwerkt werd. Voorts werd in hare vergunningster-
reiuen Moeara Tamiang, Kloeang en Soeban Boeroeng onder
scheidenlijk + 4300, 85 en 340 ton ruwe olie gewonnen. In de 
residentie Oostkust van Sumatra verkreeg dezelfde maat
schappij op hare concessiën Telaga Said, Boekit Sintang, 
Boeloe Telang en Boekit Mas onderscheidenlijk ± 7975, 533, 
96 824 en HG ton ruwe olie, waaruit verkregen werd + 5(i 082 
ton petroleum en 30 302 ton benzine. In Atjeh en onder-
hoorigheden won de Bataafsche Petroleummaatschappij + 
1361, de Perlak-Petroleummaatschappij 135 709,5 en de 
Petroleummaatschappij Zuid-Perlak + 11 433 ton ruwe olie. 
In de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo verkreeg de 
Bataafsche Petroleummaatschappij 866 718 ton ruwe olie, 
tegen 756 496 ton in 1913. In de residentie Amboina werd van 
de vergunningsterreinen Boela en Nief (Ceram) 458 en 28,5 
ton ruwe olie verkregen. 

Goud en zilver. Het aantal op uit. Juni 1914 van kracht 
zijnde concessiën voor de winning van goud <m zilver vermeer
derde gedurende het tijdvak 1 Juli 1914—uit. Juni 1915 met 
de concessiën-Boekit Pionggoe (Tapanoeli),Soempoe,Pagadis 
(Sumatra'a Westkust) en Bani (Atjèh),doch verminderde met 
de concessie Mandoeng (Padangsche Bovenlanden), zoodat op 
uit. Juni van het verslagjaar 56 concessiën van kracht waren. 

In Benkoelen verkregen de mijnbouwmaatschappijen Red-
jang Lebong, Ketahoen en Simau onderscheidenlijk 869,5, 
209,4 en 1,023 K.G. goud en 4794, 370 en 4706 K.G. zilver-. 
In de Westerafdeeling van Borneo leverde de concessie Sin
toef oe f 62 400 aan edel metaal op. Op de concessie Kahajan 
in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo- werd 1998 gram 
amalgama gewonnen, ter waarde van + f 2600. In Menado 
verkreeg de concessie Totok 245,3 K.G. goud en 100.80 K.G. 
zilver en de conoessie Paleleh 477,560 K.G. goud en 577,80 
K.G. zilver. De concessie Pagoeat staakte hare werkzaam

heden, terwijl de Exploitatie- en exploratiemaatschappij 
Bolaiing Mongondou in 1914 aan goudalïiage 604,726 K.G. 

j ter waarde van f 460 764 uitvoerde. 

Andere delfstoffen. Hét aantal voor de winning van 
andere dan de bovengenoemde delfstoffen verleende conces-

j siën verminderde met de koper-concessie Ilota in- Menado. 
Met de ontginning van de concessie-velden Seboekoe I , I I 

1 en I I I (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) werd nog 
niet begonnen. 

De exploitatiemaatschappij Wadjak verkreeg uit hare kalk-
steengroeven in de afdeeling Toeloengagoeng der residentie 
Kediri 50 M3. afgewerkt marmer. 

Het aantal vergunningen tot het winnen van niet gereser-
I veerde delfstoffen (60) vermeerderde van uit. Juni 1914 tot 

uit. Juni 1915 met 3, zoodat bij het einde van het verslagjaar 
63 vergunningen, van kr,acht waren. 

In de afdeeling Koedoes (Semarang) verkreeg de Japara-
! sche Cultuurmaatscliappij 3769 pikol kalksteen ( + 236 ton, 

tegen 185 ton in 1913), terwijl m de afdeeling Pati door de 
naamlooze vennootschap Moeria-tras-exploitatie-maatschappij 
20000 ton tras gewonnen werd (19 380 ton in 1913). De 
,,Nederlandsch-Indische fabrieken van bouwmaterialen Gem-

i lvoiig en Benta i" wonnen in Pasoeroean + 2500 M3. kalk
steen. De Poegersche marmerkalkbninderijen in Besoeki 
maakten uit de kalksteenontginning te Poegerkoelon 16 566,81 

; pikol ongebl.uschté en 32 370,25 pikol gebluschte kalk. In de 
\ Preanger-Regentschappen won de heer J . F . BOTIIMA in het 

district Tasikmalaja1 200 M3. tuftras. In de residentie Soera-
| baja verkreeg de firma C. MOLL uit hare vergunning Banjoe 

Oerip + 2()0 K.G. koperjoduur per maand. De Jfeder-
landsch-ïndische maatschappij van chemische producten 
(welke de vergunning O. EI.LIXGKR exploiteert) won + 9320 
K.G. koperjoduur met + 52 % jodium. 

§ 5. INLANDSCHE ONTGINNINGEN. 

In Besoeki* werd op het Idjen-plateau uit de solfataren 
zwavel verzameld. Met den inlandschen ontginner werd eene 
mondelinge overeenkomst aangegaan, waarbij hij op zich 
heeft genomen om minstens 1000 pikol per maand te leveren 
ten behoeve van de pestbestrijding te Malang. ') 

In de afdeeling Loeboeksikaping (Sumatra's Westkust) 
werd door de bevolking goud-gewasschen. De opbrengst be
droeg 3,2 K.G., vertegenwoordigende eene waarde van 1 3600. 

In Palenibang werden steenkolen ontgonnen bij Poelau-
panggoeng, Darmo, Boeloeran en Laje (afd. Palembangsche 
Bovenlanden), die op de hoofdplaats voor f 5 a f 6 per ton 
werden verkocht; afgevoerd werd + 900 ton. De goud-
wasscherijeri in den bovenloop der Rawas- bleven van weinig 
beteekenis. 

In de Westerafdeeling van Borneo was bij de meeste door 
Chineezen gedreven goudwasscherijen in de afdeeling Sambas 
wederom achteruitgang te bespeuren. De opbrengst over 1914 
bedroeg 8 thail a 54 gram, tegen 50 thail in 1913. De op
brengst van de inlandsche (Chineesehe) ontginningen in de 
onderaf'deelingen Sanggau en Landak bedroeg + 42 thail 

goud, ter waarde van f 3612. In de L;tndak-rivier werd in 1914 
voor eene waarde van f 5000 aan diamant gewasschen. Verder 
werd uit de Embau- en Salimbau-streek en uit de districten 
Beneden- en Boven-Boenoet in ' t geheel 40 340 pikol kolen 
afgevoerd en aan den lande en Chineesehe handelsbootjes 
tegen f 0,50 a f 0,60 per pikol verkocht. 

De opbrengst van de diamantgraverijen in de onderafdee-
lingen Martapoera en Pleihari (Zuider- en Oosterafdeeling 
van Borneo) bedroeg + f 48 762, tegen f 66 807 in 1913. Het 
aantal verstrekte licenties tot het graven naar diamant be
iiep 2379, tegen 8120 in 1913. De opbrengst van de inlandsche 
goudwinning in deze afdeeling was f 5l60, tegen f 4640 in 
1913. Uit de districten Riani Kiwa en Riam Kanan werd in 
1914 onderscheidenlijk 2145 en 204 ton en uit de afdeeling 
Midden-Doesoen 7951 ton kolen uitgevoerd. De steenkolen-
graverij te Parapatan (Koetei) leverde 12 945 ton kolen, tegen 
9545 t'on in 1913. De in de afdeelingen Samarinda werkende 
mijnontginningen leverden 4799 ton kolen. 

De inlandsche gpudwinningen in de afdeelingen Midden-
Celebes en Bolaiing Mongondou bleven van weinig beteekenis. 

§ 6. VERGUNNINGEN TOT MIJNBOLWKUNDIGE OPSPORINGEN. 

Bii Gouv. Btn. 27 Juni 1914 n°. 97, 21 Nov. 1914 n°. 25 
(juncto 20 Jan. 1915 n°. 48), 27 Febr. 1915 n°. 46, 5 Maart 
1915 n°. 45 en 12 Maart 1915 n°. 46 zijn voor opsporingen 
van landswege voorbehouden een gedeelte van de afdeelingen 
Banjoewangi 'en Panaroekan (res. Besoeki); een gedeelte 

i) In November en December 1914 werd + 1500 pikol zwavel geleverd. 

van de onderafdeeling Rawas (afd. Palembangsche Beneden-
landen, res. Palembang) ; de territoriale wateren om de tot de 
residentie Banka en onderhoorigheden behoorende eilanden; 
de tot de assistent-residentie Billiton behoorende eilanden 
(met uitzondering van hét eiland Billiton) en de om de tot 
die assistent-residentie behoorende eilanden — het eiland 
Billiton zelf inbegrepen — gelegen territoriale wateren, en 
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de onderafdeeling Beraoe (afd, Samarinda, res. Zuider- en 
< ><»stc*i-uf(ItM-liii<4- van Bnrneo) met de tot die onderafdeeling 

behoorende eilanden, met inbegrip van de daaraan grenzende 
territoriale zee. i 

IV. ZOUT. 

Bfj (iouv. Bt. 8 Maart 1915 n°. 19 (Ind. St. n°. 241) is 
bepaald dat de lands-zout-alleenverkoop in Nederlandsch-
Indië een afzonderlijken dienst vormt onder den naam van 
zoutregie'. Deze dienst omvat den aanmaak, den aankoop, de 
fabriekmatige bewerking en de verpakking van het ruwe zout, 
liet vervoer en den opslag van bet ruwe en bewerkte zout naar 
en op de plaatsen van verkoop, zoomede den verkoop van het 
zout. liij genoemd besluit is tevens de samenstelling en be
zoldiging van het personeel der zoutregie geregeld; zijne for
matie wordt jaarlijks bij de begrooting vastgesteld. 

Met uitzondering van, de gewesten Bantam, Batavia, Soera-
karta (tot October), Benkoelen, Lampongsche districten, 
Palembang, Banka en Zuider- en Oosterafdeeling van 
Borneo, waar nog los zout werd verkocht, is het zout in 1914 
overal elders, waar de lands-alleenverkoop werkt, in briquet-
vorm verhandeld. De verkoop van het losse zout geschiedde 
bij de maat, behalve te Batavia, Tangerang, Bekasi, Buiten-
zorg en Tjabangboengin in het gewest Batavia, waar de ver
koop -bij het gewicht gehandhaafd bleef. • 

Alles herleid tot pikols los zout is in 1914 verkocht op 
Java en Madoera (wat de Vorstenlanden betreft alleen te 
Soerakarta en Klaten) 1 492 818 pikol en in de buitenbezit
tingen (in acht gewesten) 286 446 pikol, tegen 1504 897 en 
272 629 pikol (volgens verbeterde opgaven) in 1913, of onder
scheidenlijk 0,8 % minder en 4,8 % meer. 

De geheele zoutverkoop bracht in 1914 ruw op f 12 729 280, 
tegen f 12 642 096 (volgens verbeterde opgaaf) in 1913. 

Bij Ord. van 29 Dec. 1914 (Ind. St. n°. 793) is bepaald 
dat cle ordonnantie in Ind. St. 1913 n°. 641, houdende in
voering van den lands-zout-alleenverkoop in de gewesten 
Soerakarta en Djokjakarta (zie K. V. 1913, kol. 245), in 
werking treedt op 1 Januari 1915. 

De uitkomsten van de landszoutwinning op Madoera, waar
voor naar bijlage I J I J wordt verwezen, waren, tengevolge 
van den drogen oostmoeson, wederom zeer gunstig. Er werd 
114 126 kojang zout gewonnen, tegen 131533 kojang in het 
voorafgegane jaar. 

Ook in het verslagjaar werd buitenlandsch grof zeezout aan
gevoerd, welk zout hoofdzakelijk bestemd was voor het ver
bruik in die gewesten, waar nog los zout wordt gesleten (met 
uitzondering van Soerakarta). De voorraden op Madoera 
konden hierdoor bestemd worden voor de'briquetteering. Door 
den gunstigen zoutoogst in het afgeloopen jaar behoefden 
geen nieuwe overeenkomsten meer gesloten .te worden voor 
aanvoer van buitenlandsch zout. 

De opbrengst van de zoutbriquettenfabrieken te Kalianget 
en Kiampon bedroeg in 1914 onderscheidenlijk 26 755 en 
19111 kojang, tegen 27 396 en- 13 252 kojang in 1913, of 
2,3 % minder en 30 % meer. Beide fabrieken ondervonden 
wederom moeielijkheden bij' de verwerking van het jonge 
Madoera-zout. Ten einde aan de stijgende behoefte aan ver
pakt zout te kunnen voldoen, wordt de fabriek te Kalianget 
uitgebreid, waardoor deze voortaan 52 000 kojang 's jaars 
zal kunnen verwerken. 

In verband met de moeielijke droogbaarheid van het 
Madoera-zout door het groote gehalte aan water-en bijzouten, 
werden proeven genomen met centrifugeeren van het losse 
zout. De uitkomsten waren niet onbevredigend, zoodat deze 
proeven op eenigszins ruimer schaal zullen worden voort
gezet. -' ' r 

De regelen voor de overgave en overneming van het beheer 
van zoutpakhuizen (Bijbl. Ind. St. nos. 4311 en 6253) en de 
regelen in acht te nemen bij de opneming van pakhuizen en 
verkoopplaatsen voor verpakt zout (Bijbl. Ind. Stv n°. 5651) 
ondergingen eene wijziging bij Gouv. Bt. 22 Aug. 1914 n°. 
57 (Bijbl. Ind. St. n°. 8084). 

De in de afdeeling Grobogan der residentie Semarang ge
legen desa's, aan welker bevolking is toegestaan uit de bin
nen hare grenzen gelegen zoutwaterwellen zout te winnen 
(zie K. V. 1912, kol. 262), werden in den zoutaccijns aange
slagen tot een bedrag van f 20 000 (waarvan f 9269 voor de 
desa's van het district Grobogan en f 10 731 voor die van het 
district Kradenan). 

V. FABRIEKMATIGE BEREIDING VAN OPIUM. 

In de opiumfabriek werden in 1914 aangemaakt 197 971 200 j 
tubes, bevattende 2 751955 thail tjandoe, 3 239 000 gelengs ' 
tikee, 79 000 gelengs ruw opium en 2160 tubes pillen, terwijl 
600 thail of 37A kati ruw opium in bussen verpakt werd. Tot 
tjandoe verwerkt zijn 2 846100 kati ruw opium (2 778 900 
kati Bengaalsch en 67 200 kati Levantsch) en 24 300 kati 
djitjing (overblijfselen van gerookt opiuni), of in het geheel 
2 870 400 kati ruwe grondstof. Hieruit is verkregen 182 946 
kati tjandoe of 63,7 %. 

Behalve .1269 verklaringen betreffende 1774 partijen in 
het regiegebied aangehaald opium, zijn door den directeur en 
den scheikundige der fabriek 1308 inlichtingen gegeven aan
gaande 72 847 partijtjes djitjing en 17 inlichtingen van 
anderen aard. 

Het aantal werklieden bedroeg op 1 Januari 1914 1113 en 
op 31 December van dat jaar 1006. 

Voor verdere bijzonderheden omtrent de fabriek zie men 
het afzonderlijk jaarverslag. 

VI. LANDSDRUKKERIJ. 

Door de landsdrukkerij te Batavia zijn in 1914 van model
len ten dienste van verschillende landsinstellingen en van 
boekwerken in het geheel 122 994 072 afdrukken geleverd-. 

De ontvangsten der inrichting bedroegen over 1914 
f 592 025 en de uitgaven (met inbegrip van die in Nederland 

gedaan, ten bedrage van f 239 907, voor de aanschaffing van 
verschillende benoodigdheden) f 495 882. 

Voor verdere bijzonderheden wordt naar het afzonderlijk 
jaarverslag verwezen. 
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VIL TRANSPORTWEZEN. 

Omtrent de uitkomsten over 1914 van den gouVernenients-
automobieldienst in de residentiën Palembang en Benkoelen, 
het Pontianak-riviertransport en het Preanger-transport zie 
men de desbetreffende jaarverslagen. De bij Gouv. Bt. 5 Juni 
1914 n°. 1 (Ind. St. n°. 425) ingestelde automobieldienst ter 
Sumatra's Westkust (zie K. V. 1914, kol. 239) kon gedu
rende het verslagjaar nog niet geregeld werken, daar de uit
zending van'benoodigdheden uit Europa door het uitbreken 
van den oorlog belangrijke vertraging ondervond. 

De voorwaarden, waarop in de werkplaatsen van laatst
genoemden dienst werk voor particulieren of ten behoeve van 
andere takken van 's lands dienst, zoomede voor gewesten 
of gedeelten van gewesten met eigen geldmiddelen, kan 
worden verricht werden opnieuw geregeld (zie Bijbl. Ind. St. 
n°. 8186). 

Het Oost-Java-zeetransport (zie K. V. 1914, kol. 239) gaf 
wederom gunstige uitkomsten. 

De leiding van en het toezicht op het zoogenaamde Sema-
rang—Kedoe-transport (Ind. St. 1912 n°. 109) is bij Gouv. 
Bt. 3 Dec. 1914 n°. 18 (Ind. St. n°. 741) overgedragen op den 
directeur van gouvernementsbedrijven. 

De raet de Koninklijke Paketvaartmaatschappij gesloten 
overeenkomst voor het vervoer van te Tandjoengpriok aan
gebracht buitenlandsch zout naar de groote doorvoerpakhui-
zén in den Archipel (zie t. a. p.) bleef ook in 1914 gehand

haafd. Daar evenwel de aanvoer van buitenlandsch zout te 
Tandjoengpriok na September niet meer plaats had, werd na 
dat tijdstip weder een aanvang gemaakt met het vervoer door 
de genoemde Maatschappij van' los zout van Madoera naar de 
be.doelde pakhuizen. 

Dok in 1914 kon nog geen juist oordeel worden geveld over 
de werking van de op 1 April 1913 ingevoerde regeling voor 
het maken van dienstreizen door landsambtenaren met eigen 
automobielen (zie K. V. 1914, kol. 239/240). Het aantal 
ambtenaren, waarop de regeling van toepassing is, werd 
inmiddels belangrijk uitgebreid. 

De noodigë maatregelen werden getroffen om de eenige nog 
bestaande paardenposterij, namelijk die in de residentie 
Batavia (zie Kr. V. 1914, 'kol. 240), 'in 1915 op te heffen. 

Een overzicht van de op 1 Januari 1915 in werking zijnde 
aaunemingsovereénkomsten voor het vervoer van landsreizi-
gers, voortbrengselen, goederen, enz. is opgenomen onder I 
van bijlage ZZ, terwijl onder I I van die bijlage een overzicht 
voorkomt van de geldelijke uitkomsten der paardenposterij 
over de jaren 1912, 1913 en 1914. 

De Minister van Koloniën a. %., 

J . J . RAMBONNET. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1915—1916. 5. Ned.-Indië. 34 
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VERBETERINGEN EN AANVULLINGEN. 

Kolom 7, regel 39 v. o. staat voor, lees voor in. 

Kolom 17, regel 12 v. o. staat belastingelden, lees belasting
gelden. 

Kolom 21, regel 4 v. b. staat toegen, lees tegen. 

Kolom 29, regel 2 v. o. staat te, .lees' de. 

Kolom 36, regel 12 v. o. staat bedevaartvangers, lees bede
vaartgangers. 

Kolom 43, regel 7 v. o. staat Nggara, lees Nggaro. 

Kolom 44, regel 9 v. o. staat dor, lees door. 

Kolom 67/68. 
voegen: 

Aan § 4 „Scheepvaart" het volgende toe te 

Een tienjarig overzicht omtrent de scheepvaart in de havens 
van Nederlandsch-Indië komt voor in bijlage AAA, onder I . 

Volgens'dé in die bijlage onder I I opgenomen plaatselijke 
opgaven bedroeg . het aantal in Nederlandsch-Indië tehuis 
behoorende, op zeebrieven en jaarpassen varende stoom- en 
zeilschepen, groot 7h M3. (2.65 registerton) en daarboven, op 
uit. 1914 onderscheidenlijk 196 en 4027. met eene gezamen
lijke inhoudsgrootte van 527128 M3. Van de zeilschepen 
waren er 51 op Europeesche wijze getuigd. De aangehaalde 
bijlage vermeldt tevens (onder I I I ) het aantal zeeschepen 
(stoom- en andere), welke op uit. 1914 te boek stonden als van 
een Nederlandsch-Indischen zeebrief voorzien en (onder IV) 
het aantal op inlandsche wijze getuigde vaartuigen, ten be
hoeve waarvan in dat jaar jaarpassen werden afgegeven. 
Voorts bevat zij (onder V) een opgaaf van de vaartuigen, die 
binnen de wateren van den Nederlandsch-Indischen Archipel 
zijn verongelukt. 

Eerste zeebrieven zijn in 1914 uitgereikt ten behoeve van 
11 stoomschepen (waarvan in.Nederland gebouwd 10-en in 
Indië 1, metende onderscheidenlijk 10015 en 34 register-ton), 
4 motorvaartuigen (waarvan in Nederland gebouwd 3 en in 
Indië 1, metende onderscheidenlijk 1156 en 7 register-ton). 
2 laadvaartuigen gebouwd in Indië, met een gezamenlijken 
inhoud van 56 register-ton, en 1 zeilvaartuig, in den vreemde 
gebouwd, met een inhoud van 1292 register-ton. 

Kolom 111, regel 16/17 v. o. staat Door de mailbooten van 
elk dier'maatschappijen werden 26 uit- en thuisreizen vol
bracht, lees Door de mailbooten van de Maatschappij „Neder
land" werden 26 uit- en 25 thuisreizen en door die van de 

Maatschappij „Eotterdamsch Lloyd" werden 26 uit- en 26 
thuisreizen volbracht. 

Kolom 134. Aan de rubriek „Ziektenwetgeving" toe te 
voegen: 

Bij Ord. van 28 Jan . 1915 (Ind. St. n'°. 136) is bepaald dat 
binnen door den Gouverneur-Géneraal aan te wijzen gebieds-
deelen de thans bij den hoofdinspecteur, chef van den burger
lijken geneeskundigen dienst en de aan dezen ondergeschikte 
ambtenaren berustende bemoeienissen met dé bestrijding van 
dé pest worden overgedragen onderscheidenlijk op een zelf
standigen medischen hoofdambtenaar met den titel van chef 
van den dienst der pestbestrijding (voor zijne instructie zie 
men Bijbl. Ind. St. n°. 8123) en op het aan dezen toe te 
voegen personeel. Deze bijzondere voorziening is van toepas
sing op de gewesten Madioen, Kediri, Pasoeroean, Soefabaja, 
Madoera en Soerakarta (zie Ind. St. 1915 nos, 137 en 263). 

Bij Gouv. Bt. 31 Aug. 1914 n°. 7 (Bijbl .Jnd. St. n°. 8062) 
zijn voorschriften vastgesteld tot uitvoering van art. 10 der 
Ord. van 6 Juli 1914 (Ind. St. n°. 486), houdende regelen 
betreffende de verbetering en afbraak van pestgevaarlijke 
gebouwen. 

Kolom 134. In te voegen: 

Algemeene gezondheidstoestand. Aangaande de sterfte-
statistiek onder de Europeanen en met hen gelijkgesteld en op 
verschillende plaatsen in Nederlandsch-Indië over 1914 geeft • 
bijlage T (onder X) uitvoerige gegevens. 

Wat de inlandsche bevolking betreft, is in 1914 voor YVest-
Java een sterftecijfer van 20.2 °/n„ opgegeven (tegen 22.4 °/00 
in 1913) en voor Midden-Java van 20°/0„ (tegen 22°/0 O in 
1913), terwijl voor Oost-Java eene sterfte van 19°/ 0 0 (tegen 
20.5 °/n„ in 1913) werd vermeld. 

Op de groote plaatsen was de gemiddelde sterfte hooger, 
o. a. te Batavia 63.2 "/„„ en te Soerabaja 47.4 °/no. 

De koeliesterfte in Deli bedroeg 2 % (van 168 646 arbei
ders). Naar de koelietoestanden in de Lampongsche dis
tricten, waar de arbeiderssterfte 9% bleek te bedraden, werd 
een geneeskundig onderzoek ingesteld. 

Volgens de geboortestatistiek bedroeg het geboortecijfer in 
Midden-Java 30°/„„. 

Aangaande den algemeenen gezondheidstoestand gedurende 
1914 zij nog het volgende vermeld: 

Beri-beri kwam in vele streken voor, vooral in handels
centra en onder de contractarbeiders van verschillende land-

] bouw- en -mijnondernemingen. In sommige gevangenissen, 
j waar eene ophooping van gevallen werd waargenomen, werd 

met goed gevolg versch gepelde onafgewerkte rijst verstrekt. 
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Mijnwormziekte. Uit- bijna alle jaarverslagen der lands-
ziekeninrichtingen, zoaniede uit/de verslagen van het genees
kundig toezicht over de contractarbeiders in de buiten-
bezittingen, bleek dat de mijnwormziekte in uitgebreide mate 
onder de bevolking voorkomt. 

Dysenterie. Bacillaire en amoel>en-dysenterie kwamen 
vrij algemeen voor; vooral in koeliekampongs, op verschil
lende landl>ouw- en mijiiondernemingen, zoomede in enkele 
gevangenissen. 

Typhut. Door het opnemen van typhus abdominalis onder 
de besmettelijke ziekten in de epidemie-ordonnantie, hetwelk 
verplichte aangifte meebrengt, is gebleken dat deze ziekte in 
Nederjandsch-Indië veelvuldig voorkomt. 

Malaria'. De grootste meerderheid der in de ziekeninrieh-
tingen opgenomen zieken werd voor malaria behandeld. 

De sterfte aan malaria was zeer uiteenloopend, meestal 
echter »-ering. Zwartwaterkoorts werd slechts waargenomen 
te Sibolgn (22 gevallen). 

Pest. In het verslagjaar kon meer zorg besteed worden aan 
de behandeling van de pestlijders wegens de uitbreiding van 
het medisch personeel en door de uitzending van de Roode 
Kruis-ambulances uit Nederland. Voornamelijk met het doel 
de voor de bevolking vele bezwaren opleverende evacuatie te 
voorkomen-, werd een aanvang gemaakt met de uitzwaveling 
van huizen onder zeilen. 'Aan de woningverbetering werd 
regelmatig doorgewerkt, terwijl de methode van woning-
inspectie verbeterd werd. 

Hieronder volgt een overzicht over 1914 en het eerste half
jaar van 1915 van de/aangetasten en overledenen aan pest. 

1914. 
G E B I E D . 

Aange- Over-
tast. leden. 

Eerste halfjaar 
1915. 

Aange- Over-
tast. | leden. 

Res. Batavia. 

Afd. Batavia | 1 

Reit. Soerabaja. 

Afd. Soerabaja 935 
„ Lamongan . . . . 36 
„ Orisee , 1 
„ Sidoardjo . . . . . 9 
„ Modjokerto . ' , . . 7 

■ „ Djombang . . . . 1 
i 

Res. Pasoeroean.; 

Afd. Malang . . . . 
, Bangil 
, Pasoeroean. . . 

Res. Kedoe. 

Afd. Poerworedjo. . . 

Res. Soerakarla. 

9102 
48 
34 

Afd. Sragen. . . . 
„ Soerakarta . . 

2 

3 

877 

25 

8 

7 

1 

7886 

. 45 

32 

189 

30 

3 

5 

18 

2447 

137 

29 

1 8 6 . 

. 29 

ó 
18 

2317 

129 

27 

GEBJ Kl>. 
1911. 

Aange- i Over-
tast. ! leden. 

Eerste halfjaar 
1915. 

Aange- , Over
last. Leden. 

Res. Mudioen. 

Afd. Madioen 
„ Ngawi . 
„ Magetan 
„ Ponorógo 

766 

18 

529 
' l 

680 

15 

453 

31 

1 

43 

30 

42 

Res. Kediri. 

AfU. Kediri . . . . 
„• Toeloengagoeny; 
„ Blitar . . . . 
„ Berbek. . '. . 

Distr.' Pare . . . . 

Res. Madoera. 

Afd. Bangkalan . . 
„ Pamekasan . . 
„ Soomenep . . 

Res. Banka. 

Totalen 

1607 1474 438 412 
327 312 ' 88 83 
— — 17 16 
132 121 31' 31 
1623 
f 

1518 162 145 

34' 25 
_ ' • ' ■ 

_ 

57 36 — 

1 — 

15275 13522 :-5fi70 3472 

Pokken kwamen in vele streken van Indië sporadisch voor. 
Opvallende pokkensterfte werd waargenomen in Batavia, 
Pasoeroean en West- en Zuidóost-Borneo. 

Cholera kwam in verschillende gewesten sporadisch en 
epidemisch voor. Door de gebruikelijke maatregelen, en 
vooral ook door de prophylactische inenting met cholera-
entstof op de plaatsen waar zich eene epidemie dreigde te 
ontwikkelen, kon deze ziekte dikwijls worden gestuit. 

Diphtlierie en meningitis cerebrospinalis kwamen hier en 
daar sporadisch voor. 

Lepra. Het aantal particuliere en gesubsidieerde lepro-
serieën breidt zich gaandeweg uit. 

Het particuliere gesticht te Poeloe Si Tjanang nabij 
Belawan Deli (Oostkust van Sumatra). -waarvan het beheer 
werd overgegeven aan het Leger des Heils, werd in D«cenil>er 
1914 in gebruik genomen. 

Tuberculose. Deze ziekte is in vele streken eene volks
ziekte te noemen. 

Omtrent den aard der ziekten, waarvoor opneming in lands 
burgerziekeninrichtingen heeft plaats gehad, geeft staat I I I 
van bijlage T een overzicht. 

Van de poliklinieken, welker aantal weder werd uitgebreid, 
werd een druk gebruik gemaakt. Behalve malaria, huid
ziekten en wonden, waren buikziekten, dysenterie, fram-
l>oesia, bronchitis en oogziekten de meest voorkomende ziekten 
op deze poliklinieken. 

De hieronder volgende staat geeft, voor zoover opgaven zijn 
ontvangen, een overzicht" over 1914 van het aantal lijders aan 
pokken, cholera en typhus in de verschillende gewesten, zoo-
mede van het aantal overledenen. 
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ui: w EST EN. 
l'okki-ii. 

Aange- Over-üuE Men. 

Cholera. 

Aange-! Over-
t a x t . ! l i- iteii . 

Tjrphu». 

Aange- Over
last, leden. 

Bantam 
Bataria . 
Preanger-Regentacbappen 
Cberibón 
Pekalongsn . . . . 
Semarang 
Rembang 
Söerabaja 
ICadoera 
Pasoeroean 
BeeoekJ . . .T . . . 
Eedoe 
Dji ik. Jakarta . . . . 
Boerakarta 
Itadioen 
Kedlii . . . . . . . 
Stunatia's Westkust . 
Tapanoeli 
Benkoelen 
Lampongsche districten 
Palembang 
Djainbi 
Oostkust van Sumatra 
Atjeh en onderh. . . 
Billiton 
Wèsterafd. van Borneo 
Zuider- en Oostevafd. 

Borneo 
Menado . . . . •. . 
Celebes en onderh. . 
Bali en Lombok . . 

88 1+ 806 282 
•2410 680 886 787 ! 
1064 171. 82 titi 
391 73 1 l 
604 sa II — 
93 26 12 6 
— — 32 25 
21 — ! 269 243 
— 10 » 

52 1 

164 
17 

-

17 

— 
58 13 

3 

1757 
I 

■ 2363 

137 

451 

954 

40 

2 
17 

432 
382 ; 
139 | 
789 
458 
240 

1 
10 

228 
158 
87 

508 
75 

134 

66 
37 

46 

ül 

1 
8 
5 
2 
3 ' 
8 
4 

13 
13 

14 I -
905 i 
301 j 
658 ! 

790 
249 

11 
6 

10 

36 
6 

11 

11 

14 

77 
3 

11 -

48 
2 

Kolom 231, regel 32 v. o. staat weze, lees wijze. 

Kolom 235, regel 4/5 v. b, staat post-, telegraaf- en tele-v 

loondienst, lees post- en telegraafdienst. 

Het staatje in kolom 238 te vervangen door het volgende 
I staatje: 

De in kolom 174, regel 2 v. o.( bedoelde instructie is vast
gesteld voor den tij delijken administrateur en niet voor den. 
tij delijken adjunct-administrateur bij het weduwen- en 
weezenfonds van Europeesche burgerlijke ambtenaren in 
Nederlandsch-lndië. 

Kolom 225/226. Aan het hoofd staat afd. V, lees afd. VI . 

Kolom 226, regel 40 v. b. staat wachting, lees verwachting. 

Kolom 227/228. Aan het hoofd staat Hoofdstuk M, afd. I 
en I I , lees Hoofdstuk O, afd. VI . 
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i ) Verbeterde cijfer». 

Kolom 244, regel 32 v. b. staat 5548, lees 5548 K.M. 

Kolom 246, regel 2/3 v. o. staat buitenkingstelling, 
buiten werkingstelling. 
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