
VERSLAG VAN BESTUUR EN STAAT VAN NEUERLANDSCH-INDIË, SURINAME EN CURACAG 1926. 
I . NEDERLANDSCH-INDIË. 

A. 
GRONDGEBIED EN BEVOLKING. 

De jongste opgaven omtrent de sterkte der bevolking, de 
oppervlakte van net grondgebied en de dicbtheid der bevolking 

van Nederlandseh-Indië, volgens de in November 1920 gehouden 
volkstelling, komen voor in bijlage A van het Verslag 1923. 

II. 
REGEERING EN HOOGE COLLEGES. 

Van 5 tot 26 September 1925 maakte de Gouverneur-Generaal 
eene dienstreis naar de gewesten Oostkust van Sumatra , Bangka 
en onderhoorigheden en Billiton, na voor den duur zijner 
afwezigheid van den zetel des bestuurs, ingevolge art. 13 van 
het Begeeringsreglement, het dagelijksch beleid der zaken te 
hebben opgedragen aan den Viee-President van den Baad van 
Nederlandseh-Indië, den heer mr. K. F . CREUTZBERG (zie I . S. 
1925 nos. 449 en 506). 

Aan het Lid van den Raad van Nederlandseh-Indië, den heer 
L . C. WESTEXEXK is met ingang van 26 November 1925 op zijn 
verzoek eervol ontslag verleend (K. B . 5 Nov. 1925 n°. 32). 
I n de vacature is voorzien door de benoeming van den heer 
A. M. H E N S , Gouverneur van Atjeh en onderhoorigheden, tot 
Lid van dien Eaad (K. B . 14 Dec. 1925 n°. 23). . 

Tn verband met zijne benoeming tot Minister van Koloniën 
is aan het Lid van den Baad van Nederlandseh-Indië, den heer 
Ch. J . I. M. WxLTXB, met ingang van 1 Oetober 1925, op zijn 
verzoek eervol ontslag verleend (K. B . 25 Sept. 1925 n°. 40). 
Nadat hij op 8 Maart 1926 als Minister was afgetreden, werd 
hij met ingang van den dag van ambtsaanvaarding wederom 
tot Lid van den Baad van Nederlandsch-lndië benoemd (K. B . 
20 Maart 1926 n°. 38). 

Bij G. B . 26 Jan . 1925 n°. 11 (J . C. n°. 9) zijn de vice-presi-
dent en de leden van den Baad van Nederlandseh-Indië en de 
voorzitter van den Volksraad in het genot gesteld van eene 
toelage voor bijzondere ambtskosten. 

Bij dezelfde gelegenheid is, met tijdelijke afwijking v.z.v. 
noodig van de bestaande regelingen, de bezoldiging van den 
voorzitter en de leden van de Algemeene Bekenkamer vast-
gesteld. 

Bij G. B . 24 Juli 1925 n°. 40 (Bb. n°. 10852), gewijzigd bij 
G. B. 1 April 1920 n°. 16 (Bb. n°. 11022), is het ambts-
teeken omschreven hetwelk door de leden van den Volksraad 

bij offieieele feestelijkheden en bij plechtigheden zal kunnen 
worden gedragen. 

Aan den Voorzitter der Algemeene Bekenkamer, den heer 
G. H . G. HARLOFF, is bij K. B . 23 Jan . 1926 n°. 26, met 
ingang van 3 Februari 1920, op zijn verzoek eervol ontslag ver-
leend; tot zijn „opvolger is benoemd de heer W. V. SMEETS, 
tot dusver Onderdirecteur van het Depar tement van Binnen-
landsch Bestuur (K. B . 27 Maart 1926 n°. 49). 

De Algemeene Bekenkamer heeft op 13 Maart 1926 haar 
jaarverslag over 1925 uitgebracht. 

Bij de wet van 23 Juni 1925 (N. S. n°. 234, I. S. n°. 415) is 
het Begeeringsreglement van Nederlandseh-Indië herzien, ten 
einde de bepalingen daarvan in overeenstemming te brengen 
met de ar t t . 1, 58, 60, 01 en 62 der Grondwet. Plet herziene 
Begeeringsreglement, thans de benaming dragende van Wet 
op de Staatsinrichting van Nederlandseh-Indië, is bekend ge-
maakt bij K. B . 18 Juli 1925 (N. S. n°. 327, I . S. n°. 447); 
de wet kan worden aangehaald als „Indische Staatsrege-
l ing". Deze Staatsregeling bestaat uit de volgende 12 hoofd-
stukken : Van den Gouverneur-Generaal en den Baad van 
Wdcr landsch-Indië ; Van den Volksraad; Van de wetgeving; 
Van de begrooting en van geldleeningen; Van de Departemen-
ten van Algemeen Bestuur en de Algemeene Bekenkamer; Van 
de gewestelijke en plaatselijke besturen; Van de just i t ie; Van 
de ingezetenen; Van den godsdienst; Van het onderwijs; Van 
den handel en de scheepvaart; Van il% waterschappen. 

Bij de wet van denzelfden datum (N. S. n°. 235, I . S. n°. 416) 
zijn de ar t t . 8, 58, 676, 67c en 71 van het Begeeringsreglement 
gewijzigd. 

Beide wetten zijn in werking getreden met ingang van 
1 Januar i 1926 (zie N. S. 1925 n°. 415; I . S. 1925 n°. 577). 

De in Februari 1926 afgesloten Mededeelingen omtrent enkele 
onderwerpen van algemeen belang zijn opgenomen in bijlage A 
van dit verslag. 

c. 
MEDEDEELINGEN VAN STAATKUNDIGEN EN ALGEMEENEN AARD. 

§ 1. BETREKKINGEN MET HET BUITENLAND. 

Het K. B . 19 Febr. 1925 n°. 66 (N. S. n°. 43) houdende de 
bekendmaking van de tusschen den Nederlandschen Gezant te 
Athene en den Griekschen Minister van Buitenlandsche Zaken 
gewisselde nota ' s tot regeling van de handelsbetrekkingen tus-
schen Nederland en Griekenland is in Nederlandseh-Indië afge-
kondigd bij I. S. 1925 n°. 203. Hetzelfde geschiedde : 

bij I . S. 1925 n°. 266 met het K. B . 20 April 1925 n°. 20 

(X. S. n". 162), bepalende de bekendmaking in het Staatsblad 
van het op 23 Januar i 1925 te Washington tusschen Nederland 
en de Yereenigde Staten van Amerika gesloten compromis 
inzake de souvereiniteit over het eiland Pa lmas (of Miangas); 

bij I . S. 1925 n". 294 met het K. B . 28 April 1925 n°. 124 
(N. S. n°. 169), houdende bekendmaking van de, door middel 
van wisseling van nota 's tusschen den Nederlandschen Gezant 
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te Kopenhagen en den Minister van Buitenlandsche Zaken van 
Litauen, op 10 Juh i 1924 te Kowno tusschen Nederland en 
Litauen !<>t stand gekomen voorloopige regeling der handels-
betrekkingen ; 

bij I. S. 1925 n°. 295 met het K. B . 29 April 1925 n°. 01 
(N. S. n", 173), houdende bekendmaking van het op 21 Augustus 
1921 te Washington tusschen Nederland en de Vereenigde 
SI al i n van Amerika gesloten verdrag over het vervoer van 
alcoholische dranken; 

hij 1. S. 1925 n°. 297 met het K. B . 23 April 1925 n°. 47 
(N. S. n°. 104), houdende bekendmaking van de tusschen den 
Nederlandschen Gezant te Athene en den Griekschen Minister 
van Buitenlandsche Zaken gewisselde nota ' s tot regeling van de 
handelsbetrekkingen tusschen Nederland en Griekenland; 

bij I . S. 1925 n°. 333 met het K. B . 22 Mei 1925 n°. 40 (N. S. 
n". 198), houdende bekendmaking van het op 30 Mei 1924 te 
Warschau tusschen Nederland en Polen gesloten handelsver-
drag, met daarbij behoorend protocol; 

.bij I. S. 1925 n°. 375 met het K. B . 23 Juni 1925 n°. 221 
(N. S. n°. 270), houdende bekendmaking van het bij de wet van 
20 Maart 1925 (N. S. n°. 118) goedgekeurde, op 3 November 
1923 te Genève-geteekende verdrag met bijbehoorend protocol 
ter vereenvoudiging van douaneformaliteiten; 

bij I . S. 1925 nos. 509 t / m 513 met het algemeen postverdrag, 
de overeenkomst betreffende de brieven en de doosjes met aan-
gegeven waarde, de overeenkomst betreffende de postpakketten, 
de overeenkomst betreffende den postwisseldienst en de over-
eenkomst betreffende de invordering van gelden op quitantiën 
en handelspapier, alle gesloten te Stockholm 28 Augustus 1924; 

bij I . S. 1925 n°. 572 met het K. B . 19 Aug. 1925 n°. 45 
(N. S. n°. 358), houdende de bekendmaking van de tusschen 
den Nederlandschen Gezant te Lissabon en den Portugeeschen 
Minister van Buitenlandsche Zaken gewisselde nota ' s strek-
kende tot verlenging van de voorloopige regeling der handels-
bei rekkingen tusschen Nederland en Portugal (I . S. 1925 
n°. 109); 

bij T. S. 1925 n°. 585 met het K. B . 10 Sept. 1925 n°. 49 
(X. S. n°. 379), houdende de bekendmaking van het op 31 Maar t 
1924 voor het Rijk in Europa en op 20 September 1924 voor 
Ni derlandsch-Indië, Suriname en Curacao onderteekend proto-
col van Genève van 24 September 1923, betreffende arbitrage-
clausules, waarvan de Nederlandsche akte van bekrachtiging op 
0 Augustus 1925 op he t Secretariaat-Generaal van den Volken-
bond is nedergelegd; 

bij I. S. 1925 n°. 008 met het K. B . 20 Sept. 1925 n°. 61 
(N. S. n°. 400), houdende bekendmaking van de tusschen het 
Grieksche Gezantschap en het Ministerie van Buitenlandsche 
Zaken te 's Gravenhage gewisselde nota ' s tot regeling van do 
handelsbetrekkingen tusschen Nederland en Griekenland; 

bij I . S. 1925 n°. 017 met het K. B . 12 Sept. 1925 n°. 103 
(N. S. n°. 381), houdende de bekendmaking van de op 6 
Februari 1922 te Washington gesloten verdragen tot regeling 
van de toestanden in het Verre Gosten en nopens het Chinee-
sche douanetarief, voor welke verdragen de Nederlandsche akten 
van bekrachtiging zijn nedergelegd op 5 Augustus 1925; 

bij I . S. 1925 n". 621 met het K. B. 1 Oct. 1925 n°. 22 (N. S. 
n°. 403), houdende de bekendmaking van het op 2 Juli 1924 te 
Riga tusschen Nederland en Letland gesloten handelsverdrag, 
alsmede van de bij de onderteekening van dat verdrag tusschen 
den Nederlandschen Gezant te Kopenhagen en den Minister van 
Buitenlandsche Zaken van Letland gewisselde no t a ' s ; 

bij I. S. 1920 n°. 8 met het K. B . 0 Nov. 1925 n°. 38 (N. S. 
n". 439), houdende de bekendmaking van het op 11 Jul i 1924 
te Ottawa tusschen Nederland en Canada gesloten handelsver-
drag (X. S. 1925 n°. 260); 

bij I . S. 1926 n°. 186 met bet K. B . 3 Maart 1926 nl . 33 
(N. S. n". 36), houdende de bekendmaking van het op 
9 December 1924 te 's Gravenhage tusschen Nederland en 
Hongarije gesloten handelsverdrag, met daarbij behoorend 
protocol, alsmede van de op 9 December 1924 en 12 en 13 
Januar i 1925 tusschen den Minister van Buitenlandsche Zaken 
en den Hongaarschen Zaakgelastigde te 's Gravenhage gewis-
selde no t a ' s ; 

bij I . S. 1926 n°. 201 met het K. B . 20 Maart 1926 n<\ 51 
j (N. S. n°. 46), houdende de bekendmaking van het op 9 Maart 

1925 te 's Gravenhage tusschen Nederland en Finland gesloten 
verdrag, betreffende de toelating, rechten, verplichtingen en 

. vrijdommen van Finsche consulaire ambtenaren in de voor-
1 naamste havens van Nederlandsch-Tndië, Suriname en Curacao. 

H e t tijdelijk verbod tot uitvoer van goud en zilver, hetzij 
; gemunt of ongemunt, van uit het tolgebied van Nederlandsch-

Indië naar buiten dat gebied gelegen streken (I . S. 1914 n°. 543 
en 1915 n°. 371) is bij Ord. van 19 Aug. 1925 (I. S. n°. 405) 
ingetrokken. 

Omtrent onze aanrakingen met Serawak zie men § 14 en 
1 omtrent die met Portugeesch Timor S$ 19 van dit hoofdstuk. 

§ 2. JAVA EN MADOERA. 

Tengevolge van de onzekere toestanden in den Hcdjaz, nam 
d«' deelneming aan de bedevaart naar Mekka belangrijk af (30 
personen, tegen 21 055 personen in 1924). Het godsdienstig 
leven onder de Mohammedaansche bevolking bleef opgewekt. 
In de residentie Indramajoe verrezen onder den invloed van de 
Mohammedaansche vereenisfing „Persar ikatan Oe lama" elf 
godsdienstscholen. Tn de residentie Soerabaja vermeerderde .het 
aantal godsdienstscholen met 211 en het aantal leerlingen met 
4287. Voorts werd door die vereeniging te Batavia een gods-
dienstschool en een fröbelschool opgericht. Aan het godsdienst-
onderwijs, uitgaande van de afdeelmg ,,Tableg" van die vereeni* 
ging, wordt deelgenomen door leerlingen van verschillende 
Lnlandsche middelbare scholen. Vermelding verdient nog de 
oprichting van den ...Tong Islamieten B o n d " te Batavia, welke 
vereeniging einde 1926 860 leden telde (onder wie 50 meisjes), 
grootendeels leerlingen van de school tot opleiding van Indische 
artsen, de rechtsschool, m.u.l.o.-scholen en de kweekschool van 
Ooenoeng Sahari (Weltevreden). Te Pekalongan werd eene 
nieuwe godsdienstige vereeniging Magrifaqtoetin opgericht, 
zich ten doel stellende de bevordering van den Islam (door 
het geven van godsdienstlessen, het bespreken van gods-
dienstaangelegenheden, het verspreiden van lectuur, het 
oprichten van wakap en mesdjids) en de verbetering 
',an de levensomstandigheden van haar leden. Van de Samin-
beweging in de residentie Rembang werd weinig vernomen. De 

1 secte is echter nog niet uitgestorven, hoewel het aantal leden 
afneemt. De leden bleven weigerachtig in het verrichten van 

j desadiensten en het betalen van belast ineen, weshalve alle wet-
; tige middelen moesten worden te baat genomen om de weiger-
I achtigen daartoe te dwingen. In Semarang vermeerderde het 
: aantal aanhangers van de Samin-leer van 75 tot 136. In het 

regentschap Orobogan (res. Semarang) wierp een geest drijver, 
I zich noemende Pandi to Tirto Boelajat Poeser Boemi Dalang 
I Sopo Xjono. zich op als hoofd van eene nieuwe godsdienstige 

beweging. Gepredikt werd het stichten van een nieuw rijk, 
waarin dr aanhangers weinig of geen belasting zouden betalen. 

I Zij erkenden het Nederlandsche gezag niet en weigerden belas-
ting te betalen, weshalve overgegaan moest worden tot arrestat ie 
van den geestdrijver. Aangezien deze, gesteund door zijne 
volgelingen, zich gewapend verzette, was de politie genoodzaakt 
van hare vuurwapens jrebruik te maken, hetgeen tot gevolg had 
dat de geestdrijver werd gedood: enkele politiemannen liepen 
niet ernstige verwondingen op. Eene gerechtelijke vervolging 
leidde tot de veroordeeling van elf aanhangen tot gevangenis-
straf wegens gepleegd verzet tegen het openbaar gezag. Hierna 
keerde de orde en rust terug. 

Aangezien ter hoofdplaats Semarang ernstig gevaar dreigde 
voor verstoring der openbare orde, werd bij Ord. van 5 Aug. 1925 
(T. S. n°. 303) de uitoefening van het recht van vergadering te 
dezer plaatse tijdelijk beperkt. 
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Bij G. B . 29 Aug. 1925 n°. l a (J. C. n°. 72) is in het belang 
der openbare rust en orde aan een 4-tal in China geboren en 
te Batavia woonachtige Chineezon het verblijf in Nederlandsoh-
Indië ontzegd en is aun een vijfden in Ncderlandsch-Indië 
geboren en te Batavia woonachtigen Chinees een bepaalde 
plaats tot verblijf in N'cdorlandsch-lndië aangewezen. 

Evenalt ten rongen jare, liet de verhouding tot dr Vorsten* 
landiohe Zelfbesturen niets te wenaohen over en werd bij de 
verdere doorvoering van de hervorming op eoonomiaoh en maat-
schappelijk gebied van de vorsten steeds eene welwillende 
medewerking ondervonden. 

Bij ü . 15. 25 Jan. 1936 n". lx werd R. A. A. Boeriadipoetra, 
regent van Lebak, op verzoek eervol ontslag \iit 's Bands dienst 
verleend, terwijl bij O. B. 16 Maart d.a.v. n". lx in diens 
plaats werd benoemd Raden Condosapoetro, tevoren patih v all 
Pandeglang. Bij G. B. 8 Mei J925 n°. 1 werd R. T. A. (ian-
danegara, regent van Krawang, eervol ontslag uit 's Landa 
dienst verleend; in z ijne plaats werd bij G. B . 8 Juli d.a.v. 
n°. 2a benoemd Raden Soeria Mihardja, tevoren patiii van Ban-
doeng, terwijl bij hetzelfde besluit tot regent van Buitenzorg 
werd benoemd R. Boeriadjanegara, tevoren patih van Tasik-
malaja. Aan R. A. A. Dhipokoesoerno, regent van Poerbolinggo, 
werd bij (i. B . 28 Scpt. 1925 n°. 2x op verzoek eervol ontslag 
uit 's Lands dienst verleend, bij welke gelegenheid hij werd be-

noeind tot Officier der Orde van Oranje-Nassau. Zijn zoon, Raden 
Soegondo, tevoren wedono van Tjahjana, werd bij G. B . 29 Oct. 
1925 n°. la tot zijn opvolger benoemd. Bij G. B . 24 Oct. 1925 
n°. lx werd R. A. A. Koesoemo Oetojo, regent van Japara , op 
verzoek gepensionneerd. Aan de regenten van Banjoemas en 
van Blitar (Kediri), R. A. A. Gondo Soebroto en R. M. A. A. 
Warsoadiningrat, werd ter gelegenheid van den verjaardag van 
H . M. de Koningin het recht toegekend tot het voeren van de 
Gele Songsong, terwijl bij dezelfde gelegenheid aan de regenten 
van Poerworedjo (Kedoe) en van Soekaboemi (West-Priangan), 
R. T. Soeriadi en R. T. Soerjanatabrata, de ambtsti tel , ,Ario" 
en aan de regenten van Trenggalek (Kediri) en van Indramajoe, 
R. A. Widjojosoewondo en R. A. Sosrowerdojo, de ambtstitel 
, ,Adipat i" werd verleend. 

Evenals het vorig jaar, liet de veiligheid van personen en 
goederen in sommige streken nog te wenschen over. He t aantal 
gevallen van moord en doodslag verminderde in de afdeelingen 
Buitenzorg, Midden-Priangan en Cheribon (prov. West-Java) 
en in de gewesten Semarang, Soerabaja, Bcsoeki, Banjoemas, 
Madioen en Jogjakarata van onderscheidenlijk 15, 1, 12, 48, 
69, 77, 78, 29 en 16 in 1924 tot 6, O, 8, 36, 67, 68, 9, 28 en 6 
in 1925. Daarentegen vermeerderde het aantal dier misdrijven 
in de afdeelingen Bantam, Batavia en Krawang (prov. West-
Java) en in de gewesten Rembang, Madoera, Kedoe, Kediri, 
Pasoeroean en Soerakarta van 16, 16, 12, 55, 134, 41 , 10, 95 
en 11 in 1924 tot 20, 22, 29, 65, 161, 96, 19, 99 en 21 in 1925. 

He t aantal ketjoe- (kampak-, rampok- en krojok-) partijen 
nam af in de afdeelingen Batavia en Buitenzorg (prov. West-
Java) , zoomede in de gewesten Rembang, Banjoemas en Kedoe 
van 18, 4, 12, 11 en 4 in 1924 tot 3, 2, 11, 5 en 3 in 1925. In 
Krawang, Semarang, Soerabaja, Besoeki, Madioen, Kediri, 
Soerakarta, Jogjakarta en Pasoeroean vermeerderden deze mis-
drijven van 0, 2, 3, 0, 3, 0, 24, 1 en 0 in 1924 tot 3, 5, 6, 3, 4, 
1, 36, 2 en 1 in 1925. 

Straatroof werd gerapporteerd in de afdceling Krawang (prov. 
West-Java) en in de gewesten Rembang, Madoera, Kedoe. 
Kediri en Jogjakarta (onderscheidenlijk 5, 20, 5, 11, 16 en 6 
gevallen, tegen 2, 16, 4, 18, 12 en 35 gevallen in 1924). 

He t aantal veediefstallcn bedroeg in de afdeelingen Bantam, 
Batavia, Krawang, Midden-Priangan, Oost-Priangan en Cheri-
bon (prov. West-Java) , zoomede in de gewesten Semarang, 
Rembang, Soerabaja, Madoera, Madioen, Pasoeroean en Soera-
karta onderscheidenlijk 66, 18, 9, 5, 15, 38, 16, 20, G7. 285, 
125, 48 en 281, tegen 21, 3, 3, 3, 10, 11, 14, 12, 50, 189, 76, 
53 en 24 gevallen in 1924. In de afdeeling Buitenzorg (prov. 
West-Java), zoomede in de gewesten Pekalongan, Besoeki, Ban-
joemas, Kedoe, Kediri en Jogjakarta verminderden deze cijfers 
van 48, 29, 45, 95, 105, 26 en 42 tot onderscheidenlijk 11, 21, 
43, 58, 103, 22 en 23. 

Het aantal gevallen van brandstichting nam weder toe in 
(ie afdeelingen Bantam, Batavia, Krawang, Midden* en Oost-
Priangan (prov. West-Java) , EOOmede in de gewesten Peka-
longan, Semarang. Rembang, Madoera, Besoeki, Kediri, 
Pasoeroean en Soerakarta (van 4, 16, 3, 5, 5, 74, 38, 0, 10, 

37, 23, 189 en 218 in 1024 tol 6, 25, 8, 9, 3:5, 88, 78, 5. 18, 70, 
45, 191 en 351 in 1925). Daarentegen verminderde het aantal 
dezer misdrijven in de afdeeling Cheribon (prov. West-Java), 
zoomede in de "eweslen Soeraba.ja, Banjoemas, Kedoe en Jog-
jakarta van 8!. 19, 729, 791 en 851 in' ".121 tol 19, 12, 681, 
212 en 311 in 1925. 

De gezondheidstoestand liet nogal ie v.elisehen over. 
In de afdeelingen Oost-Priangan en Cheribon (prov. West-

Java) , zoomede in de gewesten Pekalongan, Semarang, Soe-
rabaja, Besoeki, Banjoemas, Kedoe, Kediri, Pasoeroean, 
Soerakarta en Jogjakarta kwam pegt voor, welke ziekte vooral 
in Cheribon, Semarang, Banjoemas, Kedoe en de beide Vor-
stenlanden tal van slachtoffers eischte met doodelijken afloop. 
De bestrijding van de ziekte vond plaats volgens de aanwijzingen 
van de (iouvernements artsen. Op plaatsen, waar de meeste 
pestgevallen werden geconstateerd, is ook met kracht aan de 
woningverbetering gewerkt. Voor uitvoerige gegevens omtrent 
het aantal pestgevallen zie men hoofdstuk K, afd. IV. 

Pokken werdt n geconstateerd in de afdeelingen Bantam, Bui-
tenzorg, Krawang (waterpokken), t lost -)'riangan, Cheribon en 
Indramajoe (prov. West-Java) en in de gewesten Pekalongan, 
Rembang, Soerabaja, Madoera, Kedoe, Kediri, Pasoeroean 
(speciaal in de afdeeling Kraksaan), Soerakarta en Besoeki; in 
laatstgenoemde twee residentiën zelfs epidemisch. Door vacci-
natie en revaccinatie op groote schaal werd de ziekte bestreden. 

Ook in 1925 droeg ter hoofdplaats Batavia het voorkomen 
van typhus en dysenterie nog een min of meer epidemisch 
karakter, hetgeen eveneens het geval was te Bandoeng, Soera-
baja en Banjoemas. 

Enkele gevallen van diphtheritis deden zich voor ter hoofd-
plaats Batavia, Buitenzorg, Bandoeng, Cheribon, Soerabaja, 
Pasoeroean, Besoeki, Madioen en Soerakarta. 

De met het oog op den gezondheidstoestand van de bevolking 
genomen maatregelen in de Tjihea-vlakte, voornamelijk het 
droogleggen van de gronden in den Oostmoesson, hadden goede 
resultaten. In de ten Westen van de eigenlijke vlakte gelegen 
desa's kwam evenwel nog steeds malaria voor. Ook in de strand-
desa's van de afdeelingen Batavia, Krawang, West- en Oost-
Priangan en Indramajoe (prov. West-Java) , zoomede van de 
gewesten Pekalongan, Soerabaja, Rembang, Besoeki, Banjoe-
mas, Kediri, Pasoeroean en Jogjakarta heerschte malaria, ter-
wijl die ziekte in de residentie Rembang een epidemisch karakter 
droeg. Van de 13 507 gevallen verliepen er 2101 doodelijk. De 
ziekte werd bestreden door eene systematische toediening van 
kinine, voor het armste deel der bevolking kosteloos. Met de 
bestrijding van frainboesia door toediening van inspuitingen met 
neo-salvarsan werd op groote schaal voortgegaan, vooral in de 
afdeelingen Bantam, Batavia en Oost-Priangan (prov. West-
Java) .en in de gewesten Kedoe, Kediri, Jogjakarta en Madoera. 

De bestrijding van de mijnwormziekte in de residentie Ban-
joemas werd intensief ter hand genomen. 

De gezondheidstoestand van den veestapel was over het 
algemeen bevredigend. De meest voorkomende ziekten onder het 
vee (kwade droes, surra, mond- en klauwzeer en schurft) ver-
toonden een goedaardig karakter. In de afdeelingen Bantam, 
Buitenzorg en West-Priangan werd septichaemia epizoötica 
gerapporteerd, aan welke ziekte in laatstgenoemd gewest 194 van 
de 219 aangetaste beesten bezweken. Moor spoedig getroffen 
maatregelen voorkwam men eene grootere uitbreiding van de 
ziekte. Surra trad epidemisch op in de afdeelingen Ban tam. 
Batavia, Buitenzorg, Krawang en Indramajoe (prov. West-
Java) , zoomede in de residentie Kediri. In de afdeelingen 
Batavia, West- en Midden-Priangan (prov. West-Java) en in 
de residentie Besoeki kwamen tamelijk veel gevallen van bonds-
dolheid voor. In de afdeeling Sampang der residentie Madoera 
kwamen lfi gevallen voor van boutvuur, alle met doodelijken 
afloop. Tuberculose kwam slechts sporadisch voor, en wel uit-
slllitend onder het rundvee. 

De uitkomsten van den rijstbouw waren door verschillende 
oorzaken over het algemeen minder gunstig. In de afdeeling 
Noord-Soerabaja mislukten door watergebrek en bet voorkomen 
van de ziekte ,,omo mentek" , alsook door den langdurigen en 
feilen Oostmoesson 67 427 bouw sawah. In de residentiën 
Madoera, Kedoe, Semarang, Rembang en Jogjakarta had de 
padi-aanplant eveneens zeer te lijden van de langdurige en felle 
droogte; in eerstgenoemd gewest heerschte zelfs tengevolge 
daarvan in de meest geteisterde afdeelingen Sampang en Pami -
kasan voedselgebrek, zoodat mals en gapli k (gedroogde cassave) 
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van ili1 naburige gewesten moest worden ingevoerd. In do, 
afdeeling Poerwokerto der residentie Banjoemas bleef dooi' 
watergebrek 8000 bouw sawahgrond onbeplant, terwijl in 
Madioen i- 2372 bouw met padi beplrfnt mislukte. In de resi-
dentie Kediri mislukte de aanplant grootendeels, zoodat van 
Regeeringswege £83 L25 moesl worden beschikbaar gesteld voor 
den aankoop van plantmateriaal en I' 10(100 voorden aankoop 
van voedingsmiddelen, terwijl in de residentie Besoeki dooi' felle 
droogte en de muizenplaag 8800 bouw padi geheel mislukte. In 
laatstgenoemd gewesl werden -in 4 maanden tijds ongeveer 
I 400 000 veldmuizen gedood. In de afdeeling [ndramajoe (prov. 
West-Java) mislukten ti ngevolge van de boorderplaag (mentek) , 
ratten en bandjirs 81 816 bouw padi-aanplant, on in de resi-
dentie Pekalongan door de droogte 12 000 bouw. In de afdeeling 
Bantam (prov. West-Java) bad men te kampen mei de walang-
sangit-plaag, voornamelijk op de van regen afhankelijke gron-
den. In Buitenzorg werd, tengevolge van een dijkdoorbraak, 
+ 600 bouw sawah mei padi beplant drooggelegd, terwijl + 
1050 bouw wegens wal ergo brok mislukte. Slechts in de afdee-
lingen Cheribon, Oost-Priangan on Krawang (prov. Wes t - Java) , 
zoomede in do residentie Soerakarta kon van bevredigende 
resultaten worden gesproken, evenals in de afdeeling West-
Priangan, waar op vele plaatsen twee keer werd geoogst, en in 
Midden-Priangan, niettegenstaande daar 4900 bouw sawah door 
muizen word vernield, 

Do uitkomsten van de suikercultuur waren over het algemeen 
bevredigend. In de residentie Semarang steeg de opbrengst met 
ruim 1 000 000 pikol. De tabaksoogst was, evenals ten vorigen 
jare, tengevolge van weersinvloeden, over het algemeen niet zoo 
gunstig. De koffieoogsi was in de residentiën Semarang en 
Madioen zeer gunstig, terwijl die in Kedoe voel had te lijden 
van droogte en bladluis. 

De koeliewerving nam wederom toe, wegens de gestadige 
opleving van de cultures (vooral rubber) in de Buitengewesten. 
Uil do residentie Batavia emigreerden onderscheidenlijk naar do 
Buitengewesten on naar bot buitenland 58 220 en 2978 per-

De politieke toestand in de afdeelingen Groot-Atjeh, Pidië, 
Noordkusl van Atjeh en Oostkust van Atjeh was over het 
algemeen bevredigend. De gunstige economische toestand 
oefende een invloed ton goede uit. 

In d.e afdeeling Westkust van Aijeh was ^de politieke toc-
stand minder gunstig. Op 29 Maart 1925 word een brigade 
militairen, die toezicht hield bij den 'bouw van een school to 
Koealamanjeu, plotseling door een amokmakonden Atjeher aan-
go\alien; de aanvaller werd neergelegd. Gebleken is, dat in 
Si Bintang verschillende ontevreden elementen onder invloed 
van Teukoe Radja Pandjang on van den ex-opstandeling Moeda 
Nja 13in van plan zijn geweest een of meer klewangaanvallen 
te doen, en dat de bovengenoemde aanval ontijdig was verricht. 
Een tweede aanval ging niet door a's gevolg van de aanwezig-
heid van 4 brigades marechaussee. De voornaamste verzets-
lieden werden gearresteerd. 

Op 26 September 1925 dood oen Atjeher een aanval op den 
bivakcommandent van Kandang (landschap Kloeët, onderafd. 
Tapnktoean), den onderluitenant O. 1!. de Jager, die niet ge-
vaarlijk verwond werd. De aanvaller werd neergelegd. 

In den nacht van 22 op 2.'; October d.a.v. werd, onder leiding 
van Teukoe Angkasah, door oen dertigtal kwaadwilligen bij 
kampong Teungoh Boekit ( lading (Bakongan, onderafd. Tapak-
toean) oen brigade aangevallen, waarbij aan onze zijde een ver-
lies werd geleden van 2 dooden, 3 zwaar- en 7 lichtgewonden. 

Op 26 October d.a.v. debarkeerden in Bakongan 1 brigades 
militairen onder den kapitein J . Paris, waarvan er 3 dadelijk 
in de richting van Boekit Gading opmarcheerden. Bij kampong 
Padang werden zij door Teukoe Angkasah en zijne volgelingen 
aangevallen, waarbij 11 kwaadwilligen neergelegd en 3 gewond 
worden. Aan onze zijde sneuvelde oen man, terwijl 13 militairen 
gewond werden. Dank zij liet krachtig militair optreden kondon 
kort daarna do hoofdoanlegger en 21 volgelingen worden neer-
gelegd, terwijl do overigen werden opgevat. 

In Januari 1920 kwam aan het licht, dat een 16-tal kampong* 

sonen (logen 13 429 en Ö08 personen in 1921), terwijl naar 
Suriname werden verscheept 747 mannen en 905 vrouwen. 
Voor de residentie Semarang bedroegen do cijfers ondc.rso.hei-
denlijk 11 202 en 1586 personen, tegen 5131 en 732 personen 
in 1924. Uit Soerabaje emigreerden door koeliewerving tal van 
personen, meer in bid, bijzonder naar Deli, terwijl uil, Madoora, 
behalve naar .lava, ook vele werkzoekenden naar do land-
bouwohdei'nemingen op Sumatra on Borneo gingen. Trans-
migratie vond eveneens plaats van lieden uil Madoera en 
Midden-lava naar de afdeelingen Malang en Loeniadjaiig (ros. 
Pasoeroean), waar velen zich nabij de erfpachtsperceelen ves-
tigden, en uit do residentiën Kedoe en Banjoemas naar Zuid-
Banjoewangi en Zuid-Djember, waar zij zich in hoofdzaak 
bezig hielden mei grondontginningen. Voor de emigratie naar 
de Buitengewesten zie men hoofdstuk J , afd. I , § 5. 

In de residentie Kedoe kwamen vrij veel aardbevingen voor, 
zonder echter schade aan Ie richten. In hei verslagjaar kwam 
men gereed mei don bouw van 4050 woningen in de afdeeling 
Wonosobo ten behoeve van de door de aardbevingen in 1924 
getroffenen, waarvoor het benoodigdc materiaal gratis door het 
Steuncomité was verstrekt. In December 1925 veroorzaakten 
wervelstormen en stortregens in de residentie Semarang vrij 
veel schade aan Inlandsche huizen, welke schade, modo (huik 
zij particuliere steunverleening, grootendeels kon worden ver-
goed. De jaarlijks tcrugkeerende overstroomingen richtten in 
de lagere Zuidelijke streken van de afdeelingen Oost- en Midden-
Priangan (prov. West-Java) en Toeloengagoeng (Kediri) en van 
de residentie Madioen schade aan. In de afdeeling Klaten 
(res. Soerakarta) woedde een typhoon, welke verscheidene 
Inlandsche woningen en een gouvernements Inlandsche school 
vernielde. In Maart 1925 had in de residentie Batavia een 
groote dijkdoorbraak plaats, tengevolge waarvan 1600 houw met 
padi beplante sawah werden geïnundeerd. Aardsehuivingon 
kwamen voor in de afdeeling Pemalang (res. Pekalongan), 
waardoor + 60 bouw maïs-aanplant verloren ging. 

lieden, meest jonge mannen, afkomstig uit de kampongs Penosan 
en Akol (onderaf. Gajo-Loeëus, afd. Gajo- en Alaslanden), een 
aanval hadden beraamd op een brigade marechaussee te Kere-
tan Djalan, welke aanval aanvankelijk op 19 November 1925 
was vastgesteld, doch niet doorging,, doordat de ouders en de 
petooa van kampong Akol ingrepen en aan het meerendool der 
jongelieden de wapens ontnamen, tengevolge waarvan de beide 
hoofdaanleggers Aman Kota Blang en Aman Tasik tevergeefs 
de komst van hunne aanhangers hebbon afgewacht. Hoofd-
aanloggors en aanhangers worden sedert allen opgevat, terwijl 
één hunner bij de arrestatie wegens verzet neergelegd moest 
worden. He t onderzoek wees voor dit geval uit, dat er verband 
bestond tussidien don beraamden aanval en he t voorgevallene 
te Bakongan. 

Van de Tripa- of Seuneuam-bende tor Westkus t van Atjeh, 
in 1923 ontstaan dooi' uitwijking van personen tengevolge van 
tegenspoed in particuliere of familiezaken, welke bende verblijf 
houdt in de moeilijk begaanbare moerassen on bosschen van 
Tripa en Souneuam, worden tot dusver 4 loden door militaire 
patrouilles neergelegd, terwijl 8 personen zich hij het bestuur 
aanmeldden^ 

In Seuneuam zwerft sedert jaren Teukoe Radja Tampo met 
zijn vrouw rond. Deze persoon is afkomstig uit Seunagan 
(onderafd. Meulaboh) en is n immer in onderwerping geweest. 
Stond Radja Tampo vroeger bij de bevolking in hoog aanzien, 
sinds hij zich bij de Seuneuam-bende beidt aangesloten, is hij 
in de achting van hot volk gedaald. 

Op 25 October 1925 had te Sigli (afd. Pidië) oen moord-
aanslag plaats op de kapiteins der infanterie J . K. van dor 
Sluijs Veer on L. van Rekum, waarbij eerstgenoemde doodelijk 
werd gewond. Do aanvaller werd neergelegd. 

Do propaganda voor het communisme werd gevoerd door mid-
del van huiselijke bijeenkomsten en, wat betreft do jongere, 
generatie, door de oprichting van muziekclubs en eene pad-
vindersvereeniging. Verder werd toegepasl de op hot Congres 

§ 3 . ATJEH E N ONDERHOORIGHEDEN. 
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der P . K . I . in 1924 aanbevolen methode van vriendschapssluiting 
mot bet werkvolk op de ondernemingen en de gampong- en 
pasarbevolking, hetgeen toevertrouwd werd aan de rondreizende 
anrdowerk- en porseleinverkoopers. Moor toepassing van de be-
perkte reisregeling (I. S. 1925 n". 111) werd de propaganda ten 
zeerste bemoeilijkt. Door de waakzaamheid van bet Bestuur 
konden eenige leiden gestraft oï naar elders gezonden worden; 
communistische lectuur werd in beslag genomen en communistU 
sche ambtenaren werden ontslagen. Hierdoor is de communisti-i 
sohe propaganda voorloopig gefnuikt. 

Bij (i. B. 27 Bept. 1085 n". 14 werd T. Tjhi Ma'Oedin 
op verzoek ontheven van zijne waardigheid van bestuurder van 
het landschap Meureudoe (onderafd. Meureudoe, ofd. Pidiö). 
Zijn zoon Teukoe Machmoed werd mei de waarneming van het 
bestuur belast. De door Teukoe Basjid als bestuurder van het 
landschap Tangse (onderafd. Lammeulo, afd. Pidiö) afgelegde 
korte verklaring werd goedgekeurd en bekrachtigd (Cr. B . 15 Mei 
192(1 n°. 86). 

Bij G. 13. 15 Pebr. 1925 n". 7 werd Teukoe Tjhi Mohamad 
Ali Basjah op verzoek ontheven van zijne waardigheid van be-
stuurder van het landschap Bamalanga (onderafd. Bireuen, afd. 
Noordkust van Atjeh); met de waarneming van het bestuur werd 
belast zijn zoon Teukoe Mohamad. In Juni 1925 stierf de be-
stuurder van het landschap Bajoe (onderafd. Lhokseumaweh, 
afd. Noordkust van Atjeh) Teukoe Bentara Tjhi; met de waar-
neming van het bestuur werd belast zijn zoon Teukoe Raden 
(G. B . 21 Maart 1920 n». 16). De door T. Ban ta Lotan (zie 
Verslag 1925, kol. 8) afgelegde korte verklaring als bestuurder 
van het landschap Xisam (onderafd. Lhokseumaweh) werd 
goedgekeurd en bekrachtigd bij G. B . 10 Sept. 1920 n". 19. 

. Op 18 Februari 1925 overleed Tengkoe Radja Silang, be-
s tuurder van het landschap Noordelijk Boven-Temiëng (Karang) 
(onderafd. Temiëng, afd. Oostkust van Atjeh) en waarnemend 
zelfbestuurdes van Bandahara (Noordelijk Beneden-Temiëng). 
I n afwachting van cene definitieve aanwijzing werd Tengkoe 
Mohamad Arifin, oudste zoon van wijlen T. Radja Silang, 
tijdelijk belast met het bestuur over beide landschappen. Op 
10 Mei 1925 overleed T. Moeda Oesoeïh, bestuurder van het 
landschap Bimpangolim (onderafd. Idi, afd. Oostkust van 
Atjeh) ; met de waarneming van het bestuur werd tijdelijk be-
last zijn oudste zoon T. Hoesin. 

Be naijver tusschen de geslachten Boekit Eweh en Boekit 
Lah in de onderafdeeling Takingeun (afd. Gajo- en Alaslanden) 
was de oorzaak van den moord op den zelfbestuurder van Rödjö 
Boekit , Radja Maocn (op 13 November 1925); m e t de waar-
neming van het bestuur werd tijdelijk belast• Djemalah alias 
Rödjö Hang. 

B e door T. Marah Adam als waarnemend zelfbestuurder van 
Kloeët (onderafd. Tapaktoean, afd. Westkust van Atjeh) 
afgelegde korte verklaring werd goedgekeurd en bekrach-
tigd (G. B . 10 Sept. 1925 n°. 18). Bij G. B . 27 Sept. 1925 
n°. 0 werd T. Nana ontheven van zijne waardigheid van 
waarnemend bestuurder van hei landschap Manggeng (onderafd. 
Tapaktoean, afd. Westkust van Atjeh); met de waarneming 
van het bestuur werd belast T. Tjoet Mamat . Op 30 October 
1925 overleed Si Toeba galar Datoe Bagindo, medebestuurder 
van het landschap Tapaktoean (onderafd. Tapaktoean). De zelf* 
bestuurder van Beutong (onderafd. Meulaboh, afd. Westkust 
van Atjeh), Teukoe'Ali Nafiah werd wegens vexatoire hande-
lingen bij G. B. 27 Sept. 1925 n°. 15 van zijne waardigheid ont-
heven en bij G. B. 8 Jun i 1920 n°. 18 (J. C. n°. 47) in het 
belang der openbare rust en orde te Batavia geïnterneerd; met 
de waarneming van het bestuur werd belast T. Banta Tjoet. 
Bij G. B . 9 Juli 1920 n°. 7 werd de bestuurder van het 

Landschap Pameufi (onderafd. Meulaboh) op verzoek ontheven 
van zijne waardigheid. Bij G. B. 23 Oet. 1925 n°. 30 werd 
Teukoe Baroeng, oudste zoon van wijlen Teukoe Hakim (zie 
Verslag 1925, kol. 8), tijdelijk belast mot de waarneming vau 
het bestuur over hel landschap Koealadaja (onderafd. Tjalang, 
afd. Westkust van Atjeh). 

Ter gelegenheid van de herdenking van Harer Majesteit! ge-
boortedag werden 3 zelfbesluurders met de kleine gouden ster 
voor trouw en verdienste begiftigd, terwijl aan verschillende 
lagere hoofden en beambten de zilveren of bronzen ster voor 
trouw en verdienste werd toegekend. 

De belangstelling van hoofden en zelfbestuurders ten aanzien 
van de opleiding van hunne zonen liet over het algemeen niet 
te wenschen over. 

De veiligheid van personen en goederen bleef gunstig, dank 
zij liet strenge en doelmatig uitgeoefende politietoezicht. Dood* 
slag en ernstige verwondingen kwamen voornamelijk in de bin-
nenlanden voor. 

De gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig. 
.Malaria kwam voornamelijk voor te Simeuloeë, Singkil en 
Tjalang. Influenza heerschte gedurende het heele jaar in het 
geheele gewest. In April 1925 kwam onder de bevolking van 
Poelo Breueh Zuid eene buikziekte voor, waaraan 48 personen 
stierven. Onder de bevolking der moekims Lhong en Blang Me 
(VI moekims Lhong) werd bij vele personen long- en borstvlies-
ontsteking geconstateerd, waaraan enkele personen overleden. 
De framboesia-bestrijding door middel van salversan-injecties 
werd krachtig voortgezet. Venerische ziekten waren endemisch 
in alle vormen. Dank zij het zeer groot aantal poliklinieken, 
ziekenzalen en hospitalen in het geheele gewest is de bevolking 
ruimschoots in de gelegenheid, zich van medische hulp te voor-
zien. He t vaccineeren en revaccineeren had geregeld plaats. 

Onder het vee kwamen surra en septichaemie in het geheele 
gewest endemisch voor, met plaatselijk hevig optreden van 
surra in Groot-Atjeh, Pidië, Temiëng, Alaslanden en Serbo-
djadi. In Groot-Atjeh werden eenige gevallen van miltvuur ge-
eonstateerd. Ter Westkus t van Atjeh deed zich onder de geiten 
weder de knobbelziekte voor. Overigens had de veestapel te 
lijden van de zg. sane-ziekte (zie Verslag 1925, kol. 9). 

In den handelstoestand viel overal eenige opleving te eon-
stateeren, hoofdzakelijk door de goede rubber-, hout-, peper-
en pinangprijzen. De nilam-uitvoer uit de Westkust bleef be-
langrijk, evenals de kapokhandel. De te Tapaktoean door twee 
fabrieken gewonnen patehouli-olie kon nog geen vaste markt 
veroveren. 

Dank zij eene zeer streng doorgevoerde bezuiniging in de 
productie-kosten der cultuur-ondernemingen en de betere prijzen 
van verschillende cultuurgewassen, was er eene opleving te 
bespeuren in de eultuurstreken. 

Over het algemeen waren de uitkomsten van den rijstoogs:; 
goed; hier en daar werden plaatselijk misoogsten geconstateerd. 
Door tijdige rijstaanvoer bleef de voedselvoorziening normaal. 
De klappercultuur werd een weinig uitgebreid; de pinangcultuur 
was winstgevend, als gevolg van de hooge en vaste prijzen. 
De productie was belangrijk en is nog steeds toenemende. De 
pepercultuur gaat nog weinig vooruit. De verhoogde prijzen 
waren nog geen voldoende prikkel voor de planters om hunne 
tuinen te onderhouden. 

De opbrengst van de zec-visch-vangst, welke slechts voor 
plaatselijke consumptie bestemd is, was gunstig. 

Als een gevolg van het eindigen van de werkzaamheden van 
de Vereenigde Indische Bosch-exploitatie-maatschappijen <ring 
de economische toestand op het eiland Simeuloeë (Simaloer) 
achteruit . 

§ 4. SUMATRA'S WESTKUST. 

Door den tesugkeer van een 20-tal voormannen, welke door 
de politie uit Langsa (Atjeh) naar hun land van herkomst 
waren teruggezonden, kreeg de communistische beweging nieuw 
leven. Een der lieden richtte te Padang e<-ne afdeeling van 
de S .P .P . L. (Sarikal Pegawei Pelaboehan dan Lnoetan; Ver-
eeniging van havenarbeiders) op. Door zijn optreden brak op 
30 September 1925 onder de koelies van den kolendienst een.' 

staking uit, welke echter met behulp van dwangarbeiders uit 
het steenkolen-bedrijf te Sawahloento en aanneming van nieuwe 
koelies spoedig was gebroken. Door de veroordeeling' van de 
aanleggers verliep de S.P.P.L.-afdeeling spoedig daarop. Een 
ander propagandist st ichtte eene vereeniging van drukkers-
gezellen, de Sarikat Boeroeh Tjitak, welke eveneens tot staking 
aanspoorde. Nadat de stakers door andere gezellen vervangen 
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waren, werd nol; van deze vereeniging niets meer vernomen. 
Van de afdeeling der V.S.T.P. (Vereeniging van spoor* en tram-
wegpertoneel) ging geen zichtbare actie uit; ook van hei Comité 
Pergerakan (zie Verslag 1925, kol. 9) werd weinig gemerkt. 
Het centrum van de communistische beweging is nog steeds 
Kota Lawaï in Padangpandjang. Hei legeren van veldpolitie 
aldaar oefende een gunstigen invloed op de bevolking uit. Hei 
aantal godsdienstscholen in die nagari, dat onder eom-
munistischeti invloed s taat , nam niettemin toe, zoodat een 
nauwlettend Besluurstoezicht geboden blijft. Openbare vergade-
ringen werden zoo goed als niet gehouden. Men EOchi zijn kracht 
in het houden van besloten vergaderingen en stille propaganda 
in de nagariën in het binnenland. De voeling tuischen leiders 
en leden der Sarikut. Rajat werd overigens verzwakt door de 
nieuwe beperkende bepalingen op het vergaderreeht. In de 
onderafdeeling Manindjau had eveneem eenige opleving van 
het communisme plaats. Na gevangenneming van een der 
leiders, verminderden de uitingen in dat gebied. In Oud-Agam 
stuit te het communisme af op gebrek aan belangstelling van 
de zijde van de bevolking, aan welk feit niet vreemd schijnt, 
te zijn, dat men in dit gebied een krachtig Inlandsen bestuur 
en flinke adathoofden heeft. Te Taloe werd in September 1925 
de vereeniging „Panoedjoe Kemadjnean Ophir" (P.K.O.) opge-
richt. Aangezien de leider kort daarop als verdachte in een 
belastingzaak naar Java werd opgezonden, werd van deze ver-
eeniging niet veel gemerkt. In Pajnkoemboeh werden tegen het 
einde van het jaar de kantoren der Sarikat Bajai gesloten. Met 
feit dat verscheidene leiders met den strafrechter in aanraking 
kwamen, scheen hiervan de oorzaak' te zijn. Ook in dit ressort 
vroegen de godsdienstscholen de aandacht. De leerkrachten 
toonden communistisehe neigingen te hebben, terwijl de leer-
lingen bekend stonden als leden van de [.P.O. en Sarikat Rajat. 
In Sawahloento werd Nawawi Arif, redacteur van het door de 
Persarikatan Kaoem Bocroeh Tambang (zie Verslag 1925, 
kol. 9) uitgegeven orgaan „Soeara Tambang" , voor een vijftal 
artikelen tot een straf van 4 jaar en 10 maanden veroordeeld. 
Mocht zijn optreden in den beginne bij de massa succes hebben, 
na zijne verdwijning luwde de belangstelling zeer. Zijn opvolger 
werkte meer in liet verborgen onder het Ocmbilin-personeel. Een 
onderzoek naar diens doen en laten leidde tot de verkrijging van 
waardevolle gegevens omtrent de extremistische elementen 
onder dat personeel. 

Nadat te Biloengkang een tweetal leiders van de I . P . 0 . ver-
oordecld waren, bepaalden de werkzaamheden van die vereeni-
ging zich tot gymnastiek (baris). Door toedoen van een mede 
uit Atjeh weggezonden propagandist, werd in de onderafdeeling 
Fort van der Capellen eene actie gevoerd, welke o.m. leidde 
tot de oprichting van eene communistische vrouw en vereeniging 
in de nagari Soengajong. Intusschen waren de tegen de be-
weging zijnde adathoofden overeengekomen, dat hoofden, die 
lid van de Sarikat Rajat werden of hun kamanakans niet terug-
hielden, dood verklaard zouden worden (diboeang sepandjang 
adat) . In dit hechte adatland kwamen daardoor veracht idene 

De politieke toestand was bevredigend. De permalims en de 
parbaringins (godsdienstige secten) deden weinig van zich 
hooren. Wel ontstond onder hen op het einde van het verslag-
jaar eene beweging, welke zich richtte tegen de verleening van 
bijdragen voor den bouw van zendingsscholen, daar deze door 
de zending ook voor kerk zouden worden gebezigd. 

De voorzitter van de Hatopan Kristen Batak ' werd wegens 
een persdelict (artikelen in de te Taroetoeng verschijnende 
Soeara Batak) veroordeeld. Zoowel de Boeara Batak als de te 
Sibolga verschijnende Pcrtjatoeran, bleven radicaal in hunne 
uitingen: de te Sibolga opgerichte Soeara Tapanoeli was ge-
matigder van toon. 

De verkondiging van een nieuwen godsdienst, de ,,Oegama 
Nadenggan", in de negeri Sigaol (Toba) door een zekeren Johan-
nes (zie Verslag 1925, kol. 11) werd wegens het gebrek aan 
Viilgeling.il gestaakt. 

In verband met de verwikkelingen in den Hedjaz, gingen in 

penghoeloe's, die Int de beweging waren overgegaan, tot inkeer, 
brachten hel zoenoffer en werden weer in het adat.verband opge-

é nomen. Op hel einde van hel jaar hadden de meeste leden 
onder de bevolking de Sarikat liajat weder den rug toegekeerd. 

i De Sarikat Rajat-afdeeling in Moearalaboeh werd in den loop 
: VSO 1925 wegens gebrek aan belangstelling opgeheven, In de 
t afdeeling 1'aillall kwam hel e. niiliiimisme lot uiting, toen de 

uit het gewest Oostkust van Simiatra uitgezette propagandist 
i lljajaloedin zich in zijn geboorte-nagari Troesan vestigde. Het 

gevolg was, dat binnen enkele maanden een 1200 leden lot de 
t P .K .1 . toetraden, onder wie ook vrouwen, 
i De veiligheid van personen en goederen was bevredigend. 

Aan de jaarlijksehe bedevaart naar het graf van Sjech Bocr-
hanoeddin, den brenger van het Mohammedaansche geloof te r 

a Sumat ra ' s Wes tkus t , . namen + 12 000 mensehen deel. 
i De gezondheidstoestand was over het algemeen bevredigend. 
r Gevallen van pokken kwamen echter meermalen voor, terwijl 
i malaria veelvuldig werd gecons ta^erd . Voorts heersehten in 
i meer of mindere mate beri-beri, tvphus, dysenterie en 
I, dyphtheri t is . 
r Onder liet vee werd op enkele plaatsen miltvuur, kwade droes 
5 en surra geconstateerd. Door krachtig ingrijpen van den vee-

artsenijkundigen dienst, in samenwerking met het Bestuur, werd 
ï uitbreiding van de ziekten voorkomen. 

De algemeene toestand van den handel bleef gunstig. Voor 
t verschillende uitvoerproducten werden hooge prijzen gemaakt ; 
I als gevolg hiervan onderging ook de invoerhandcl eene uit-
< breiding. De koffieprijzen bleven gedurende het geheele jaar 
t zeer hoog. Iiobusta-koffie deed begin 1925 I 65 B f 70 per pikol, 
ï terwijl Arabiea-koffie tot f 85 per pikol verkocht werd. De 
. uitvoer bedroeg 8 805 912 K.G. , tegen 7 763 590 K.G. in 1924. 

Eveneens nam de uitvoer van bevolkingsrubber, dank zij de 
enorme prijsstijging van het product, belangrijk toe. Ook voor 
notemuskaat en foelie werden hooge prijzen gemaakt ; uit-

1 gevoerd werd 305 757 K.G. notemuskaat en 45 178 K.G. ! 
tegen 296 510 en 55 625 K.G. in 1924. De vraag naar cassia 

, vera op overzet sche markten was gering. Uitgevoerd werd 
: 2 530 981 K.G. , tegen 3 074 726 K.G. in het vorige jaar. De 
i handel in rotan was slap; de uitvoer was aanzienlijk mineer 
L (988 206 K. O., tegen 1 132 572 K.G. ) . 
t Aan damar, gambir en tabak werd ie, 1925 respectievelijk 

uitgevoerd 1 12:; 528, 2 865 725 en 1054 005 K.G. , tegen 
• 767 565, 2 116 957 en 1 175 017 K.G. in 1924. 

De uitkomsten van den rijstoogsi waren gunstig. Van Padang 
i werden belangrijke hoeveelheden rijs! vervoerd naar Benkoelen, 
; Kroë en Telokbetong, terwijl ook overland een niet onbelang* 

rijke uitvoer plaats had naar Djambi. 
De koffie* en rubberaanplantingen werden, in verband met 

de hooge prijzen van de producten, belangrijk uitgebreid. 
i De afdeelingen Padang, Batipoeh en Par iaman en Loeboek' 

sikaping werden, als gevolg van de zware regens, door over-
; stroomingen geteisterd, waardoor vooral in Loeboeksikaping 

veel schade aan bruggen, wegen en dijken werd toegebracht. 

1925 slechts 16 personen ter bedevaart naar Mekka, tegen 130 
in 1924. 

De zending, welke voornamelijk in handen is van het Rijnsehe 
Zendelinggenootschap te Bannen , breidt zich gestadig uit. Ook 
het aantal aanhangers van de „Seven th Day Advent is ts" in 
Sipirok (afd. Padangsidimpoean) nam toe. 

De veilighcidstoestand liet over het algemeen niet te wen-
sehen over. Alleen in de omgeving van het Toba-meer was de 
criminaliteit (mishandeling, veediefstallen en diefstallen m e t 
geweld op den openbaren weg) vrij groot. De algemeene politie 
zorgde voor de rust en orde op de hoofdplaatsen1; de gewapende 
politie verrichtte haar taak buiten de hoofdplaatsen en op de 
ondernemingen. 

In Noord-Xias werd een snclgeval in de öri Alasa berecht, 
waarbij het örihoofd in verband met zijne houding in deze zaak 
tot 9 maanden gevangenisstraf werd veroordeeld. In Zuid-Nias 
kwam in de öri Oeloe Soesoea eveneens een snelgeval voor. 

§ 5. TAPANOELI . 
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A:111 een 7-tal pers. >ln 'II (onder \\ ie 2 koeriahooli lm d l .'i kam-
ponghoofden) werd in L026 eene onderscheiding (groote en kleine 
zilveren en hnui/eii ster vuor trouw en \cnlieiisie) toegekend. 

De belangstelling voor eene behoorlijke onderwijsverzorging 
van de jeugd is in <lii gewest, in bet bijzonder onder <le meer 
gegoede en aanzienlijke Inlanders, zeer groot. 

l)c algemeens gezondheidstoestand was niel onbevredigend. 
11e! aantal in de feprozerieën f e Eloeta Salem en Bitoemba op-
genomen patiënten bedroeg einde 1925 onderscheidenlijk 496 
en 5'.». Te Taroetoeng kwamen weer vind malariagevallen voor, 
terwijl te Bibolga en Padangsidimpoean eene stijging van het 
aantal malariagevallen in bepaalde tijden van liet jaar plaats 
had. In de onderafdeelingen Toba en Hoogvlakte van Tolin 
kwam, hoewel in mindere mate dan lied vorig jaar, bacillaire 
dysenterie endemisch voor; ook in de Dairilanden heersohte deze 
ziekte. In Bilindoeng werden enkele typhusgevallen geconsta-
teerd. In de Dairilanden, alsmede in de onderafdeelingen Toba 
en Bilindoeng en in Mandailing, kwamen mazelen voor, terwijl 

• in het laatstgenoemd gebied tegen hei einde van L92S ook vele 
gevallen van pokken zich VOprdeden\ .Met de bestrijding van de 
framboesia op Nias en in Baroes en Padanglawas (zie Verslag 
1925, kol. 12) werd voortgegaan. In de Bataklanden kwamen 
darmziekten (ascariden en fcrichocephalus) veel voor. Tuberculose 
werd onder de bevolking der Bataklanden en op Xias vrij veel 
geconstateerd. Bronchitis kwam eveneens veel voor; de sterfte 

Onder de in de Pasemahlanden (onderafd. Mana) overgebleven 
heidenen blijft de Is lam zich uitbreiden. 

In verband met de onzekere toestanden in den Hedjaz, ver-
trokken in 1925 slechts 15 personen ter bedevaart naar Mekka, 
tegen 348 in 1924. 

Op het eiland Enggano, waar hel Rijnsche Zendinggenoot-
schap werkt, bedraagt het aantal Christenen 200. Te Tandjoeng-
sal.ti (Pasemahlanden), waar .de priesters van het; Heilig Har t 
hun arbeidsveld hebben, zijn 87 Christenen. 

He t aantal volgelingen van de , ,Seventhday Advent is l s" be-
droeg einde 1925 50, bijna allen Chineezen. 

De veiligheid van personen en goederen was zeer bevredigend. 
Aan twee ambtenaren werd onderscheidenlijk de kleine gou-

den en de groote zilveren ster voor trouw en verdienste toe-
gekend. 

Aangelokt door de hooge koelieloonen in de bevolkingsrubber-
tuinen, trek in 1925 een groot gedeelte van de mannelijke be-
volking van de marga 's V Koto en Teramang en van den pasar 
Moekomoeko naar Djambi, om zich aldaar gedurende eenige 
maanden als koelie te verhuren. 

Omtrent de proef met de immigratie van Soendaneezen en 
Javanen in dit gewest wordt verwezen naar hoofdstuk J , 
afd. I , § 5. 

Malaria, dysenterie, huidziekten, framboesia en lichte geval-
len van influenza kwamen in het heele gewest voor. Vaccinatie 
en revaccinatie hadden geregeld plaats. Met de bestrijding van 
de framboesia in de onderafdeelingen Lais , Seloema en Mana 
werd een begin gemaakt ; in December 1925 werden in die 
streken 5500 inspuitingen met neo-salversan toegediend. 

Door een zekeren Abdoel Wadoet werden in de onderafdeeling 
Beneden-Toelangbawang eenige niet-openbare besprekingen ge-
houden over het communisme. In Hei 1925 vestigde Sahmin, 
gewezen klerk op het residentiekantoor en broeder van genoem-
den Abdoel Wadoet, zich te Menggala. Sahmin was propagan-
dist voor het communisme; zijn werk bepaalde zich tot bespre-
kingen in woningen van met hem bevriende huisgezinnen. Eene 
nieuwe afdeeling van de P.K.T. werd opgericht en Sahmin deelde 
kaarten van l idmaatschap dier afdeeling uit tegen betaling van 
f 0,05. Batin Kepala Merga, ontslagen mantri-politie te Tan-
djoengkarang, die eenigen tijd te Batavia heeft vertoefd, pro-
pageerde het communisme in zijn geboorteplaats Pager Dewa 

aan deze ziekte was, vooral onder de kinderen, vrij groot, bet-
geen toegeschreven wordt aan de slechte verzorging in de 
kampongs. 

In den toestand van de cultuurondernemingen kwam eenige 
verbetering, welke zich o. a. uitte in een grooteren aanvoer van 
contractanten van .lava en eene uitbreiding van hel Kuropeesch 
personeel. I )e rubberprijzeii liepen in de laatste maanden op, 
zoodat in den uitvoer van bet product eene niet onbelangrijke 
toeneming viel ie constateeren. 

In den algemeenen bandelstoestand viel eene opleving te 
constateeren, in hoofdzaak als gevolg van de goede rubber* en 
koffieprijzen. De inkomsten van de in- en uitvoerrechten en 
accijnzen namen in niet onbelangrijke mate toe. 

Me veehandel bleef gedrukt. 
He t binnenlandse!! verkeer ging voortdurend vooruit. 
Uit Bibolga, Baroes, Natal en Qoenoengsitoli is uitgevoerd 

0 545 844 K.G. rubber, 2 002 433 K.G. koffie, 2 711 134 K.G. 
benzoë, 1 2 0 0 8 1 0 K.G. copra, 171433 K.G. damar, 158 200 
K.G. koelit bakau, 114 954 K.G. rotan, 113 508 K.G. pinang-
DOten en 115 410 K.G. gezouten en gedroogde visch. Ingevoerd 
is in die plaatsen 2 051 682 K.G. gepelde rijst en 373 703 K.G. 
gezouten en gedroogde visch. 

De zeevischvangsi is van vrij groote beteekenis en is vooral 
voor de bevolking van aan de luist gelegen kampoengs een 
voornaam middel van bestaan (zie Verslag 1925, kol. 12). 

Onder hei vee kwam miltvuur voor in de onderafdeelingen 
Bedjang, Lebong en Lais ; 48 buffels bezweken aan deze ziekte. 
Aan Burra stierven 10 paarden en aan septichaemie 5 runderen. 

Eene 1 elangrijke opleving van den handel had plaats, mede 
dan'- zij de zeer hooge prijzen, welke de koffie uit de bevolkings-
tuinen maakte en zulks niettegenstaande door de langdurige 
droogte de opbrengst van de tuinen minder was dan in 1924. 
Uitgevoerd werd 7 ('32 01! K.G. koffie, tegen 9 204 790 K.G. 
in 1924. 

D • invoer van rijst (in 11*-1 bijzonder ten behoeve van de land-
en mijnbouwondernemingen) bedroeg 8 285 894 K.G., tegen 
2 883 087 K.G. in L924, welke belangrijke toeneming in hoofd-
zaak miii'i worden toegeschreven aan de mindere opbrengst van 
de sawahs in sommige streken, waar door het uitzwerven naar 
Djambi een deel van de velden onbeplant bleef. 

In de onderafdeelingen Mana. Kaoer en Kroei werden de 
klapper-aanplantingen uitgebreid; de jonge aanplant ondervond 
op enkele plaatsen veel last van schadelijk gedierte (o. a. 
varkens). 

De peperoogst was ruimer dan in 1924; uitgevoerd werd 
966 237 K.G. witte en zwarte peper. 

De kruidnagelen-cultuur bracht veel minder op dan in 1924; 
de uitvoer bedroeg slechts 117 686 K.G., legen 078 350 K.G. 
in 1924. 

De inzameling van boschproducten was belangrijk; de uitvoer 
van damar, rotan en rubber (bevolkingsrubber) bedroeg onder-
scheidenlijk 849 441, 135 074 en 1090 031 K.G. 

1 

en te Panaragan en richtte eveneens eene afdeeling van de 
T .K. I . op, waarvan de genoemde Sahmin voorzitter werd. Op 
het doen en laten der vereeniging wordt door het Bestuur nauw-
lettend toezicht gehouden. Op 16 October 1925 werd door den 
leider van de P .K .1 . te Menggala eene openbare vergadering 
gehouden, welke door + 160 personen werd bijgewoond, onder 
wie + 40 leden van de communistische parlij. liet aantal leden 
der P.K.I . bedroeg in 1025 ± 300. In het afgeloopen jaar was 
te Menggala eene anti-communistische beweging merkbaar; na 
het ontslag van een penghoeloe, die als communist bekend stond, 
legden vele leden van de P.K.T. bij een van de penjimbangs 
(een z.g. adellijke) een eed af, dat zij n immer tot het commu-

§ 6. BENKOELEN. 

§ 7. LAMPOENGSCHE DISTRICTEN. 
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nisme zouden overgaan en de van gouvernementswege gegeven 
bevelen iteeda stipt zouden opvolgen. Op cene andere wijze werd 
thans getracht leden te werven: een voetbalclub werd opgericht. 
De meeste leden der elub wilden evenwel al heel weinig van 
het communisme «eten en zoo ontstond weer eene nieuwe ver-
eeniging, namelijk de Barikal Boedjang, waarvan alle leden de 
communistische ideeën moesten zijn toegedaan. De anti-com-
munisten riepen daarop eene verceniging in hei leven, de 
P.P.Oe. (Perserikatan Penoendjang Oemoem), tot welker leden 
behooren <le vaders en andere bloedverwanten van <le Barikat 
Boedjang-leden. 

De veiligheid van personen en goederen bleef vrij gunstig. 
De belangstelling van de Lampoengsehe hoofden voor de 

opvoeding van hunne zoons blijft groot. 
Omtrent' de kolonisatie te Gedongtataftn en te Kotafigoeng 

zie men hoofdstuk J, afd. 1, fcj 5. 

De gezondheidstoestand was vrij gunstig. Enkele gevallen van 
malaria, typhus, dysenterie en waterpokken kwamen voor. 

Onder het vee werden enkele gevallen van niond- en klauw-
eeer geconstateerd. 

Do toestand van den handel was gunstiger dan in 1924. De 
voornaamste handelsproduoten waren peper, koffie en oopra; 
de peper maakte dit jaar bijzonder goede prijzen. Uitgevoerd 
\'.er-d 221 608 pikol peper. 

De rijstoogst was ruim voldoende voor eigen gebruik; rijst 
moest alleen Ingevoerd worden voor de koeliebevolking bij den 
lijnaanleg van den Zuid-Sumatra-spoorweg. 

Voor een deel van de bevolking, vooral aan de kusten, blijft 
de vischvangst een belangrijke bron van inkomsten vormen. 
Gedroogde en gezouten visch en trassi werden uitgevoerd. De 
riviervischvangsl was weder zeer belangrijk in de onderafdee-
Iing.'ii Si'poetih en Toelangbawang. 

§ 8. PALEMBANG. 

De politieke toestand was over het algemeen gunstig. Van de 
te Palembang opgerichte afdeeling van Boedi Oetomo (zie Ver-
slag 1923, kol. IS) ging weinig actie ui t ; de verceniging lijdt een 
kwijnend bestaan tengevolge van verdeeldheid in eigen boezem. 

Uitingen van communisme in liet binnenland werden gecon-
•tateerd op de etablissem inten van de Boekit Asem-steenkolen-
mijnen te Tandjoeng; deze waren het gevolg van het optreden 
van Soedarso en Oedin, een tweetal tot de communistische 
partij behoorende mantriverplegers bij den Dienst der Volks* 
gezondheid. Uit een het Bestuur in handen gekomen rapport, 
door genoemde personen uitgebracht aan het hoofdbestuur van 
de P . K. I. te Weltevreden, bleek, dat de medio 1924 door hen 
opgerichte bcgrafenisverecniging „Se t i a Oesaha" slechts een 
middel was om de communistische beginselen onder de mijn-
arbeiders te propageeren. Op grond hiervan voor overplaatsing 
voorgedragen, verkozen Soedarso en Oedin ontslag uit den 
dienst, hetwelk verleend werd, waarna zij voortgingen eommu-
nistischc propaganda te voeren en den stoot gaven tot de 
oprichting van een mijnwerkersbond onder den naam van ,,Per-
koempoelan Kaoein Boeroeh Tambang" met Soedarso als voor-
zitter. He t ontactvol optreden van den assistent-apotheker bij 
het hospitaal van het mijnbedrijf tegenover het personeel bij dat 
ziekenhuis veroorzaakte in de naaste omgeving eenige gisting, 
welke door het oordeelkundig optreden van het betrokken dis-
trictshoofd spoedig eindigde. Soedarso, aan wien de toegang 
tot de terreinen der Boekit Asem-steenkolenmijnen ontzegd 
was, kwam bij deze gelegenheid in botsing met de strafwet, 
zoodat tegen hem cene strafvervolging werd ingesteld, hetgeen 
leidde tot zijne veroordeeling tot vrijheidsstraf. Nadat ook Oedin 
wegens vertrek naar Padang van het tooneel verdwenen was, 
keerde de rust te Tandj «ng en omgeving terug. 

Naar aanleiding van een ontvangen bericht als zou zich te 
Palembang bij een marktmeester ophouden een communist, die 
propagandist zou wezen van de P . K. I . te Weltevreden en 
opdracht zou hebben gekregen om aan te zetten tot staking in 
de haven te Palembang, werd huiszoeking gedaan ten huize van 
dien marktmeester . Aangetroffen werd eenige communistische 
lectuur, zoomede een bundel brieven, die aanwijzingen gaven 
dat ook propaganda zou worden gevoerd te Pladjoe (elal)lisse-
ment der Bataafsche Petroleummaatschappij), Aldaar gehouden 
huiszoekingen bij een tweetal kranies bij die maatschappij , 
leverden ook communistische lectuur en brieven op, doch cenig 
bewijs van aanzetting tot staking werd niet verkregen. Wel ver-
s trekten de verschillende schrifturen belangrijke gegevens be-
treffende de communistische beweging ter hoofdplaats Palem-
bang en het daarbij behoorende etablissement Pladjoe. Verder 
bleek, dat het ledental nog zeer gering was en dat vrijwel uit-
sluitend Minangkabauers, Javanen en een enkele Amboinees 
waren toegetreden. Het aan de in dienst der Bataafsche Petro-
leummaatschappij zijnde communisten verleend ontslag heeft 
niet nagelaten heilzaam te werken. 

Tegen eind 1925 werd door Hasanoesi, een op Ambon geboren 
afstammeling van een verbannen Palembangschen sultanstelg, 
en Raden Adenan eene godsdienstige verceniging „Comité 
Akan Pelindoeng Agamo Islam (C. A. 1'. A. T.)" opgericht. Een 

propaganda-vergadering werd gehouden en eene voorloopige 
bestuurscommissie gekozen. Hasanoesi en Raden Adenan 
wierpen zich respectievelijk als secretaris en voorzitter op. Door 
de verceniging werden bezwaren ingebracht tegen den hoofd-
penghoeloe, die niet zou leven overeenkomstig de voorschriften 
van wn Mohammedaanschen godsdienst. Eene actie werd inge-
zet, welke evenwel op niets uitliep, tengevolge van de weige-
ring van het bestuur om zich met deze zuiver godsdienstige 
aangelegenheid in te laten. Eene definitieve bestuursverkiezing 
had inmiddels plaats, waarbij de zittende functionarissen werden 
vervangen door geziene Palembangsehe handelaren, allen gods-
dienstigc Mohammedanen. Vermoed wordt, dat Hasanoesi 
getracht heeft om via den godsdienst meer contact te verkrijgen 
voor de verspreiding van de communistische leer. 

Te Tandjoengradja (afd. Palembangsehe Benedenlanden) 
werd een Mohammedaansehe school opgericht, welke de leer-
lingen verder bekwaamt in de Mohammedaansche godsdienst-
wetenschappen. De school beoogt de propaganda van de ortbo-
doxe richting van den Is lam. 

Een geval van godsdienstdweperij in de marga Saka Tiga 
(afd. Palembangsehe Benedenlanden) dreigde een oogenblik de 
orde te verstoren, doordat een pas uit Mekka teruggekeerde 
hadji, die aldaar bijna 30 jaar verblijf had gehouden, krachtig 
begon te ageeren tegen het dragen van hoeden. Een onmiddel-
lijk ingrijpen van het Bestuur deed de gemoederen weer tot rust 
komen. 

Begin Oetober 1925 ontstonden er tengevolge van de onder-
linge vijandschap van een tweetal kongsies, waaronder de Gie 
Hing Kongsie (zie Verslag 1925, kol. 13), opnieuw relletjes. E e n 
tweetal moordaanslagen op den openbaren weg gepleegd, leidde 
tot de gevangenneming en veroordeeling van twee Chineezen, 
voormannen van het geheime eedgenootschap Sam Tiam Hwee. 
Een paar dagen later werden deze aanslagen gevolgd door een 
derde, waarvan de daders tot dusver onbekend bleven. 

Aan verschillende Inlandsche hoofden werd eene onderschei-
ding (groote en kleine zilveren en bronzen ster voor trouw en 
verdienste) toegekend. 

E e n toenemende drang bij de Tnlandsche ambtenaren en 
hoofden naar eene betere opvoeding voor hunne zonen en mannw-
lijke verwanten viel te constateeren; toch schenen de rneesten 
nog bezwaar te hebben om hunne kinderen voor de noodige 
verdere studie naar Java te sturen. 

De veiligheid van personen en goederen liet ter hoofdplaats 
Palembang nog te wenschen over. 

De gezondheidstoestand was over het algemeen bevredigend. 
In Tebingtinggi overleden aan koortsen 429 en aan andere ziek-
ten 262 personen. Ter hoofdplaats Palembang kwamen zeer 
vele gevallen van dysenterie voor, hetgeen vermoedelijk is te 
wijten aan het gebrek aan goed drinkwater. Verwacht wordt 
dat het groote getal dysenterielijders, na het gereed komen van 
de waterleiding, langzamerhand zal afnemen. Tevens deden zich 
te dier plaatse eenige gevallen van malaria, vijfdaagsche koorts 
en diphtherie voor. In de ondcrafdceling Moesi Ilir heerschte 
eene lichte mazelenepidemie, waaraan, tengevolge van onoor-
deelkundige behandeling door de ouders .zelf, verscheidene 
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kinderen stierven. De salversan-behandeling tegen framboesia 
doet allerwegen haar goeden invloed gelden en is bij de Inland-
lohe bevolking Beer populair. In de onderafdeeling Komering-
hoeloe kwam malaria veelvuldig voor; in Moeurudoea (Ranau) 
werden gevallen van malaria tropica geeonstateerd, waarvan 
enkele met doodelijken afloop. Medio 1925 heersebten in de 
marga Pagar Goenoeng mazelen en bij Fagar Agoeng en Boemi 
Agoeng (Pasemahlanden) waterpokken; «leze ziekten hadden 
evenwel een zachtaardig karakter. Inde Palembangsche Boven-
landen waren de meest voorkomende ziekten malaria, buik-
ziekten, keel* en huidziekten en op de ondernemingen syphilis, 
dysenterie en malaria. 

in December 1026 brak mond' en klauwzeer uit in de marga*s 
Moeara Pinang, Aioeara Danau, Goenoeng Meraksa, Tandjoeng-
radja (onderafd. Tebingtinggi), Pagar Goenoeng en Aloen Doea 
(onderafd. Pasemahlanden). Door afzondering en verzorging van 
de aangetaste dieren werd uitbreiding van de ziekte tegen-
gegaan. 

Gedurende het geheele jaar 1925 was de handel , voornamelijk 
door de hooge marktprijzen van rubber, koffie, gambir, rotan, 
katoen en t immerhout , zeer levendig. De toenemende welvaart 
van de bevolking viel allerwegen te constateeren. Als eene uiting 
daarvan onder de bevolking kan worden gewezen op het groote 

De politieke toestand bleef gunstig; rust en orde werden niet 
verstoord. 

De veiligheid van personen en goederen was minder gunstig 
dan het vorige jaar, hetgeen verband hield zoowel met de immi-
gratie van vele ongewenschte elementen welke werden aange-
trokken door de heerschende welvaart als gevolg van de hooge 
rubberprijzen, als met de geringe sterkte van het politie-
personeel. 

De gezondheidstoestand was over het algemeen bevredigend; 
vaccinatie en revaccinatie hadden geregeld plaats . 

Onder het vee kwamen enkele surragevallen voor. 
De toestand van den handel bleef gunstig als een gevolg van 

de hooge rubberprijzen en de daarmede gepaard gaande ruime 
geldvoorraad en groote koopkracht. 

Aan hevea-rubber, rotan, getahpertja en copra werd uitge. 

Nadat daartoe bij K. B . 28 Juli 1924 n°. 438 (I . S. n°. 508) 
machtiging was verleend, is het gedeelte van het zelfbesturend 
landschap Siantar (onderafd. Simeloengoen), hetwelk wordt in-
genomen door de afdeelingshoofdplaats Pematangsiantar met 
uitzondering van het terrein, waarop zich de woning van den 
Zelfbestuurder van Siantar bevindt (de z.g. pematang) , bij G. B . 
19 Maart 1925 n°. 6 (I . S. n°. 117) bij het rechtstreeks bestuurd 
gebied van Xederlandsch-Indië ingelijfd. 

De politieke toestand bleef over het algemeen gunstig. In de 
onderafdeeling Beneden-Deli, vooral ter hoofdplaats Medan, had 
eene extremistische actie plaats, welke zich in hoofdzaak be-
perkte tot de niet-inheemSche Inlanders. In het begin van 1925 
begon het voeren van communistische propaganda, gevolgd door 
de oprichting van eene afdeeling van de P .K . I . en van eene 
vakvereeniging van havenarbeiders, haven- en douanepersoneel 
te Belawan (Sarikat Pegawei Pelaboean dan Laoetan), terwijl 
verder pogingen werden aangewend voor de oprichting van eene 
vereeniging van postpersoneel (Sarikat Postel) . Ondanks het 
terugzenden van de van elders komende propagandisten, be-
reikte deze actie haar hoogtepunt in October 1925, toen te 
Belawan eene staking van havenarbeiders uitbrak, haar de 
Chineesche en Rlingaleesche arbeiders doorwerkten, 'kon de i 
havendienst door hel in dienst nemen van tosse koelies gaande ! 
gehouden worden. Eenige stakingsleiders werden in hechtenis ; 
genomen: eene betooging van stakers voor het Gouvcrneiirshuis 
moest, aangezien de menigte steeds meer en meer opdrong en 
kalme pogingen der politie om haar langzaam terug te dringen 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920—1927. 

aantal aanwezige automobielen (2234 vracht- en personen-auto's 
op 't einde van 1925, tegen 530 in 1923). In het bijzonder heeft 
de productie van bevolkingsrubber een bijzonder groote vlucht 
genomen. Ook de koffie-tuinen, waarin hoofdzakelijk robusta* 
koffie wordt verbouwd, werden aanmerkelijk uitgebreid en 
leverden voor de bevolking groote winsten op. In de afdeeling 
Ogan en Komering-hoeloe wordt do kofüe-cultuur meer en meer 
verdrongen door de rubbercultuur. Uitgevoerd werd 1268 800 
K.G. benzoë, 18 454 504 K.G. rubber, 303 690 K.G. copal en 
damar, 206898 K.G. djeloetoeng en andere getah-soorten, 
I 890 272 K.G. katoen (gezuiverde en ruwe), 22 330 500 K.G. 
koffie (Liberia en Bobusta), 2 820 778 K.G. pinangnoten en 
4 170 240 K.G. rotan. 

Tengevolge van de groote droogte was de opbrengst van den 
rijstoogst ver beneden.de normale. Tevens was de aanplant van 
rijst geringer, aangezien de bevolking bij de hooge rubber- en 
koffieprijzen zich meer op deze cultures toelegde. Een en ander 
had tot gevolg, dat niet minder dan 10 745 072 K.G. gepelde 
rijst werd ingevoerd. De oogst bedroeg in de Palembangsche 
Benedenlanden 1 381 541 en in de Palembangsche Bovenlanden 
704 301 pikol padi. 

De riviervischvangst levert aan de bevolking van de aan de 
rivieren gelegen streken een goed middel van bestaan op. 

voerd onderscheidenlijk 30 482 071 K.G. (waarde f 15 111 811), 
430 770 K.G. (waarde f114 107), 5332 K.G. (waarde f8596) 
en 783 045 K.G. (waarde f 211 081), tegen onderscheidenlijk 
22 851 197 K.G. (waarde f 15 995 737), 1 991 556 K.G. (waarde 
f 305 045), 7340 K.G. (waarde f 11 364) en 717 261 K.G. (waarde 
f 179 315) in 1924. 

De invoerwaarde van verschillende goederen (manufacturen, 
kramerijsn, rijst, gedroogde visch, suiker, petroleum, klapper-
olie, zout, lucifers, spijkers, enz.) bedroeg f 7 174 801, tegen 
f 4 853 565 in 1924. 

De uitkomsten van den rijstoogst waren over het algemeen 
bevredigend. 

De grootendeels naar Singapore gerichte uitvoer van gedroogde 
en gezouten visch liep terug van 71 346 K.G. in 1924 tot 4070 
K.G. in 1925. 

mislukten, uiteengejaagd worden. Na acht dagen was deze 
staking, welke niet op economische motieven gegrond was, ver-
loopen. Na afloop van de staking werd te Medan toch voort-
gegaan met het voeren van communistische propaganda, vooral 
onder het personeel van de Deli-Spoorwegmaatschappij en van 
andere bedrijven, waaronder leden werden geworven voor de 
Vereeniging van Spoor- en Tram personeel en andere vakver-
eenigingen van extremistisch karakter. 

Aangezien in de onderafdeeling Beneden-Deli (afd. Deli en 
Serdang) ernstig gevaar dreigde voor verstoring der openbare 
orde, werd bij Örd. van 13 Oct. 1925 (I. S. n°. 533) de uitoefe-
ning van het recht van vergadering in die onderafdeeling tijdelijk 
beperkt, welke beperking bij Ord. van 24 Nov. 1925 (1. S. 
n°. 599) weder kon worden opgeheven. 

Een ander centrum van communistische actie werd van 
Langsa (Atjeh) verplaatst naar Pangkalansoesoe (afd. Langkat) , 
waar de P .K. I . onder het personeel van de Atjeh-tram en van 
de Bataafsche.Petroleummaatschappii propaganda maakte . Hoor 
het ontslag van eenige communistische leiders en de terugzen-
ding naar hun land van herkomst werd deze propaganda voor 
een groot deel tof staan gebracht. In hel algemeen heeft de 

i communistische propaganda onder de inheemsche bevolking 
weinig ingang kunnen vinden, hoewel daartoe van niet in-

j heemsch-Tnlandsehe zijde wel pogingen zijn aangevend. 
Onder de talrijke Chineesche bevolking had communistische 

; propaganda slechts in geringe mate plaats. Wel leefde men mee 
: met de gebeurtenissen in China. De boycot van Engelsche goe-
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(leren was , b e h a l v e d ie van s i g a r e t t e n , van geen bel e e k e n i s . 
A l s u i t ing van de boyoof dienl ve rme ld te worden d e ae t i e l e g e n 
hel circus Ilarmsioti, welke eindigde met ongeregeldheden op 
den openingsdag van hel circus. Door <!«• politie werd de orde 
spoedig hersteld. 

Menige beroering veroorzaakten de aanhangers van de leer 
van Lebai Kasim in kampong Menaming (onderafd. Ek>kan). 
Aangezien die leer afwijkt van de orthodoxe [eer van den Islam, 
v o r m d e n zich in M e n a m i n g t w e e par t i j en , die e l k a n d e r v i j and ig 
gez ind wa ren . T o t rust ve r s to r ingen k w a m het e v e n w e l n i e t . 

Van de godsdienstige opleving in de onderafdeeling Laboehan* 
b a t o e , geleid door H . A m i n en I I . A b d u l W a h a h (zie Ve r s l ag 
1925, kol. 17), was in M)2.") weinig ie bespeuren. 

In de aideeling Bimeloengoen en de Karolanden werden door 
d e Z e n d i n g 299 v o l w a s s e n e n en 1179 k i n d e r e n g e d o o p t ; h e t 
a a n t a l C h r i s t e n e n b e d r o e g er e i n d e 1026 18 406 . 

De R o o m s c h - k a t h o l i e k e kerk heeft t h a n s 385 volge l ingen (185 
t e M e d a n en + 200 op d e o n d e r n e m i n g e n ) . T e M e d a n w e r d 
e e n e R o o m s c h - k a t h o l i e k e school met een i n t e r n a a t g e o p e n d . 

Door de in de a i d e e l i n g Hengka l i s g e s t a t i o n n e e r d e gewes t e l i j ke 
v a a r t u i g e n w e r d e n geregeld p a t r o u i l l e d i e n s t e n ve r r i ch t t e r voor-
k o m i n g en b e t e u g e l i n g v a n zeo- en kus t roof ; 2 geva l l en v a n zee-
e n kus t roof k w a m e n voor , t e g e n 12 in 1924. 

D e vei l igheid v a n p e r s o n e n en goederen w a s over hel a lge-
n . e e n b e v r e d i g e n d . T e r b e v o r d e r i n g v a n d e ve i l ighe id w e r d e n 
v e r s c h e i d e n e pe r sonen •— m e e s t o n t s l a g e n c o n t r a c t koel ies — , 
i i e / o n d e r m i d d e l e n v a n b e s t a a n r o n d z w i e r v e n , n a a r h u n l a n d 
t e r u g g e z o n d e n . D e vei l igheid in de p a n g l o n g s is , d a n k zij h e t 
i n t e n s i e v e r t o e z i c h t , vee l v e r b e t e r d . 

I n M e i 1925 t r a d T e n g k o e O t t o m a n , zoon en a . s . opvo lge r 
v a n d e n s u l t a n v a n Del i ( h i e r t oe a a n g e w e z e n bij G. B . 12 M a a r t 
1926 n° . 2 ) , in h e t huwe l i j k m e t T e n g k o e A m n a h , d o c h t e r v a n 
d e n R a d ia di I l i l i r v a n P e r a k ( S t r a i t s S e t t l e v n e n t s ) . B i j G. B . 

t 9 Oc t . 1925 n°. 3 w e r d W a l d e m a r (zie V e r s l a g 1925 , ko l . 16) 
v a n zijne waa rd ighe id v a n b e s t u u r d e r v a n he t l a n d s c h a p S i a n t a r 
(onderafd. Bimeloengoen) ontheven en Saoeadin, Toean Bandar 
voor loop ig be las t m e t d e w a a r n e m i n g v a n h e t b e s t u u r . B i j G. B . 
10 M a a r t 1925 n°. 28 w e r d Si E l o k t o e g e l a t e n t o t d e a f legging 
v a n de ko r t e v e r k l a r i n g a l s b e s t u u r d e r v a n h e t l a n d s c h a p Sa r i -
n e m b a h (onde ra fd . de K a r o l a n d e n ) ; d e afgelegde v e r k l a r i n g w e r d 
g o e d g e k e u r d e n b e k r a c h t i g d bij G . B . 2 1 M e i 1920 n». 2 0 . I n d e 
p l a a t s v a n wij len T o c h a n T a n d j a r m a h e i , b e s t u u r d e r v a n h e t 
l a n d s c h a p Dolok S i l au (onde ra fd . S i m e l o e n g o e n ) , w e r d E a g a i m 
voor loopig be las t m e t h e t b e s t u u r over d a t l a n d s c h a p . Bi j G. B . 
5 F e b r . 1920 n°. 2 3 w e r d A b d o e l a h D a t o e L e l a W a n g s a o n t -
h e v e n v a n zijne w a a r d i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n h e t l a n d s c h a p 
P a s i s i r (ondera fd . B a t o e b a r a ) ; m e t d e w a a r n e m i n g v a n h e t 
b e s t u u r w e r d b e l a s t A c h m a d C h a l i l , b e s t u u r d e r v a n h e t l a n d -
schap Soekoedoea. 

I n 1925 w e r d a a n e e n d r i e t a l p e r s o n e n eene o n d e r s c h e i d i n g 
(g roo te en k le ine z i lveren s t e r voor t r o u w en v e r d i e n s t e ) t o e -
g e k e n d . 

Over hel a l g e m e e n k a n gezegd w o r d e n , d a t d e Z e l f b e s t u u r d e r s 
en de r i jksgrooten vo ldoende zorg b e s t e d e n a a n d e o p v o e d i n g 
v a n h u n n e k i n d e r e n . 

G e k l a a g d werd over de hooge t o e l a t i n g s g e l d e n , w a a r d o o r d e 
i m m i g r a t i e w o r d t t e g e n g e g a a i i , en a ls gevolg w a a r v a n in ve r -
sch i l l ende bedr i jven g e b r e k a a n werkvo lk h e e r s e n t . 

§ 1 1 . R I O U W E N 0 1 

1 >> pol i t i eke t o e s t a n d w a s o v e r hel a l g e m e e n g u n s t i g . 
l)«Kir do a f g e z o n d e r d e l igging van hel r e c h t s t r e e k s b e s t u u r d 

geb ied , h e t w e l k in h o o f d z a a k u i t e i l anden b e s t a a t , h a d e x t r e -
m i s t i s c h e p r o p a g a n d a d a a r n ie t p l a a t s . 

In het ze l fbes tu rend gebied is d e bevo lk ing door h a r e g e r i n g s 
ontwikkeling en den gunstigen welvaartstoestand als gevolg van 
de groote winsten, welke met de rubber* en klappercultuur 
gemaakt worden, voor extremistische invloeden weinig vatbaar. 
T o c h werd van S m n . i t r a ' s W e s t k u s t uit eenige c o m m u n i s t i s c h e 
p r o p a g a n d a gevoerd door n i e t - i n h e e m s c h e I n l a n d e r s , h o o f d z a k e -
lijk door M i n a n g k a b a u e r s . Door hen werd ge t r ach t o m d e z e 
p r o p a g a n d a m e e r i ngang t e doen v inden door geb ru ik t e m a k e n _ 
v-m i n h e e m s c h e f n l a n d e r s , w i l ' ; s t r even m i s l u k t e , d o o r d a t 

De gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig. In 
Simeloengoen kwamen 602 gevallen van dysenterie voor; ook 
in de Karo l anden b i e r s e h t e d e z e z iek te . In d e a fdee l ing Iieiig-
kalis kwam eene pokkenepidemie voor, vooral in de landschap-
pen Bokan IN' Kota en Koentodaressalam (onderafd. Bokan). 
D e v a c c i n a t i e en r evace ina l ie werden in <le/.e s t r e k e n k r a c h t i g 
t e r h a n d g e n o m e n . 

Onder hei vee deden zich mond- en klauwzeer en surra voor. 
Door een ti jdig ingri jpen werd hel a a n t a l geva l len zooveel 
mogeli jk b e p e r k t . 

D e t o e s t a n d van den h a n d e l w a s g u n s t i g e r d a n s inds j a r e n 
hel geval was . Sede r t 1020 is d e u i tvoe r r e g e l m a t i g g e s t e g e n . 
Uitgevoerd is — aardolieproducten buiten rekening gelaten — 
t o t e e n e hoevee lhe id van 100 418 409 K.G. , t egen 168 8 8 0 604 
K . G . in 1921 en 113 831 666 K . C . in 1020. De w a a r d e van <l-n 
Europeeschen en den [nlandschen uitvoer werd geraamd op 
onderscheidenlijk f817 000 000 en f88 000 000. De uitvoer van 
Buropeesche producten bedroeg 68 908 133 K.G. rubber, 
16 0 8 0 1 6 2 K . G . t a b a k , 0 037 587 K . G . l a t e x , 3 2 8 1 8 2 2 K . G . 
g a m b i r , 7 575 533 K . G . t h e e , 5 9 1 8 3 1 K . G . koffie, 19 319 746 
K . G . vezel , 0 905 591 K . G . pa lmol ie e n 1 149 209 K . G . p a l m -
p i t l e n . D e u i t v o e r v a n n i e t - E u r o p e e s c h e p r o d u c t e n bedroeg 
24 198 579 K . G . g e z o u t e n en ged roogde v i sch , 13 5 7 3 067 K . G . 
t r a s s i , 15 887 292 K . G . oopra , 4 841 471 K . G . p i n a n g , 3 592 173 
K . G . a a r d a p p e l e n , 1 194 880 K . G . r o t a n , 2 002 059 K . G . h o u t s -
kool en 1 584 750 K . G . ve r sche v r u c h t e n . A a n a a r d o l i e p r o d u c t e n 
(ke ros ine , b e n z i n e , r e s i d u en solarolie) is u i t gevoe rd 219 019 3 2 3 
L . , t e g e n 189 808 164 L . in 1924. 

I n v e r b a n d m e t d e n groot e ren u i tvoer , is ook d e invoer t o e -
g e n o m e n . B i j z o n d e r s t e r k zijn ges t egen d e invoer v a n r i js t 
(119 136 367 K . G . , t e g e n 96 4 4 1 5 8 9 K . G . in 1924) , m a n u f a c -
t u r e n (f 15 590 075 , t e g e n f 11 277 170 in 1924) , s i g a r e t t e n e n 
t a b a k , a u t o m o b i e l e n e n a u t o b a n d e n . 

I n d e o n d e r a f d e e l i n g S i m e l o e n g o e n e n in d e a fdee l ing A s a h a n 
zijn de rubbe r - , o l i e p a l m - en v e z e l c u l t u r e s o p g roo te s c h a a l 
u i tgebre id . 

D e p e p e r c u l t u u r , w e l k e s l e c h t s op P o e l a u K o e m p a i ( L a n g k a t ) 
ged reven w o r d t , g a a t s t e rk a c h t e r u i t , t e n g e v o l g e v a n z i e k t e n 
in h e t g e w a s . D e g roo t e r e u i tvoe r v a n z w a r t e p e p e r (174 558 
K . G . , t e g e n 138 937 K . G . in 1924) is t oe t e sch r i jven a a n d e 
hoogere p r i j zen , a l s gevo lg w a a r v a n ook d e a a n g e h o u d e n voor-
r a d e n v a n 1924 v a n d e h a n d w e r d e n g e d a a n . 

D e s a g o - c u l t u u r is a l l een be langr i jk in B e n g k a l i s , S e l a t p a n -
d j a n g en a a n de k u s t v a n d e onde ra fdee l i ng S iak . I n 1925 w e r d 
114 000 pikol s a g o m e e l in hoo fdzaak n a a r S i n g a p o r e u i t g e v o e r d , 
t e g e n 132 000 pikol in 1924. 

D e hout w i n n i n g in d e lage bosschen v a n d e a fdee l ing B e n g -
kal is is be langr i jk . l i e t a a n t a l pang longs b e d r o e g e inde 1925 175 
(57 b a l k e n k a p p e r i j e n , 74 h o u t s k o o l b r a n d e r i j e n , 43 b r a n d h o u t -
kapper i j en en 1 h o u t z a g e r i j ) . 

D e zeevisscher i j is voor de i n h e e m s c h e k u s t b e v o l k i n g en voor 
d e z ich i n d e k u s t p l a a t s e n geves t igd h e b b e n d e C h i n e e z e n e e n 
be langr i jk m i d d e l v a n b e s t a a n . H e l be l ang r i j k s t e c e n t r u m v a n 
d e n v i s c h h a n d e k i s B a g a n - A p i a p i . D e u i tvoe r v a n v i s c h p r o d u c t e n 
ui t deze o n d e r a f d e e l i n g b e d r o e g 4 3 089 466 K . G . , t e g e n 
39 322 609 K . G . in 1924. 

D E R H O O R I G H E D E N . 

eenige p r o p a g a n d i s t e n w e g e n s gep l eegde de l i c t en ve roo rdee ld 
w e r d e n , a n d e r e u i t g o u v e r n e m e n t s d i e n s t o n t s l a g e n w e r d e n en 
d e over igen h e t l a n d v e r l i e t e n . 

T o c h heeft a ls gevolg v a n de w e r k z a a m h e d e n d e r c o m m u n i s t e n 
in J u l i 1925 o n d e r de los- en l aadkoe l i e s te Bengal een é é n d a g s -
s t a k i n g p l a a t s g e h a d . Ooi; de d j o e r a g a n s van de m o t o r b o o t e n 
dreigden, m e t s t a k i n g , i n d i e n h u n n e toch r eeds zeer hooge sa la -
r issen niet m e t he t d u b b e l e verhoogd zouden w o r d e n . Z o n d e r 
dat inwil l iging v a n 'de e i s c h e n p l a a t s h a d , ve r l i ep d e s t a k i n g . 

E e n o n t s l a g e n l ee r l i ng v a n d e n o r m a a l s c h o o ï t e L a n g s t , 
I n d e r a g i r i e r van g e b o o r t e , b e v i n d t z ich t e Q a d i a n ( L a b o r e , 
B r i t s c h - I n d i ë ) o m z ich aan d e Amad i j ah - schoo l t e b e k w a m e n 
m e ' de bedoe l ing , n a t e r u g k o m s t , o p t e t r e d e n a l s p r o p a g a n d i s t 
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voor don Isliim in [nderagiri, Mot b e n hebben zich drie, van 
Sumat ra ' s Westkust afkomstige Afinangkabausohe jongelieden 
naar Qadian begeven. 

De veiligheid van personen en goederen was bevredigend; de 
criminaliteit in <lo afdeeling [nderagiri bleef teruggaande. 

Aan oen vijftal personen (ambtenaren, enz.) werden onder. 
scheidingen (de groote zilveren sier en de bronzen ster van 
trouw en verdienste) toegekend. 

In December 1934 overleed de bestuurder van het landschap 
Oeloe 'l'esso (onderafd. Koeantan-districten, afd. Inderagiri), 
Si Ampang gelar Datoe Radja Roehoem; mei de waarneming 
van het bestuur over dat landschap werd belast Djoesit, 

De Inlandsche hoofden en ambtenaren leggen aan de opvoeding 
van hunne zoons liet noodige ten koste. De beide zoons van 
den zelfbestuurder van Inderagiri, zoomede eenige zoons van 
distriets- en •onderdistrictshooiden werden begin 1926 naar 
Tandjoengpinang gezonden om Europeeseh onderwijs te ge-
nieten. 

De gezondheidstoestand was gunstig. Mei vaccineeren en 
revaccineeren werd geregeld voortgegaan. Door de indienst-
stelling van een landsehapsarts in Inderagiri kon de geneeskun-
dige verzorging in die afdeeling beter geschieden dan in vorige 
jaren. Te Tambilahan (Inderagirische Benedenlanden) werd een 
landschapshospitaaltje opgericht, waar ooi; zieke panglong-
koelies kunnen worden verpleegd en behandeld. 

Meer nog dan 1924, was 1925 het tijdperk van de rubber-
hoogconjunctuur. De rubberprijz.cn liepen tot eene buiten-
gewone hoogte op, zelfs tot f 250 per pikol. I n verband 
met de rubberhausse in het gewest en de rubberrestrictie 

in de Federated Malay States kwam een groot aantal 
werklieden van den overwaJ naar Boven-Inderagiri en de 
Koeantansche districten om aldaar een emplooi in de rubber» 
tuinen te vinden. Ontslagen contractanten bleven om in de 
rubbertuinen een goed loon te verdienen. Ook kwamen vele 
Minangkabauers n a a r d e Koeantansche districten om rubber in 
de bevolkingstuinen te tappen en na eenige maanden mei ge-
vulde beurs terug te keeren. De rubberproducent, lie volgens 
het bagai-doea-systeem doel tappen en zich zonder ei i moeil 
van de helft dei' opbrengst zijner tuinen verzekert, leeft enorme 
winsten gemaakt. 

Aan rubber werd uit [nderagiri H 688 288 K.G. verscheept, 
legen (').', millioen K.G. in 1921. Evenals in laatstgenoemd jaar, 
w.-is ook in dit jaar hel overgroote deel (<i.', millioen K.G., tegen 
5J millioen K.G. in 192 1) afl imatig uil Ie rubbertuinen Atr 
Inlandsche bevolking. De/e vermeerdering was niet zoozeer 
toe te schrijven aan het meer-in productie komen der tuinen, 
dan wel aan de vermeerdering van hel aantal tappei . 

De uitvoer van gambir, copra, bakauhout, sago en visch (go-
zouten, gedroogde en versche visch) uit de afdeeling Inderagiri 
bedroeg onderscheidenlijk 260 017, 11827 687, 88 600 000, 
7 83", 820 en 91:? 848 K.G, 

Doordal de klappertuinen in de Inderagirisohe Benedenlanden 
meer en meer in productie komen, vermeerderde de uitvoer van 
copra met ± 2 millioen K.G. 

Kenschetsend voor de grootere welvaart van de bevolking' in 
Inderagiri is o. a. de invoervermeerdering van een artikel als 
sigaretten, waarvan de invoer bedroeg in 1923 54 millioen, in 
1924 00 millioen en in 1925 75 millioen stuks. 

§ 12. BANGKA EN ONDERHOORIGHEDEN. 

De politieke toestand was gunstig; rust en orde werden niet 
verstoord. De verhouding tusschen de Inlandsche bevolking en 
het Chirieesche element is door de steeds nauwer wordende 
onderlinge handelsbetrekkingen beter geworden. 

Ondanks het groote aantal Chineesche contractarbeiders bij 
de Bangka-tinwinning, bleef de veiligheid van personen en goe-
deren gunstig. Evenals het vorige jaar werden ook in dit jaar 
Chineczen, die zonder middelen van bestaan en zonder legimi-
tatiepapieren werden aangetroffen, uit het gewest verwijderd. 

De Inlandsche hoofden en ambtenaren zorgen naar vermogen 
voor eene goede opleiding van hunne kinderen. 

De gezondheidstoestand was over het algemeen bevredigend. 
Gevallen van influenza, malaria-tropica, dysenterie en ben-beri 
kwamen sporadisch voor. In de onderafdeeling Pangkalpinang 
deden zich verscheidene gevallen van typhus voor, waarvan 
enkele niet doodelijken afloop. Vaccinatie en re vaccinatie bad-
den geregeld plaats. • 

De algemeene toestand van den handel was gunstiger dan 
in vorige jaren, dank zij de grootere uitvoer van rubber en 
peper. Rijst werd in voldoende hoeveelheden van Singapore en 
Java ingevoerd. 

De uitkomsten van den rijstbouw, welke in hoofdzaak op 
ladangs wordt uitgeoefend, waren slechts matig. 

De hooge peperprijzen hadden tol gevolg, «lat aan de cultuur 
daarvan meer zorg werd besteed; belangrijke uitbreiding van den 
aanplant van peper had evenwel niet plaats. Uitgevoerd werd 
naar Java en Singapore 2 304 150 K.G. witte en 513 103 K.G. 
zwarte peper. De prijzen van witte peper varieerden i usschen 
f 35 en f 120 (tegen f 45 en f 79 in 1924) en die van zwarte 
tusschen f 20 en f 70 (tegen f 30 en f 40) per pikol. 

De klappercultuur blijft zich aan de kuststreken, zoomede 
op de Lepar-eilanden uitbreiden. Klappernoten werden, evenals 
in vorige jaren, in kleine hoeveelheden naar Pa lembang en 
Billiton uitgevoerd. 

Tengevolge van de hooge prijsnoteeringen van de rubber werd 
aan het onderhoud van de rubbertuinen meer zorg besteed. Ook 
de aanleg van nieuwe aanplantingen werd krachtig ter hand 
genomen. 

De zeevischvangst bleef voor de bevolking van de aan de kust 
gelegen kampongs een voornaara middel van bestaan. 

§ 13. BILLITON. 

De te Gantoeng gevestigde afdeeling van de veieeniging 
„ M o h a m m a d y a h " (zie Verslag 1925, kol. 19) vertoonde eenige 
activiteit door het oprichten van een schooltje, waar ook onder-
richt in den godsdienst werd gegeven. Het aantal leerlingen 
bedroeg eind 1925 19 jongens en 6 meisjes. 

De veiligheid van personen en goederen liet niet veel te 
wenschen over. De landraad berechtte 35 rnisdrijfzaken met 37 
beklaagden, tegen 45 zaken mei 08 beklaagden in 1924. 

De gezondheidstoestand bleef over het algemeen gunstig. 
Malaria kwam nog voor onder de Inlandsche kampongbevolking 
en in de werkploegen van de Chineesche mijnwerkers, die in 
moerassige gedeelten werkten. Ook enkele tvphusgevalleu \\er- 
den geconstateerd. 

De toestand van den handel was bevredigend; de waarde van 
de in- en uitgevoerde goederen was iets minder dan in 1924. 

Aan copra, damar en rubber werd uitgevoerd respectievelijk 
2 233 407, 946872 en Ml 195 K.G. 

Aan gepelde rijst werd van buiten het tolgebied ingevoerd 
10 578 013 K.G., grootendeels ten behoeve van de Chineesche 
mijnwerkers. 

De uitkomsten van den rijstoogst waren bevredigend; ver-
kregen werd + 88 000 pikol padi, tegen ± 23 000, pikol in 1924. 

Het saldo van de plaatselijke fondsen te Tandjoengpandan 
en Manggar bedroeg einde 1625 onderscheidenlijk f7438 en 
f 7584, legen f 12 480 en f 7071 op bel einde van 1924. 

http://rubberprijz.cn
file:////er-
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§ 14. WESTERAFDEELING VAN BORNEO. 

De politieke toestand wds over hei algemeen gunstig. De 
uitgave van hel te Pontianak verschijnende [nlandsoh blaadje 
Berani is einde 192Ö gestaakt. De belangstelling van de 
Chineezen voor politieke aangelegenheden is — in vergelijking 
mei vorige jaren — afgenomen, 

Ter hoofdplaats Pontianak viel een weinig verhoogd godsdien* 
stig leven waar te nemen, hetwelk zich o.a. uitte in de oprich-
ting van eene Arabisoh-Moslimsche school, aan welke oprichting 
reactie tegen moderne ideeën niei vreemd was. 

Hel zendingswerk in dit gewest wordt verricht door de 
Boomsch-katholieke Missie der Paters Capuevnen en door de 
Methodist Episcopal Church. Hoewel vooral de Roomsch-
katholieke Missie meer activiteit aan den dag legde — o. a. werd 
te Sambaa eene missie-school geopend en te Bauggau een vaste 
statie opgericht —, werd (ene belangrijke uitbreiding van het 
Christendom niet geconstateerd. 

Alle streken van het gewest, waaronder ook de afgelegen 
Boven-Kapoeas, Bongkong (Sambas) en Biloes, werden regel* 
matig door de besturende ambtenaren en door militaire 
patrouilles bezocht. 

De veiligheid van personen en goederen was bevredigend; van 
het veelvuldig patrouilleeren door militairen ging in dit opzicht 
eene preventieve werking ten goede uit. Evenals in 1924, werden 
cok in 1925 een groot aantal clandestiene vuurwapens achter» 
haald. Het aantal groote misdrijven was wederom kleiner dan 
in 1924. 

Aan de opvoeding van de telgen van de zelfbestuurders werd 
de noodige zorg besteed. 

De gezondheidstoestand was over het afgeloopen jaar niet 
ongunstig. Oe zuigelingensterfte bleef echter groot, terwijl ook 
in vele streken in belangrijke mate framboesia en dysenterie 
voorkwam. Op de Karimata-eilanden werd beri-beri en in de 

Songkong-streek zwartwaterkoorts vrij veelvuldig geconsta-
teerd. 

Ouder het vee werden ie Sambas enkele gevallen van mond-
en klauwzeer geconstateerd. 

De algemeene toestand van den handel was zeer gunstig. 
Groote winsten werden behaald met den uitvoer van rubber, 
terwijl ook eopra, peper en bosohproducten [damar, rotan, enz.) 
goede prijzen maakten. De waarde van den uitvoer uit het 
gewest werd berekend op f 54 000 000. Aan rubber en eopra 
werd onderscheidenlijk 21 900 ton (van 1000 K.G.) en 60 000 ton 
uitgevoerd. De uitvoer van oopal, damar, djeloetoeng en andere 
getahsoorten, rotan en tengkawangpitten bedroegonderscheiden-
lijk 240 750, 2 418 160, 561 210, 3 327 280 en 3 507 000 K.G. 
In verband met de vermeerderde koonkracht van de bevolking, 
was ook de invoerhandel belangrijk. De voor dit gewest groote 
invoer van automobielen en de toeneming van het gebruik van 
motorbooten, waar vroeger bijna alles uitsluitend per prauw 
werd gedaan, was een dadelijk gevolg van de „rubber-boom". 
Als gevolg van de grootere belangstelling voor de rubbereultuur, 
werd minder zorg besteed aan de rijstvelden. Dit had een 
grootere rijstinvoer ten gevolge (26 000 ton, tegen 20 000 ton 
in 1924). 

De enorme stijging van de koelieloonen, welke in het afgc 
loopen jaar viel te constateeren, werd bevorderd door het ge-
ringe aanbod van werkkrachten. Wel kwamen vrij talrijke 
Chineesche, Madoereesche en Boegineesehe immigranten bin-
nen, doch deze waren lang niet in s taat om aan de vraag naar 
werkkrachten te voldoen. 

De zoetwatervisehvangst op de meren in de onderafdeeling 
Semitau was belangrijk; groote hoeveelheden gedroogde visch 
werden vervoerd naar de meer bevolkte centra. 

§ 15. ZUIDER- EN OOSTERAFDEELING VAN BORNEO. 

De politieke toestand was bevredigend. 
De enkele aanrakingen met Britsch Xoord-Borneo en Serawak 

waren van vriendschappelijken aard. 
Ter aanvulling en gedeeltelijke rectificatie van hetgeen in het 

Verslag van 1025 (kol. 2!) is vermeld omtrent het uitwijken 
van een aantal personen uit het Sembakoeng-gebied (onderafd. 
Boeloengan) naar Britsch Xoord-Borneo, zij het volgende mede-
gedeeid. 

Aangezien enkele Dajakschc vestigingen, gelegen aan den 
Boven-Bembakoeng, een nijpend tekort hadden aan bouwgrond 
en dientengevolge aan voedsel, werd den bewoners van Bestuurs* 
wege aangeraden om te verhuizen naar een meer beneden-
strooms gelegen, vruchtbaarder streek. Op het tijdstip, dat de 
afgesproken verhuizing zou plaats hebben, openbaarde zich eeh-
ter bij de bewoners van de vestiging Labang, voornamelijk bij de 
vrouwen, tegenzin, waarop de dienstdoende posthouder, met de 
bedoeling om aan het dralen een einde te maken, op minder 
tactvolle wijze optrad. Een tijdelijk ter plaatse vertoevend 
Dajaksch hoofd uit Britsch Noord-Borneo vond hierin klaar-
blijkelijk eene welkome aanli iding, om de van verhuizing stroom-
afwaarts afkeerigen te bewegen niet aan de gemaakte afspraak 
gevolg te geven, doch aan gene zijde van de Britsche grens te 
komen wenen. 

Een en ander heeft ten gevolge gehad dat een groep van de 
menschen, die verhuizen zouden, over de Britsche grens is 
getrokken. Deze groep vormde echter slechts een gering deel 
van het in hei vorig Verslag genoemde 1000-tal; het overgroote 
deel daarvan bestond namelijk uit inwoners van de kampongs 
Loejoe en Limbakon, aan welke geen verhuizing was voor-
gesteld en die geheel op eigen initiatief naar hel Britsche gebied 
zijn getrokken. Daar behoorden zij trouwens thuis, want eenige 
jaren geleden waren zij van daar naar Boeloengan uitgeweken. 

Eerstbedoelde groep keerde grootendeels vrij spoedig terug. 
13e teruggekeerden vestigden zich wederom bovenstrooms; 
nadere pogingen, om hen stroomafwaarts te doen verhuizen, 
zijn niet gedaan. 

De Sarekat Islam-vereenigingen bleven een kwijnend bestaan 
lijden, ondanks de pogingen van H a u s m a n Baboe, Mohamad 
Arip en Mohamad Horman (zie Verslag 1925, kol. 21) om door 
middel van vergaderingen eene grootere actie te doen ontwik-
kelen. He t verzoek tot toelating van de bekende Java-volks-
leiders Tjokroaminoto en H. A. Salim ten behoeve van de 
„Nationaal Borneo Conferentie" (zie Verslag 1925, kol. 22) 
werd afgewezen, omdat gevreesd werd voor verstoring van de 
openbare rust en orde. 

In de Dajaksche kampong Moeara Mantal lat (afd. Doesoen-
landen) ontstond de Sarikat Kramat*önder leiding van een 
zekeren Etok bin Dajat, die voorgaf de gave te hebben gekregen 
om ziekten te genezen, wenschen te verhooren en menschen 
hèt eeuwige leven deelachtig te doen worden door middel van 
baden met heilig water en van bepaalde dieetvoorschriften. Aan 
deze Kramat-beweging was verbonden de voorspelling van een 
heilstaat, die gevestigd zou worden, zoodra het Gouvernement 
zich zou hebben teruggetrokken en het bestuur aan de Kramat 
zou zijn overgedragen. Dan zou de dood zijn uitgeschakeld, de 
regen-druppel zou geld zijn, op de Mantallat-rivier zouden goud, 
garoethout en edelsteenen drijven en de rijst zou van zelf 
groeien. De organisatie der beweging was als volgt: Kakah Lioe, 
een oud man, zou Hatalla (God) worden, in de wolken wonen 
en de menschen beschermen; Etok bin Dajat , Radja Koeliling, 
zou zich te Moearatewe in het assistent-residentshuis vestigen 
als vorst van Borneo; Tangoen bin Roengga, een ex-veroor-
deelde, zou Radja Miskin (rijksbestuurder) zijn; Belanda bin 
Misa zou wakil van de Soengei Mantallat worden. In 't geheel 
werden + 500 lieden gedoopt. Een staat van lieden, die zich 
bij de beweging hadden aangesloten, werd bij huiszoeking aan-
getroffen. Aangezien de leiders der beweging zich ook aan oplich-
iin^' schuldig maakten, werden zij gearresteerd. 

Ook aan de Boven-Soengei Mi wan (onderafd. Boven-Dajak) 
werd een soortgelijke kramatbeweging geconstateerd. He t kra-
nial-huis werd ingericht op een zeer afgelegen ladang door den 
geestdrijver afawoeng bin Lanang, die de leer verkondigde 
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onzichtbaarheid te kunnen bewerkstelligen. Do leer verwierf 
steeds meer aanhangen en in verband met hot beruchte Njoeli-
systeem zou zij ongetwijfeld tot ernstige verstoring van do rust 
en orde in deze bovenslrckeii hebben geleid, indien niet dadelijk 
door het Bestuur was ingegrepen. Mawoeng werd van zijn 
kramat verwijderd. Toen later bleek dat Mawoeng zich wederom 
in zijn kramat aan de Bovon-.Miwan had gevestigd, werd die 
kramat van bestuurswege opgeruimd. 

Begin 1926 kwam het meerendeel der Mohammedanen te 
Koealakapoeai (afd. Koealakapoeaa) in verzet tegen de hande-
lingen van den penghoeloe, die, met steun van den djaksa bij 
d m landraad aldaar, het modernisme in den Is lam ingang 
t racht te te doen vinden. Dit verzet manifesteerde zich in be-
EWaarschriften, welke door do aanhangers der oude richting, de 
, ,Kaoem Toca" , aan het hoofd van het gewest en de Regecring 
werden gezonden. Wijl het eene aangelegenheid van zuiver 
godsdienstigen aard betrof, werd voor ingrijpen van overheids-
wege geen aanleiding gevonden. Ondertussolion werd de gods-
dirnsi vrijheid voort gezet, welke op ongeregeldheden dreigde uit 
te loopen, doordal de Kaoem Moeda, de modernen, de leden 
der Kaoem Toea in de moskee tijdens het Vrijdag-gebed als 
heidenen brandmerkte. De Kaoem Toea vond hierin aanleiding 
het bezoek aan de moskee op te zeggen en mét voorkennis van 
het Bestuur in een langgar het Vrijdag-gebed te verrichten. Ver-
wikkelingen werden hierdoor vermeden. Later deed de Kaoem 
Toea het verzoek tot oprichting van een eigen moskee, aangezien 
de Mufti te Bandjermasin een afzonderlijken Vrijdagdienst toe-
laatbaar achtte, in verband met het feit, dat de Kapoeas Moe-
roeng-rivier de plaats Koealakapoeaa in twee helften scheidt en 
deze helften in den zin der Mohammedaansohe wet als twee 
plaatsen kunnen worden beschouwd. Hoewel de penghoeloe aan-
vankelijk tegen het voornemen der Kaoem Toea bezwaren 
opperde, toonde hij naderhand eenige toenadering en keurde het 
besluit van de Kaoem Toea goed. He t laat zich aanzien, dat de 
gemoederen door de toenaderende houding van den penghoeloe 
thans tot rust zullen komen. 

De Arabische godsdienst-scholen in de onderafdeelingen Kan-
dangan en Amoentai mogen zich in een grooten bloei verheugen. 
E r wordt onderwezen in de Arabische taal en in den Mohamme-
daanschen godsdienst. De scholen zijn zeer rustig en beoogen 
geen politiek doel. Ter onderafdeelingshoofdplaats Kandangan 
richtte de Sarekat Is lam een Mohammedaansche godsdienst-
school op. 

Bij K. B . 29 Aug. 1925 n°. 18 werd de landsgroote van Koetei, 
Adji Abdoelhamid Pangeran Ario Tjokro begiftigd met het 
ridderkruis der Orde van Oranje-Nassau. Aan een drietal per-
sonen werd eene onderscheiding (zilveren ster voor trouw en 
verdienste) toegekend. 

De veiligheid van personen en goederen liet in de afdeeling 
Oeloe Soengei en ter hoofdplaats Samarinda, waar onder he t 
vlottend koeliepersoneel zich vele slechte elementen bevonden, 
nog te wenschen over. Mishandeling en doodslag kwam nog veel 
voor, hoewel in mindere mate dan in vorige jaren. He t aantal 
geconstateerde belangrijke misdrijven nam, vergeleken met 
1924, met 107 af. He t dobbelkwaad woekert overal voort. 

De zelfbestuurders, Inlandsche hoofden en ambtenaren leg-
gen langzamerhand meer ten koste aan de opvoeding van hunne 
zonen en mannelijke aanverwanten. 

De gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig. I n 
Maart 1028 brak in de onderafdoeling Boven-Mahakam en in 
Augustus 1925 in de onderafdoeling West-Koetei een vrij 
ernstige ainoebcn-d\ sentcrie uit., waaraan een groot aantal per-
sonen bezweken. I n he t district Melak bedroeg het aantal 
sterfgevallen 200. Te Samarinda en in de onderafdeelingen 
Boentok, Boven-Dajak, Pasir en Bandjermasin werden eenige 
gevallen van bacciliaire en amoeben-dysenterie geconstateerd. 
In April en .Mei heerschto in Kotawaringin een influenza-
epidemio, welke verscheidene slachtoffers eisehte. Ter hoofd-
plaats Bandjermasin werden 19 gevallen van typhus en 15 
gevallen van dyptherie geconstateerd. De framboesia-bestrij-
tting werd overal flink ter hand genomen. I n de afdeeling Ban-
djermasin werden 0931 injecties tegen framboesia gegeven, ter-
wijl in de onderafdeelingen Kampit en Kotawaringin onderschei-
denlijk 2014 en 400 personen zich lieten behandelen. Andere 
voorkomende ziekten waren waterpokken, malaria, koorts, beri-
beri, longontsteking, syphilis, huidziekten en lepra. Vaccinatie 
en revaooinatie hadden geregeld en op ruime schaal plaats. 

In Augustus 1925 heerschto in de kampongs Kraton en Djawa 
(onderafd. Mnrtapoera) onder het vee mond- en klauwzeer; van 
de 7 aangetaste dieren bezweken er 2. 

De algemeens toestand van den handel was gunstig. H e t 
verreweg voornaamste handelsproduct was de rubber, afkomstig 
uit de bevolkmgstuinen. De rubberprijs varieerde van f 80 tot 
f 2 10 per pikol, tegen f 40 tot f 85 in 1924. Alle aandacht werd 
gevestigd op dit artikel en uitbreiding van de rubbertuinen had 
zoowel op ladangs als in de boschstreken plaats . Door de groote 
winsten, welke de bevolking maakte met de rubber, vermeer-
derde de vraag naar diamant welke in de onderafdeeling Marta-
poera geslepen wordt. Een gevolg hiervan was, dat de animo 
voor het graven naar diamant steeg. Verkocht werden 10379 
licenties, tegen 6616 in 1924. De vondst bedroeg + 573 karaats 
ter waarde van f 44 949. Het aantal diamantslijpers bedroeg 
gemiddeld 82 per dag, tegen 50 in 1924. Mede als blijk van de 
groote winsten, welke de bevolking met het tappen van rubber 
maakte, kan worden gewezen op het feit, dat in de afdeelingen 
Ooeloe Soengei en Bandjermasin het aantal automobielen met 
559 vermeerderde. De handel in peper in de afdeeling Zuidoost-
kust van Borneo was levendig. In verband met de stijging van de 
peperprijzen werden nieuwe tuinen aangelegd en oude verwaar-
loosde aanplantingcn weder in onderhoud genomen. Uitgevoerd 
werd uit Kotabaroe 810 723 K.G. witte en 347 203 K.G. zwarte 
peper. De prijzen varieerden van f 50 tot f 85 voor witte en van 
f 25 tot f 65 voor zwarte peper. De handel in rijst was gunstig. 
Door geregelden aanvoer van buitenlandsche en Oeloe Soengei-
rijst bleven de prijzen normaal. 

De productie van de Bataafsche Petroleummaatsehappij be-
i droeg in 1925 2 169 452 ton ruwe olie, tegen 1 636 270 ton in 
1924. 

De verschillende steenkolonmaatschappijen produceerden 
106 779 ton kolen, tegen 377 164 ton in 1924. De productie van 
de gouvernements-steenkolenontginning Poeloe Laoet bedroeg 
115 858 ton, tegen 147 137 ton in het vorige jaar. 

De uitvoer van gedroogde zoetw atervisch, zoutwatervisch en 
trasi uit Samarinda en Tandjoengredeb vermeerderde. 

§ 16. C E L E B E S EN ONDERHOORIGHEDEN. 

Bij G. B . 30 Oct. 1925 n°. 5 is de bestuurder van het hmd-
schap Maiwa (onderafd. Enrekang, afd. Paréparé) , La Tjori, 
op zijn verzoek, eervol van zijne waardigheid ontheven; met de 
waarneming van het bestuur over dat landschap werd tijdelijk 
belast La Oga. 

Ter hoofdplaats Makassar viel eene krachtige opleving van 
de politieke beweging onder de Inlandsche bevolking waar te 
nemen. Onder leiding van bestuursleden van de communistische 
vereenigingen Perserikatan Kommunist India en Sarekat Rajal 
(zie Verslag 1925, kol. 23) werden in korten tijd een aantal vak-
vereenigingeii opgericht, welke zich terstond in een vrij groot 
aantal leden mochten verheugen. Opgericht werden de Sarikat 
Pegawai Pelaboean dan Laoet. Sarikat Boeroeh Bengkel dan 
Elektris, Sarikat Kaoem Tani, Passarbond, Koetsier-bond, Sin-

gerbond, Djongos-bond en Chauffeursbond Indonesia. Moeilijk-
heden van de zijde dezer vereenigingen werden weinig of niet 
ondervonden. De beperking van het vergaderrecht, in het laatst 
van 1925 toegepas topde Perserikatan Kommunist India (P .K. I . ) , 
Sarikat Bajat (S.R.) en Sarikat Pegawai Pelaboean'dan Laoet 
(zie G. Bn. 28 Nov. 1925 n". lx en '24 Dec. 1925 n". l x : J . C. 
nos. 96 en 103). verlamde de beweging aanmerkelijk. De Sarikat 
Kaoem Tani, welke reeds 10<)0 leden moet tellen, t racht te zich 
overal in Zuidwest-Celebes te verspreiden, hetgeen aanvankelijk 
ook gelukte. Aangezien haar bestuur vrijwel geheel bestond uit 
bestuursleden van de Perserikatan Kommunist India en Sarikat 
Bajat, werden ook' de vergaderingen van deze vereeniging aan 
de beperkende bepalingen onderworpen (zie (1. B. 2 Maar; L926 
n". 2x; J. C. n°. 18). 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1926—1927. 5. Xed.-Indië. 
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In November 1925 luid Ie Bonthain eene vergadering van do 
Barikal Kaoem Tani plaats. Ook de S.B. en de r.K.I. trachtten 
in het binnenland invloed te krijgen. In Bonthain werd eene 
afdeeling opgeriobt, terwijl in Paréparé1 werd getracht aanban* 
gers ie werven, voor welk doel geheime bijeenkomsten werden 
georganiseerd. Hel Bestuur, <lal hiervan tijdig op de hoogte 
wtTtl gesteld, verijdelde evenwel elke ])oging daartoe en de 
leiders keerden onverrichterzake naar Makassar lenig. Voor' 
zoove.r kan worden opgemerkt, zijn de hoofden sterk gekant 
tegen deze gezagondermijnende Organisatie. Aanhangers werden 
voornamelijk gezoeht onder het onontwikkelde deel van het 
volk, dat ontvankelijker is voor sehoone beloften, hoofdzakelijk 
beslaande uit verlichting van heerendienst en belasting. 

I n de onderafdeeling Gowa werd in Jul i 1025 opgevat en in 
arrest gesteld een zekere Baso, afkomsti" van kampong Mama-
djang (Makassar), die zich uitgaf voor den profeet Mohamad, 
terwijl zijn metgezel Labbang als aartsengel Gabriël (Malaë kat 
Djibrael) fungeerde. Baso verklaarde tevens een op Bima ge-
boren zoon van Karaeng Data, dus kleinzoon van den befaam-
den in 1875 overleden pseudo Batara Gowa Sangkilang, te zijn. 
Aan de door hem op touw gezette Kraeng Data-beweging (zie 
Verslag 1924, kol. 23) werd zonder rustverstoring den kop in-
gedrukt. Baso werd door den hadat van Gowa tot tien jaren 
verbanning buiten het rechtsgebied van die rechtbank ver-
oordeeld. 

Een zekere La Sengke, die in Sidenreng (afd. Paréparé) pcr-
sonen tot de Kraeng Maroedani-beweging (zie Verslag 1925, 
kol. 24) t racht te over te halen, werd tot 5 jaren gevangenisstraf 
veroordeeld. 

In de afdeeling Bono werd door militairen geageerd in ver-
band met de geruchten, als zou La Matadjang, een gevlucht 
veroordeeld karnponghoofd. zich met 40 aanhangers op een berg 
bij Bit joEng (Bone) bevinden en gereed zijn voor verzet. De 
geruchten bleken later zeer overdreven te zijn. La Matadjang 
werd bij zijne arrestatie gedood. 

In de adatgemeenschap Marang (ondorafd. Maros, afd. Makas-
sar) kwamen relletjes voor, welke gericht waren tegen het hoofd 
van die adatgemeenschap, dat zich door zijn ruw optreden ge-
haat had gemaakt. 

Bij de kustbevolking van de afdeeling Bonthain viel eenig 
opgewekt godsdienstig Mohammedaansch leven waar te nemen, 
hoofdzakelijk door den invloed van de Makassaarsche Sarekat 
Islam, die pogingen deed om in Bonthain eene afdeeling te 
vormen, en door de vereeniging „Assiratal Moestakim tjabang 
Bontha in" , waarvan het hoofdbestuur te Makassar zetelt. In 
de districten Pitoe-ri-awa en Pitoe-ri-asa (onderafd. Sidenreng-
Bapang, afd. Paréparé) vond de z.g. Tarekat Hadji Palopo, 
een leei;, welke streeft naar een algemeene broederschap, aan-
hangers. 

I n de onderafdeelingen Bantépao en Makalé (afd. Loewoe) 
breidt de Protestantsche zending zich langzamerhand uit. Aan-
hangers worden meest gevonden onder de leerlingen der zen-
dingsscholen. He t aantal gedoopte Toradja's in Rantépao nam 
toe van 284 tot 470 en in Makalé van 249 tot 293. In de onder-
afdeeling Kolaka (afd. Loewoe) t racht de zending de bevolking 
te bereiken door verstrekking van geneesmiddelen en door het 
geven van onderwijs. De zendingsscholcn zijn gevestigd te 
Mowewe, Bate-Rate , Amiroro en Sanggona. De zendelingen in 
Roembia (afd. Boeton en Laiwoei) wijden eveneens hunne aan-
dacht speciaal aan de ziekenverpleging en het onderwijs 

Ook in 1925 bleef de criminaliteit in dit gewest vrij groot. 

Gevallen van moord en doodslag en zware mishandeling, zoo-
mede van diefstal van goederen en vee kwamen veelvuldig voor. 

Aan een viertal personen (ambtenaren, Inlandscho hoofden) 
werd eene onderscheiding (kleine gouden en kleine zilveren ster 
voor trouw en verdienste) toegekend. 

De gezondheidstoestand was over liet algemeen gunstig. De 
meest heerschende ziekten waren malaria, vijfdaagsche koorts, 
influenza, mazelen (vooral onder kinderen), Duikziekten, huid-
ziekten en framboesia. Tc Makassar kwamen nog steeds pest-
gevallen voor in verband waarmede pestgevaarlijke woningen 
werden opgeruimd, terwijl op de zindelijkheid van de kampongs 
nauwlettend toezicht werd uitgeoefend. De sterfte onder de 
kinderen is nog altijd vrij groot. Met de bestrijding van fram-
boesia door middel van neo-salvarsan-inspintingec werd voort-
gegaan. In verband met het voorkomen van twee pokkengevallen 
in de onderafdeelingen Soppeng en Bone werd vaccinatie op 
groote schaal toegepast. In de onderafdeeling Kolaka was de 
gezondheidstoestand minder gunst ig. .Malaria, dysenterie, syphi-
lis, schurft en framboesia waren daar de heerschende ziekten. 
Te Kolaka bevindt zich een landschapshospitaaltje. Lepra komt 
vooral voor in de onderafdeeling Madjene (afd. Mandar) ; he t 
vermoedelijke aantal lijders bedraagt 450. Te Mambi (afd. Man-
dar) eischte eene dysenterie-cpidemie 25 slachtoffers. 

In de afdeeling Makassar kwam surra en kwade droes onder 
de paarden en septiehaemie onder de karbouwen sporadisch voor. 
In de onderafdeeling Boeloekoemba (afd. Bonthain) werden 17 
paarden wegens malleus afgemaakt. In de onderafdeelingen 
Bonthain en Boeloekoemba werden 790 karbouwen met serum 
tegen septiehaemie behandeld; aan deze ziekte bezweken 130 
dieren. In de afdeeling Paréparé kwam malleus en septiehaemie 
en in de afdeeling Loewoe septiehaemie veel voor. Te Madjene 
(afd. Mandar) werden 2 aan kwade droes lijdende paarden af-
gemaakt. In de afdeeling Bone stierven 1054 karbouwen (voor-
namelijk aan septiehaemie) en 692 paarden (aan malleus en 
saccharomy eose). 

De toestand van den handel was over het algemeen bevre-
digend. 

De uitkomsten van den rijstoogst waren over het algemeen 
gunstig. In de onderafdeelingen Takalar, Djeneponto en Maros 
was de oogst minder bevredigend, terwijl in de onderafdeelingen 
Zuid-Bone en Bone de oogst voor de helft mislukte. Uit de 
afdeeling Bone werd evenwel nog 123 229 pikol (waarde + 
f 1 000 000) rijst uitgevoerd. 

De koffie-oogst in de afdeeling Bonthain was minder bevre-
digend als een gevolg van de koffiebladzickte. Uit Paréparé word 
93 088 K.G. koffie (waarde f151 654), voornamelijk afkomstig 
uit de onderafdeeling Enrekang, uitgevoerd en uit Palopo voor 
eene waarde van f 388 090, hoofdzakelijk afkomstig van de 
onderafdeelingen Makalé en Rantépao. De koffie-uitvoer van 
het eiland Poléwali (afd. Makassar) bedroeg 83 812 K.G. 

Tengevolge van de gedeeltelijke mislukking van den mals-
oogst, werd uit de afdeeling Bone slechts 83 685 pikol maïs uit-
gevoerd, tegen 714 293 pikol in 1924. In de afdeeling Paréparé 
was de maïsoogst vrij slecht; vele aanplantingen werden door 
regens vernield. In de overige deelen van het gewest was de 
oogst bevredigend. 

De voornaamste boschproducten zijn damar, rotan en hout. 
Uit Palopo en Kolaka werd voor eene waarde van f 480 282 aan 
rotan en f 123 951 aan damar uitgevoerd. De uitvoer uit Malili, 
Mamoedjoe en Poléwali bedroeg 2 021 470 K.G. rotan en 
3 779 466 K.G. damar. 

§ 17. MENADO. 

Wegens haatzaaiing tegen het gezag werd de redacteur van 
de M.deisehe courant „Oetoesan Minahasa" , Najoan, door den 
landraad tot 3 maanden gevangenisstraf veroordeeld. 

Personen van communistische richting, onder wie genoemde 
Najoan, Dahlan en Mahmoer Loebis, hielden eenige openbare 
protest vergaderingen, waarbij de bevolking gelegenheid werd 
gegeven haar bezwaren en grieven tegen bestuursambtenaren 
voor te brengen. Voorts t rachtte Najoan c. s. door oprichting 
van scholen geestverwanten te kweeken, echter zonder resul-

t aa t ; de meerderheid van de bevolking in de Minahasa bleek 
niet zoo gemakkelijk voor communistische misleiding vatbaar. 

Op eenige plaatsen in de Minahasa (Langoan, Tondano en 
Airmadidi) werd getracht de „Pinksterbeweging" bij de bevol-
king ingang te doen vinden. De promotor dezer beweging, een 
gepasporteerd militair, leerling van den te Batavia bekenden 
zendeling-leeraar J . THIESSEX, schijnt in Langoan succes t e 
hebben. Het aantal aanhangers is door z.g. „wonderbaarlijke 
genezingen" zoo aangegroeid, dat hij iederen Woensdag-, Zater 
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dag- en Zondagavond op zijn erf voor 4 a 500 personen gods-
(lii list oefeningen houdt. 

De Sarekat [alam hield in Gorontalo enkele vergaderingen, 
welke ten doel badden de oprichting van eeno partieuliere Hol-
landtoh-Inlandtobe school, waar ook godsdienstonderwijs zou 
worden gegeven. Overigens werd van de Sarekat Islam-bewe-
ging niet veel gemerkt. 

In Donggala had de zelfbestuurder van Bnnawa, zonder over-
leg met het Europeeseh bestuur, aan een Mohammedaanschen 
goeroe vergunning gegeven om in zijn landschap te reizen, ten 
einde de bevolking meer bekendheid te verschaffen met den 
godsdienst. Aangezien de man van de meest elementaire punten 
van den Mohammedaanschen godsdienst niet op de hoogte 
bleek, werd de vergunning ingetrokken en het zelfbestuur ter-
zake te recht gewezen. De sedert eenige jaren op de Togian-
eilanden bestaande verecniging Sarikat Abang, welker leden zich 
met dzikir en mystieke oefeningen bezighouden en onderwezen 
worden in de geheime leer der onkwetsbaarheid, liet weinig van 
zich hooren. 

In het landschap Eanggai breidt het Mohammedanisme zich 
uit, in 't bijzonder op het eiland Peling waar nog veel heidenen 
wonen. 

In de onderafdeeling Bolaiing Mongondow gingen 85 vol-
wassenen en 252 kinderen tot het Christendom over. In de 
onderafdeeling Paloe worden de belangen van den Christelijken' 
godsdienst behartigd door het Leger des Heils, terwijl de onder-
afdeelingen Poso en Kolonedale in het bijzonder het arbeidsveld 
uitmaken van de zendelingen van het Nederlandsch Zendeling-
genootschap. Tc Kenali werden bij het laatste bezoek van den 
Apostolisch Prefect 100 volwassenen en kinderen gedoopt. In de 
landschappen Poso en Lore breidt het Christendom zich lang-
zaam uit. Naar schatting verhouden zich in de onderafdeeling 
Loewoek, wnnr in het hooge bergland de meeste heidenen tot 
het Christendom zijn overgegaan, de aantallen Mohammedanen, 
Christenen en heidenen zich nis 27 : 10 : 2. 

Bij G. B . 22 Sept. 1925 n°. 32 werd Hadji Mohamad bin 
Daeng Materoe, op verzoek, eervol ontheven van zijne waar-
digheid van bestuurder van het landschap Ocnaoena (onderafd. 
en afd. Poso). Bij G. B . 13 Maart 1926 n°. 3 werd Moeslaeni, 
bestuurder van het landschap Todjo (onderafd. en afd. Poso), 
wegens lichamelijke ongeschiktheid, eervol van zijne waardig-
heid ontheven. Met de waarneming van het bestuur over de 
landschappen Oenaoena en Todjo werden belast onderscheiden-
lijk Lapalage bin Laborahima en Tandjombocloe. De bestuurder 

Ingevolge Ord. van 12 NOT. 1925 (I. S. n°. 579) is met ingang 
van 1 Januari 1920 het gouvernement der Molukken ingesteld, 
bestaande uit het gebied van de residentie Amboina, waaraan 
is toegevoegd de tot de residentie Timor en Onderhoorigheden 
behoorende onderafdeeling Kisar. 

De politieke toestand was bevredigend. Xa do beperking van 
de bewegingsvrijheid in de onderafdeelingcn Tcrnate, Tidore, 
Halmahera en Batjan der vroegere afdeeling Ternatc, en in de 
vroegere afdeeling Boela-eilandea (f. S. 1926 n°. 18) en na de 
tijdelijke beperking van het vergaderreoht in het rechtstreeks 
bestuurd gebied der afdeeling Ternate (I . S. 1924 n". 664) werd 
van eene actie van de P .K.1 . (zie Verslag 1925, kol. 27) in die 
gebiedsdeelen weinig meer gemerkt. Toch werden enkele ver-
gaderingen in het geheim gehouden, waaraan evenwel slechts 
door een kleine kern van oude getrouwen werd deelgenomen. 
Langzamerhand begon ook onder deze oude leden de animo te 
verslappen. Contributies werden minder grif betaald en dan nog 
soms in natura. Met de ontvangen goederen werd door den voor-
zitter Lalombo geknoeid, hetgeen aanleiding gaf tot de royeering 
van Lalombo en de verkiezing van een nieuwen voorzitter Ali 
bin Senen. De hiervoor gehouden vergadering had plaats zonder 
de vereischte voorkennis van het Bestuur, hetgeen ten gevolge 
had dat zeven leden, waaronder het geheele bestuur, veroor-
deeld werden tot f 100 boete, subsidiair één maand hechtenis. 
De meeste interne kwesties worden thans beslist door een 
referendum. De op de te Jogjakarta en Soerabaja in December 

van het landschap Parigi (onderafd. Parigi, afd. Poso) overleed 
oj) 18 Februari 1936; n u l de waarneming van het bestuur over 
dat landschap werd tijdelijk belast Tngoonoo. Bij O. 15. <1 1'Vla. 
1926 n". 86 wcnl Makule Ede (Kamisi) , wegens ongeschiktheid, 
eervol ontheven van zijne waardigheid van bestuurder van het 
landschap Mori (onderafd. Kolonedale, afd. Poso). Met het 
bestuur over het landschap Banggai (onderafdeelingcn Loewoek 
en Banggai, afd. Poso) werd belast Hadji Awwaloeddin. 

Aan enkele negorijhoofden en één kamponghoofd vverden 
ondei-scheidingen (kleine zilveren en bronzen ster voor trouw en 
verdienste) toegekend. 

De veiligheid van personen en goederen liet weinig te wen-
schen over. In 1925 kwamen 8 gevallen van moord vo-ir, terwijl 
hel aantal aangebrachte veediefstallen eveneens 8 bedroeg. 

Van di' onderafdeeling Tondano verhuisden 64 Javaf.nsehe 
huiggezinnen naar Gorontalo. I n Zuid-Minahasa organiseerde de 
Minahnsa-raad een kolonisatiebedrijf, waar thans rei ds meer 
dan 400 gezinnen gevestigd zijn, afkomstig van verschillende 
liist rieten in de Minahasa. 

De gezondheidstoestand was over het algameen gunstig. Op 
verscheidene plaatsen kwamen mazelen voor, meestal met 
doodelijken afloop. Voorts werden enkele gevallen van t j p h u s 
gerapporteerd. Framboesia werd met succes bestreden door 
middel van neosalversan-injecties. De leprozenkol jnie te Watoe-
sarnpo herbergde gemiddeld 120 patiënten, afkomstig van de 
onderafdeelingen Donggala, Parigi en Paloe. 

Onder de paarden in het landschap Lore (onderafd. rn afd. 
Poso) kwam surra voor, aan welke ziekte enkele dieren stierven. 
Onder de kaï-bouwen in de Pososche berglandschappen heers th te 
voortdurend eene ziekte van min of meer ernstigen aard. De 
sluiting van de onderafdeeling /Paloe voor m-, uit- en doorvoer 
van vee wegens het voorkomen van surra werd in April 1925 
opgeheven; aangezien zich later nieuwe ziektegevallen voor-
deden, moest in Juni 1925 wederom tot sluiting \ u n die onder-
afdeeling worden overgegaan. 

De toestand van den handel was in het -dgemeen gunstiger 
dan in 1924. Vooral de handel in copra was levendig. 

De^ uitkomsten van den rijstoogst waren bevredigend. De 
oogst van maïs was goed. 

De inzameling van boschproducten (rotan, damar, was) was 
van veel beteekenis. Uit de afdeeling Poso werd aan damar, 
rotan en ebbenhout uitgevoerd onderscheidenlijk 37 480, 12 100 
en 49 800 pikol. 

De uitkomsten van de zeevischvangst waren bevredigend. 

1924 gehouden conferenties aangenomen gedragslijn, nl. het 
laten varen van de actie om de volksbeweging tot zich te trek-
ken, doch in plaats daarvan te streven naar versterking en 
organiseering van vakbonden, schijnt ook hier te worden door-
gevoerd. Aan het P.K.I .-gebouw prijkt nog steeds het bord met 
opschrift , .Kantoor Havenarbeidersbond". Van eene actie der 
havenarbeiders werd evenwel niets vernomen. De gewezen voor-
zitter Lalombo zocht aansluiting met te Ternate en op het 
eiland Morotai gevestigde Sangircezen om tot de oprichting van 
eene afzonderlijke afdeeling der P . K . I . te komen. 

Begin Augustus 1925 bleek de komst van een opnemingB-
vaartuig aanleiding te zijn voor een vertrouwenspersoon der 
P . K . I . om op het eiland Kajoa (Halmahera) t e t rachten van 
de bevolking geld los te kiijgen. He t P.K.I .-schip met wit te 
vlag zou later gevolgd worden door een schip met roode vlag; 
een ieder, die alsdan nog niet zou hebben betaald (per man f 2 
en per vrouw f 1), zou in zee worden geworpen. Door een spoedig 
ingrijpen van het districtshoofd van Makian heeft de geldinza-
meling echter geen noemenswaardige resultaten gehad 

Te Laboeha (Batjan) viel tengevolge van het verblijf ter 
plaatse in 1924 van den onderwijzer Waknnno eenige politieke 
opleving waar te nemen en werden gelden ingezameld ten be-
hoeve van de Sarikat Ambon; na het vertrek van Wakanno, 
die in verband met extremistische propaganda uit zijne betrek-
king werd ontslagen, werd de toestand weer normaal. De ver-
eeniging Sarekat Ambon, waarvan na de interneering van haren 

§ 18. MOLUKKEN. 
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leider l'alty (/.ie. Versla» 1925, kol. 27) weinig kracht meer uit-
ging, bepaalde zich er t<>e door middel van haar orgaan, ue 
Boeara Ambon stemming te mukcn tegen de tegen haar agee-
rende [nlandsche hooiden en ambtenaren. 

De in 1921 ter hoofdplaats Sanana (Soela-eilanden) opgo-
ricbte vereeniging „Perserikatan Boela-eilanden" is sedert ver-
loopen, 

In Mei 1925 gal Mirisan, de leider van een in Biak (Noord 
Nieuw-Guinee) in 1922 gehouden wraaktocht, te kennen genegen 
te zijn vrede te sluiten met de straiidkampongs, mits het in 
1022 gebeurde als afgedaan werd beschouwd, en hij terzake niet 
meer vervolgd zou worden. I)it werd toegezegd en zoo werd in 
.Inli dooi' Marisan ten overstaan van twee zendelingen den eed 
afgelegd, dat hij geen verdere wraakt ochleii meer zou onder-
nemen. Deze eed werd al spoedig daarop door hem geschonden, 
wan! op 20 September organiseerde hij een nieuwe wraaktocht 
naar di' kampong Sawa, waarbij 3 mannelijke personen werden 
gedood en 1 gewond, terwijl 7 vrouwen als gevangenen werden 
medegevoerd. Op 31 Januar i 1926 heeft Mariaan zich met een 
zijner volgelingen in kampong Warsa overgegeven aan eene 
patrouille der gewapende politie. Naar do andere volgelingen 
wordt nog gezocht. 

Bij een tocht van den zendeling-leeraar te Scroie in de Waro-
pen-kuststreek (Noord Nieuw-Guinee) is gebleken, dal daar nog 
zeer achterlijke toestanden heerschen. Aangezien eene nauw-
lettende bestuursvoering in deze streelt vrijwel onmogelijk is, 
kan in dezen toestand slechts langzamerhand verandering wor-
den gebracht. 

Te Mnnokwari ging de banneling Hadji Misbach (sedert dien 
overleden) voort niet het voeren van communistische propaganda 
fzie Verslag 102"), kol. 27) ; het Bestuur was echter op zijn 
hoede. 

In Augustus 1925 wierp zich in de kampong Serewen (Noord* 
Japen in Noord Nieuw-Guinee) een zekere Soneorai op als de 
verwachte , ,mansoren" . Hij voorspelde, dat do aarde geteisterd 
zou worden door aardbevingen, duisternis, enz. Door de bevol-
king werden groote hoeveelheden rijst en petroleum ingeslagen, 
terwijl den , ,mansoren" allerlei offers als varkens, enz. werden 
gebracht. De beweging verliep na korten tijd weder, doordat de 
voorspellingen niet uitkwamen, en door het arriveeren van een 
patrouille gewapende politie, die uitgestuurd werd om den 
„manso ren" op te vat ten, waarin men evenwel niet mocht 
slagen. 

Mohamad Djabir, telg van het Tcrnataansche sultansgeslacht, 
die de Mulo-school heeft afgeloopen, bekwaamt zich thans in 
de pmetijk voor de hem wachtende taak van Sultan van Ternate . 
Hij geniet zijne practische opleiding in het landschap Bima. 

Hadji Ismael bin Nocrdin werd als lid van het voorloopig 
bestuur over hel landschap Ternate vervangen door Joesoep bin 
Abdoel Madjid, en Prins Safioedin als lid van het voorloopig 
bestuur over het landschap Tidore door Hamdja Taharoedin 
bin Ali. 

In 1025 vertrokken 20 personen ter bedevaart naar Mekka, 
tegen 287 in 1924. 

Op Boeroe breidt zich hef Mohammedanisme langzaam maar 
gestadig uit, hetgeen hoofdzakelijk toegeschreven moet worden 
aan de groote soepelheid van dit geloof, aan de heerschende 
polygamie en aan het weinig actief optreden van de zending. 
Ook in de afdeeling Zuid-eilanden breidt het Mohammedanisme 
zich uit onder de heidensche bevolking. 

In 1025 werd door de „Zevende dag advent is ten" propaganda 

gemaakt onder de Ambonscho Christenen ter hoofdplaats Am-
boina, evenwel met gering resultaat. 

Op het eiland Halmahera en in de afdeeling West Nieuw-
Guinee werkt de Utreehtsehe Zcndingsvereeniging, welke het 
onderwijs als voornaamste hulpmiddel bezigt. Te Tobelo heeft 
deze vereeniging een vervolgsehool, een normaalsohool, een 
ambachtsschool en een ziekenhuis. Op Boeroe zette deze ver-
eeniging haar werk voort, hetwelk zich meer bepaalde tot het 
geven van leiding aan de bestaande gemeenten dan aan de ver-
brciding van het Evangelie. 

In Zuid Nieuw-Guinee en op de Kai- en Taniinbar-eilanden 
gingen 195 volwassenen tot het, Roomseh-katholioke geloof over 
en werden 585 kinderen uit Katholieke ouders gedoopt. 

De veiligheid van personen en goederen liet weinig te wen-
BCherj over. De moord op den orang kaja van Wamsisi had geen 
politieke ondergrond, doch was het gevolg van eene familie-veete. 

De gezondheidstoestand was bevredigend. In de onderafdee-
ling Amboina werden enkele gevallen van bacillahe dysenterie 
geconstateerd. Het aantal lepralijders is zeer groot (zie Verslag 
1025, kol. 28) en bedraagt in de Ghristen-negorijen + 2 %. 
In de afdeeling Zuid-eilanden kwamen vele gevallen van in-
Quenza voor. Op enkele plaatsen na, is de geheele onderafdee-
ling Aroe-eilanden berucht door de vele muskieten met het ge-
volg, dat onder de bevolking zeer veel malaria-lijders worden 
aangetroffen. Eenige gevallen van buikziekte deden zich voor 
in de onderafdeeling Amahai, terwijl voorts geslachtsziekten en 
tuberculose er veelvuldig voorkwamen. In het district Djailolo 
(Halmahera) kwamen .gevallen van beri-beri voor, terwijl hier 
en daar bloed-dysenterie heerschte, welke ziekte echter na be-
strijding met buikdrank spoedig verdween. In het laatste kwar-
taal van 1925 heerschte in de bestuursressorten Tobelo en Weda 
influenza. Enkele lijders overleden door verwaarloozing der 
ziekte en de hierdoor veroorzaakte longontsteking, terwijl een 
kleine epidemie van buikziekte in Weda 30 dooden eischte. 
In de afdeeling Ternate werd met de framboesia-bestrijding door 
middel van nro-salversan voortgegaan. 

Onder de enkele paarden in Tobelo heerscht sedert jaren eene 
ziekte, welke zoo goed als niet geneest; de dieren krijgen won-
den, welke niet meer dicht gaan en steeds grooter worden. 

In verband met het 25-jarig ambtsjubileum van den Sultan 
van Batjan werd deze Zelfbestuurder benoemd tot Bidder dei 
Orde van don Nederlandschen Leeuw. 

Sedert de groote prijsdaling in copra, kruidnagelen en note-
muskaat tot staan kwam, is de handel weer normaal, hier en 
daar zelfs levendig. Uitgevoerd i s : uit de onderafdeeling Aroe-
eilanden 288 703 K.G. parelmoerschelpen (waarde f 5 8 0 277), 
47 424 K.G. tr ipang (waarde f 05 338) en 539 421 K.G. eopra 
(waaide f 145 932); uit de afdeeling West Nieuw-Guinee 11 788 
pikol muskaatnoten, 1077 pikol foelie en 7528 pikol damar ; uit 
de afdeeling Ternate 2 108 778 K.G. copra (waarde f 549 385), 
508 117 K.G. eopal (waarde f 133 880) en 89 552 K.G. gedroogde 
visoh Iwaarde f 3 1 234): uit Laboeha 39 205 pikol copra; uit 
Merauke 21 300 pikol copra en 1787 kodi (a 20 stuks) vogelhui-
den; uit de onderafdeeling Boeroe 31679 K.G. damar (waarde 
f 141 625) en 86 855 K.G. kajoepoetih-olie (waarde f 168 169). 

Als gevolg van de stijging van de prijzen nam de animo voor 
de inzameling van bosehproducten, in het bijzonder van damar, 
toe. De aanplant van klappers werd geregeld uitgebreid. 

De uitkomsten van de zeevischvangt waren over het algemeen 
bevredigend. Gedroogde, gerookte en gezouten visch werd van 
Ternate naar Makassar, Manado en Nieuw-Guinee uitgevoerd. 

8 19. TIMOR EN ONDERHOORIGHEDEN. 

De door Alexander Koro in October 1924 als bestuurder van 
het Landschap Amarasi (onderafd. Koepang. afd. Timor en eilan-
den) afgelegde korte verklaring (zie Verslag 1925, kol. 29) werd 
niet goedgekeurd en bekrachtigd, aangezien die bestuurder we-
gens wangedrag van zijne waardigheid werd ontheven (G. B . 
12 Aug. 1925 n°. lx) . Een definitieve opvolger werd nog niet 
aangewezen. Bij G. B . 11 Juni 1920 n°. 9 werd Frcdcrik Bjioen 
op verzoek ontheven van zijne waardigheid van bestuurder van 
het landschap Noesalai (onderafd. Roti. afd. T imoren ei landen); 
met de waarneming van het bestuur werd voorloopig belast 

N. Daud. In November 1925 overleed de bestuurder van het 
landschap Ndao (onderafd. Roti, afd. Timor en eilanden), Zadrack 
Kotten; n a t de waarneming van het bestuur werd belast Frans 
Kotten. Hij G. B . 5 Maart 1920 n°. 17 werd Serang Nahak in 
de plaats van wijlen Baria Nahak (zie t. a. p.) toegelaten tot 
de aflegging der korte verklaring als bestuurder van het land-
schap Beloe (onderafd. Beloe, afd. Timor en eilanden). Bij G. B . 
12 Juni 1920 n°. 22 werden Oemboe Landoe Koera en Oemboe 
Nai Takoe op verzoek ontheven als bestuurder respectievelijk van 
de landschappen Napoe en Kapoendoek (onderafd. Midden- en 
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Oost-Soemba, afd. Soemba). Koliamang Baso en Koliamang 
Wono werden op verzoek ontheven als bestuurders van respec-
tievelijk de landschappen Barnoesa en Pan ta r Matahari Naik 
(onderafd. Alor, afd. Mores) (G. B . 11 Jun i 1926 n°. 7). Met 
de waarneming van hot bestuur over het landschap Endo (onder-
afd. Ende, afd. Elores) werd belast Boesman Abdoel Rachman ; 
het bestuur over het nieuwe landschap Lio (zie t. a. p.) wordt 
gevoerd door Rasi Wangi alias Pius, bestuurder v*n het 
vroegere landschap Tanahkoenoe V. Bij G. B . 11 Jun i 1926 
n°. 6 werd Adie op verzoek ontheven van zijne waardigheid van 
bestuurder van het landschap Lamahala (onderafd. Oost-Flores 
en Solor-eilanden, afd. Flores). 

De politieke verhouding niet Portugeesch Timor was over het 
algemeen gunstig. In Portugeesch Timor werden verschillende 
militaire ressorten samengevoegd en verscheidene officieren naar 
Europa gezonden. Bovendien werden er de belastingen en de 
heerendienstvorderingen aanmerkelijk verzwaard, waardoor o. a. 
in Fohren ontevredenheid en onrust ontstond en verscheidene 
Portugeesche onderdanen naar Nederlandsch gebied uitweken. 
De Portugeesche grenscommandant van dat gebied nam eene 
onwelwillende houding aan tegenover het Nederlandsche gezag. 
Zelfs ging hij zoover om Portugeesche bevolkingspatrouilles van 
een pas te voorzien'en uit te zenden naar Nederlandsch territoir 
om naar Portugeesche uitgewekenen te zoeken en deze te arres-
teeren. Tegen een en ander werd bij de Portugeesche Regeering 
te Dilly geprotesteerd, waarna de Gouverneur aldaar een ge-
streng onderzoek gelastte. H e t bleek dat zoowel de Gouverneur 
als de Commandant Supérieur de la Frontière tot alle mogelijke 
samenwerking met ons bereid zijn en het optreden van den be-
wusten Fohrenschen grenscommandant vond bij hen dan ook 
strenge afkeuring. He t aantal gerapporteerde veediefstallen van 
Portugeesche onderdanen op Nederlandsch gebied was gering. 
Wel kwam herhaaldelijk voor, dat zij helerdiensten verrichtten 
bij door Nederlandsch-Indischë onderdanen op eigen gebied ge-
pleegde veediefstallen. 

Ook de inwendige politieke toestand was over het geheel ge-
nomen gunstig. Slechts ter hoofdplaats Koepang en omgeving 
wist de Sarekat Timor (later herdoopt in Sarekat Rajat) eene 
zekere beroering te wekken. De communistische voorzitter, 
Ch. M. Pandy (zie Verslag 1925, kol. 30), wist door zijn brutaal 
optreden tegenover Gouvernement en Zelfbestuur, en de belofte 
van vrijstelling van heerendienst het aantal leden dier vereeni-
ging te doen toenemen tot meer dan 1200. Verschillende heeren-
dienstplichtigen, vooral die van het eilandje Semaoe, weigerden 
heerendienst te verrichten. Pandy ' s veroordeeling tot drie maan-
den hechtenis wegens het opwekken van verzet tegen opvolging 
van de heerendienstregeling, gevolgd door eene veroordeeling 
van hem en zijn vriend Mail tot drie en twee jaar gevangenschap 
wegens het misdrijf van opruiing, omschreven in art. 160 van 
het Wetboek van Strafrecht, deed de Sarekat Rajat-beweging 
verloopen. De beperking van de reisvrijheid (I. S. 1925 n°. 315) 
maakte het verder mogelijk de agitatie van de andere leiders 
buiten Koepang tegen te gaan. Van de Sarekat Rajat is sinds 
dien weinig of niets meer gemerkt. 

Buiten de hoofdplaats Koepang en omgeving was van eenige 
extremistische actie alleen sprake te Lamahala (eiland Ado-
nara) , waar eene afdeeling der Sarekat Rajat werd opgericht. 
Na de verwijdering van een fuselier met communistische ideeën, 
die beweerde in opdracht te handelen van het bestuur der S. R. 
t e Koepang, werd van deze afdeeling niets meer vernomen. 

I n de kampong Solor van de hoofdplaats Koepang werd op-
gericht de „Sarekat Oesaha Solor", vermoedelijk eene voort-
zetting van de Sarekat Rajat . Tot nu toe bepalen zich de uitin-
gen van deze vereeniging tot het houden van bijeenkomsten, 
waar godsdienstige besprekingen gehouden worden. 

H e t Timorsch Verbond (zie Verslag 1925, kol. 29) heeft, 
sedert de verduistering van vereenigingsgelden door het vorig 
bestuur, sterk aan invloed ingeboet. De eenige actie, die deze 
vereeniging voerde, was de oprichting van eene particuliere Hol-
landsch-Inlandsche school ter hoofdplaats, welke tengevolge van 
het geldgebrek van de vereeniging een pooveren indruk maakt . 
De vereeniging, thans ongeveer 100 leden tellende, s taat niet 
onwelwillend tegenover het Bestuur, hoewel in haar orgaan wel 
eens klachten in overdreven termen voorkomen en felle kritiek 
wordt uitgeoefend. 

De Perserikatan Timor (zie Verslag 1925, kol. 30) wist haar 
ledenaantal op te voeren tot 500 op de hoofdplaats en 350 in 
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het binnenland. Dat zij trouw bleef aan haar beginsel: bevor-
dering van de ontwikkeling en van de zelfstandigheid van de 
bevolking in samenwerking met het Bestuur en met behoud en 
versterking van den band met Nederland, bleek o. m. ter ge-
legonheid van den verjaardag van H . M. de Koningin. Door de 
vereeniging wordt uitgegeven de goed verzorgde Oetoesan Timor. 
In het bestuur werd opgenomen de gewezen onderwijzer Toepoe, 
oprichter van de Kerapatan Timor-Evolutie (zie t. a. p . ) . Van 
laatstgenoemde vereeniging ging geenerlei actie meer uit. De 
Timor Damba, eene zuiver Protestantsche vereeniging, bewoog 
zich niet op politiek terrein. 

In Juli 1925 trad in het landschap Napoe (onderafd. Midden-
en Oost-Soemba, afd. Soemba) een jongeling Landoe Oerang 
op, aan wien in een droom door de godheid de wonderlijkste 
dingen zouden zijn medegedeeld. O. m. zou binnenkort eene 
groote duisternis intreden en het geheele eiland Soemba, met 
uitzondering van de kampoeng Woenga in Napoe, door de zee 
verzwolgen worden. Een groot deel van de bevolking hechtte 
aan deze fantastische verhalen geloof, deed hare bezittingen van 
de hand en overlaadde Landoe Oerang met geschenken. Door 
het Bestuur, dat zich persoonlijk naar Napoe had begeven om 
zich van de handelingen van den droomer te overtuigen, werd 
aldaar een kamp geconstateerd, waar + 1000 personen uit Napoe 
en de omliggende landschappen gehuisd hadden. In en nab'ij 
de hut van Landoe Oerang werden tal van geschenken, o. a. 
gouden en zilveren voorwerpen, kippen, 30 paarden en 8 kar-
bouwen, aangetroffen. Deze goederen werden in beslag genomen 
en aan de oorspronkelijke eigenaars teruggegeven. In September 
1925 werden Landoe Oerang en zijne handlangers wegens op-
lichting tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Rust en orde 
werden niet verstoord. 

De kampong-concentratie (zie Verslag 1925, kol. 30) in de 
onderaf deelingen Beloe en Noord-Midden-Timor werd voltooid. 

He t aantal Christenen in het arbeidsveld der Indische Kerk 
bedroeg eind 1925 89 143, tegen 83 842 op het einde van 1924. 
In de onderafdeeling Roti gaat de Christianiseering gestadig 
voort. He t aantal l idmaten van de zending der Gereformeerde 
Kerken in Nederlandsch-Indië, die hoofdzakelijk werkt onder de 
op Soemba gevestigde Sawoeneezen, nam slechts in geringe mate 
toe. De missie der Congregatie van het Goddelijk Woord te 
Steijl, wier Vicariaat te Ndona gevestigd is, maakte goede vor-
deringen; het aantal Roomsch-katholieke Christenen bedroeg 
einde 1925 89 379, tegen 83 424 in 1924. 

Behalve op de enkele Gouvernementsscholen (o. m . te Koe-
pang, Bima, Soembawabesar, Taliwang, Seba, Baa) , wordt het 
onderwijs grootendeels gegeven op de volksscholen door de drie 
kerkelijke organisaties (de Zending der Gereformeerde Kerken, 
de Roomsch-katholieke Missie der Congregatie van het Goddelijk 
Woord te Steijl en de Indische Kerk). 

De veiligheid van personen en goederen was over het alge-
meen gunstig. De gewapende politie is in 1925 geheel door het 
leger vervangen. 

De algemeene gezondheidstoestand was bevredigend. De meest 
voorkomende ziekten waren malaria, influenza, framboesia en 
buik- en oogziekten. De framboesia-bestrijding werd krachtig 
voortgezet, terwijl in Manggarai (Flores) ook veel aandacht werd 
gewijd aan de bestrijding van de mijnwormziekte. Maatregelen 
worden getroffen tot verbetering van den gezondheidstoestand 
op verschillende plaatsen (Kalabahi, Waingapoe, Koepang) in 
het gewest; op het eiland Soembawa werd begonnen met de 
afzondering van lepralijders in z.g. leprozerieën. 

Onder het vee kwamen gevallen van septichaemie (bij buffels), 
surra en miltvuur voor. 

De handel vertoonde, vergeleken met het vorige jaar, eene 
opleving. Uit Flores werd uitgevoerd 5 238 720 K.G. copra, 
tegen 5 040 400 K.G. in 1924. Soemba voerde 3751 paarden 
(2225 in 1924) en Soembawa 5113 paarden en 6120 buffels (4808 
en 5244 in 1924) uit. 

Van de sawahs op Flores werd 14 700 pikol padi verkregen, 
tegen 20 000 pikol in 1924. He t beplante areaal wordt geschat 
op 650 H.A. 

De maïsoogst was nagenoeg overal slecht tengevolge van den 
onvoldoenden regenval. Voedselschaarschte en hooge maïsprijzen 
waren hiervan het gevolg. Slechts Alor had een overschot en 
voerde nog 98 000 K.G. maïs uit. 

Uien en katjang-idjo werden weder in groote hoeveelheden 
van Soembawa uitgevoerd (3 453 223 K.G. uien en 2 346 014 
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K.O. katjang-idjo, tegen 2 571578 K.O. en 1 741 113 K.C!, in 
L924). 

De bevolkingstuinen brachten 509 pikol ruwe katoen op, tegen 
571 pikol in 1924. 

In Donggo (onderafd. Rimn, afd. Elores) treft men een cultuur 

van kemiriboomen aan. De uitvoer van kemirinoten bedroeg 
719 749 K.Ü., tegen 300 354 K.G. in 1924. 

De uitvoer van sandelhout, voornamelijk uit de onderafdee-
Ungen Koepang en Zuid-Midden-Timor, bedroeg 91 878 K.G., 
tegen 37 900 K.G. in 1924. 

§ 20. BALI EN LOMBOK. 

Een roodgetint maandblad, de Surija Kanta , werd door Bali-
tohe ondel-wijzers te Boeleleng uitgegeven. Onder extremis-
tischen invloed zal dit blad, indien het zich al thans kan hand-
haven, de tegenstelling tusschen adel en volk (triwangsa-kaoela) 
waarschijnlijk verscherpen. Te Negara (onderafd. Djembrana) 
werd door enkele personen een weinig propaganda gemaakt voor 
het communisme; de propaganda geschiedde door middel van 
particuliere besprekingen, waarbij o. m. de lezing van het blad 
Api werd aanbevolen. 

In Midden-Lombok werd een zekere I Tjet, die zich als vorst 
van Lombok uitgaf onder den titel van Datoe Pedjanggi, door 
den Raad Baaak wegens oplichting tot 4 janr gevangenisstraf 
veroordeeld. 

In verband met de ongeregelde toestanden in den Hedjaz 
vertrokken in 1925 slechts 29 personen ter bedevaart naar 
Mekka, tegen 603 in 1924. 

Hoewel in het algemeen de Baliërs wel genegen zijn hun 
kinderen eene behoorlijke opvoeding te geven en zich daarvoor 
geldelijke offers te getroosten, meldden zich voor verdere studie 
aan eene opleidingsschool voor Inlandsche ambtenaren in 1924 
geen candidaten en in 1925 slechts één hoofdenzoon aan; dit 
moet worden toegeschreven aan de mentaliteit van den Baliër, 
welke hem het liefst zijne kinderen op het eiland zelve ziet 
grootbrengen. 

Er viel eene toeneming in de criminaliteit té constateeren. 
Ter kennis van het Bestuur werden gebracht 652 gevallen van 
diefstal van goederen en 526 veediefstallen, tegen 406 en 321 
gevallen in 1924. 

Het voorbeeld, dat eenige personen uit Kloengkoeng (Zuid-
Bali) gegeven hebben in het ontginnen van irrigeerbare velden 
onder Poeloekan (Djembrana) . vond eenige navolging. Ten einde 
de transmigratie van de overbevolkte streken te bevorderen, 
wordt de noodige aandacht aan wegenaanleg, irrigatie en grond-
verdeeling besteed. 

De gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig. Op 
het einde van 1924 kwam in eenige desa's in de nabijheid van 

de zee malaria epidemisch voor; de ziekte had echter een goed-
aardig verloop. Verder deden zich op Lombok vele gevallen voor 
van dysenterie, waarvan enkele met doodelijken afloop. Hei 
aantal verpleegde leprozen bedroeg op Lombok 200 en op Bali 
100. He t aantal krankzinnigen op Bali wordt geschat op meer 
dan 1000. Voor de verbetering van den treurigen toestand van 
beu, die niet in een gesticht «orden verpleegd, wordt door het 
Bestuur het noodige gedaan. » 

Onder het vee kwamen op Lombok gevallen van mond- en 
klauwzeer voors tevens werden weder verscheidene gevallen van 
z.g. „makang balang" vermeld. 

De uitvoer nam toe, hetgeen vooral moet worden toegeschre-
ven aan den grooteren uitvoer van rijst, eopra, klapperolie, var-
kens en huiden; in verband met de verhoogde koopkracht als 
gevolg van den grooteren uitvoer nam ook de invoer toe. 

Ook in 1925 was de voorraad rijst in de onderafdeeling Boele-
leng niet voldoende voor eigen gebruik, zoodat rijst moest wor-
den ingevoerd van buiten de onderafdeeling. De uitkomsten van 
den rijstoogst in de onderafdeeling Djembrana waren meer dan 
voldoende voor de behoefte der bevolking; eene belangrijke uit-
voer van rijst had plaats naar Banjoewangi en Soemenep. In de 
afdeeling Zuid-Bali werd meer geoogst dan in 1924 (2 618 228 
pikol padi, tegen 2 420 803 pikol in 1924), niettegenstaande hier 
en daar onder het rijstgewas nogal veel verwoesting werd aan-
gericht door een muizenplaag. In de onderafdeeling West-Lom-
bok had de rijstaanplant te lijden van een \valangsangit- en 
muizenplaag; rijst hoorders kwamen nagenoeg overal voor. Hoe-
wel men ook in de onderafdeeling Oost-Lombok op verscheidene 
sawahs last had van de walangsaugit-plaag, was de bevolking 
over het algemeen gunstig gestemd omtrent de resultaten. In de 
onderafdeeling Midden-Lombok werd door padiboorders en wor-
telrot eene belangrijke schade aan het gewas toegebracht. 

De koffie-oogst was bevredigend; de uitvoer bedroeg 30 485 
pikol koffie. 

De Balische Volksbank te Singaradja leende in 1925 f 763 652 
uit, verdeeld over 1751 leeningen. 

LANDMACHT. 
De regeling van de verhouding en de samenwerking tusschen 

burgerlijke en militaire gezaghebbenden (I. S. 1923 n°. 536) 
onderging eene wijziging bij G. B . 31 J an . 1926 n°. lx (I . S. 
n°. 48). 

Bij (J. Bn. 6 Juli 1925 n°. 68 (I. S. n°. 318) en 2 Sept. 1925 
n". 3 (I . S. n". 451) is de verdeeling van Java en Madoera in 
tv.ee militaire afdeelingen — zie Verslag 1923, kol. 31 — nader 
gewijzigd. Bij laatstgenoemd besluit is tevens ten behoeve van 
het militair beheer in buitengewone omstandigheden eene onder-
verdeeling van de heide militaire afdeelingen in 7 landstorm-
distrieten vastgesteld. 

Bij G. B . 25 Aug. 1925 n°. 3 (I. S. n°. 438) is bepaald, dat 
het helieer van 's hands burgerlijke pakhuizen wordt gevoerd 
door het Departement van Oorlog, in verband waarmede die 
gehouwen in onderhoud bij de genie zijn gekomen. 

Het K. B. 21 Mei 1920 n°. 64 (I. S. 1921 n". 307), houdende 
vaststelling van regelen ten behoeve van het militair en burger-
lijk personeel van het Xederlandseh-Indische leger, inzake uit-
keenngen hij vliegongevallen, is bij K. B . 23 J an . 1926 n°. 25 

(I. S. n°. 124) ingetrokken, in verband met het voornemen om 
dergelijke voorzieningen te treffen voor alle Landsdienaren, die 
aan een dienstvlueht moeten deelnemen. 

Nieuwe bepalingen betreffende de klerken en adjuncten-com-
mies op de kantoren van het leger zijn vastgesteld bij G. B . 
9 April 1926.n°. 27 (Bb. n°. 11035). 

Hij G. B. 23 Nov. 1925 n°. 13 (Bb. n°. 10920) kwam eene 
nieuwe regeling der werving in Xederlandsch-Indië tot stand. 

De regeling nopens het aangaan bij het leger in Nederland 
van eene vrijwillige verbintenis op korten termijn door jonge-
lieden, die voornemens zijn zich in Xederlandsch-Indië te ves-
tigen (I. S. 1925 n°. 11) onderging eene aanvulling bij K. B . 
31 Dec. 1925 n°. 98 (I. S. 1926 n». 67) met betrekking tot het 
militair geneeskundig onderzoek. 

De inkwartieringsordonnantie (I . S. 1915 n°. 268) is nader 
gewijzigd en aangevuld bij Onln. van 3 Xov. 1925 (I. S. n". 565) 
en 19 Maart 1926 (I. S. n°. 116). 

In de dienstplichtregeling voor Europeanen in Xederlandseh. 
Indië (I. S. 1924 n°. 44) zijn bij Ordn. van 3 Nov. 1925 (I. S. 
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n°. 563), 7 Dec. 1925 (I. S. n°. 624), 18 Febr. 1926 (T. S. n°. 66) 
en 19 Maart 1926 (1. S. n°. 116) eenige wijzigingen en aan-
vullingen aangebracht. De bij die regeling behoorende modellen 
(I . S. 1924 n°. 46) zijn gewijzigd en aangevuld bij G. Bn. 
3 Nov. 1925 n°. 5 l (I. S. n°. 564), 7 Dee. 1925 n°. 10 ( I . S. 
n°. 625) en 19 Maart 1926 n°. lx (I . S. n°. 117). 

Bij ü . B . 23 April 1925 n°. 56 (J. C. n°. 35) is bepaald, dat 
van de in het jaur 1925 in Nederlandsch-Indië voor inlijving 
beschikbare dienstplichtigen een aantal van ten hoogste 230 
voor de zeemacht en de overigen voor het leger zullen worden 

•bestemd. 
De opkomst van de dienstplichtigen voor eerste oefening heeft 

in 1925 op Java plaats gevonden in 2 ploegen (in Mei en Novem-
ber), terwijl de dienstplichtigen op Sumatra in 1 ploeg opkwa-
men (in November). Hiermede is ook voor Sumatra de normale 
toestand bereikt, d. w. z. dat ook daar jaarlijks één jaarklasse 
onder de wapenen komt, omdat alle andere jaarklassen thans 
hunne eerste oefening hebben volbracht. Thans wordt dus be-
schikt over 13 geoefende militiejaarklassen, namelijk die van 
1894 tot en met 1906. 

Herhalingsoefeningen hadden ook dit jaar gedurende 20 dagen 
bij de korpsen plaats en wel voor de jaarklassen 1897 en 1901. 

De verdeeling van de militie over de verschillende wapens en 
diensten wordt wederom herzien, in verband met de nieuwe 
iegersamenstelling, waarbij 24 compagnieën infanterie, met uit-
zondering van de officieren en een gedeelte van het kader, 
geheel uit militie zullen bestaan. 

Art. 93 van de dienstpliehtregeling (vervroegde inlijving) zal 
voortaan in ruimere mate toepassing vinden. Aanvragen om 
vervroegde inlijving van jongelieden, die op het tijdstip van 
inlijving ongeveer 17 jaar zijn, zullen zooveel mogelijk worden 
ingewilligd. 

Op verzoek van den Directeur van Onderwijs en Eeredienst 

werd een begin gemaakt met het inlijven en oefenen van dienst-
plichtige onderwijzers bij de sportschool, welke maatregel niet 
zal nalaten een gunstigen invloed uit te oefenen op het gym-
nastiekonderwijs aan de scholen. 

De organisatie van den landstorm wordt met kracht ter hand 
genomen. Er zullen worden gevormd 22 landstormafdeelingen 
(geoefenden) en 22 landstormploegen (ongeoefenden), welke 
laatste geoefend worden bij 10 landstormdepots. 

ltegelingen voor de opleiding tot reserve-officier bij de ver-
schillende wapens zijn in bewerking. Hij het wapen der artillerie 
werden in 1925 reeds een viertal daartoe in opleiding genomen 
dienstplichtigen tot reserve-officier benoemd. Tevens zal in 1926 
begonnen worden een aantal rcservc-eerste-luitenants op te lei-
den tot reserve-kapitein. 

Eene nieuwe rangschikking van de reserve officieren werd 
vastgesteld, waarbij voortaan voor de bepaling van hun ouder-
dom in rang, de diensttijd als reserve-officier van het Neder-
landschc leger medetelt. 

Ook in 1925 werd een deel van de reserve-officieren gedurende 
14 dagen (de vliegeniers gedurende 28 dagen) voor oefening in 
werkelijken dienst geroepen. De verplichte uitrusting van de 
reserve-officieren! is gelijk aan de velduitrusting van de beroeps-
officieren. De wapening wordt bij opkomst in werkelijken dienst 
voor den duur daarvan in bruikleen verstrekt; hetzelfde geldt 
voor de meeste voorwerpen van uitrusting, zoodat de reserve-
officieren in hoofdzaak slechts kleeding en schoeisel zelf behoe-
ven aan te schaffen, waarvoor zij eene tegemoetkoming ont-
vangen. 

Het aantal reserve-officieren van het Nederlandseh-Indische 
leger bedroeg in October 1925 + 900, van wie op Java 580, 
van welk laatste aantal + 170 in aanmerking komen voor uitstel 
bij opkomst in geval van oorlog, enz., zoodat op Java alsdan 
ruim 400 reserve-officieren dadelijk beschikbaar zijn. 

§ 1. L E V E N D E STRIJDKRACHTEN. 

Samenstelling en sterkte van het leger. Bij K. B. 11 Mei 
1925 n°. 45 (I. S. n°. 277) is eene nieuwe samenstelling van het 
leger in Nederlandsch-Indië vastgesteld. 

Plaatselijke indeeling. He t 6de en 8ste bataljon, welker 
onderdeden gediend hebben om in de Buitengewesten een ge-
deelte van de taak der gewapende politie over te nemen, zijn 
— in afwachting van de nadere Koninklijke goedkeuring — 
bij G. B . 11 Oct. 1925 n°. 23 uit de legersamenstelling ver-
vallen. In 1925 vertrokken van die bataljons naar de Buiten-
gewesten 8 brigades naar het garnizoensbataljon van Palem-
bang en Djambi en 7 brigades naar het garnizoensbataljon van 
de Westerafdeeling van Borneo. 

De door de opheffing van beide genoemde bataljons vrijge-
komen kampementsruimte te Gombong, Poerworedjo en Tjila-
tjap werd benut om eene wijziging te brengen in de dislocatie, 
welke wijziging werd noodig geacht, zoowel uit hygiënische en 
finantieele overwegingen, als in het belang van de oefening van 
de troepen. 

De volgende garnizoenswisselingen hadden p laa t s : het 3de 
bataljon van Banjoebiroe naar Poerworedjo; het 2de depot 
bataljon van Willem I naar Gombong; de compagnie stelling-
mitrailleurs van Soemedang naar Tjilatjap; het detachement 
van de 2de trein-compagnie van Willem I naar Poerworedjo. 

He t oude en weinig geriefelijke kampement te Willem I werd 
ontruimd. 

Als gevolg van de invoering van de nieuwe legersamenstel-
ling hadden de volgende wijzigingen in de indeeling en legering 
van het leger p laa t s : de afdeeling ordonnanswielrijders te Wei-
tevreden en de compagnie strijders-wielrijders te Salatiga wer-
den vereenigd tot de compagnie wielrijders te Batoedjadjar; 
de kadersehool te Tjimahi werd opgeheven en die te Magelang 
omgezet in eene centrale kadersehool; het Iste halfregiment 
cavalerie werd als volgt gelegerd : staf te Bandoeng, 1ste esca-
dron te Weltevreden, 2de escadron te Tjimahi, 3de escadron 
(gedetacheerd bij het Hde halfregiment) te Soerakarta en Jog-
jakar ta ; het I lde halfregiment cavalerie werd als volgt gele-
gerd : staf, 4de en 5de escadron te Salatiga, 6de escadron te 
Malang, pelotonordonnansen en depot (waarbij de kadersehool) 

te Bandoeng; de I l d e afdeeling motorartillerie te Soekamiskin, 
de 1ste en 2de houwitserbatterij, respectievelijk te Weltevreden 
en te Soerabaja, alsmede de depótcompagnie der stellingartil-
lerie te Batoedjadjar werden opgeheven-

Na de voltooiing van het vliegkamp te Andir in December 
1925 werd het te Soekamiskin gelegerde gedeelte van de lucht-
vaartafdeeling naar Andir overgebracht. 

Aanvulling van het korps officieren. Gespecificeerde gegevens 
hieromtrent zijn opgenomen in tabel 8a van bijlage D. 

In 1925 gingen 20 reserve-officieren, gedetacheerd van het 
Nederlandsche leger, na het volgen van een aanvullingscursus, 
over in het korps Indische beroepsofficieren. 

Voorziening in de behoefte aan militairen beneden den rang 
van officier. Tabel 8b van bijlage D bevat een uitgewerkt 
numeriek overzicht van de gedurende de laatst verloopen vijf 
jaren bij het leger in de sterkte gebrachte militairen beneden 
den rang van officier en van de daartegenoverstaande verliezen, 
tabel 10 een vijfjarige statistiek betreffende de reëngagementen 
en tabel 11 een overzicht, alleen voor 1925, nopens de winsten 
en verliezen aan kader. 

Militair onderwijs. In de tabellen 12 en 13 van bijlage D zijn 
de numerieke opgaven betreffende de verschillende onderwijs-
inrichtingen'-opgenomen. 

Van de sedert 1903 bestaande gelegenheid voor jongelieden 
om onder het genot van eene toelage bij de korpsen en instel-
lingen van het leger eenig ambacht of handwerk te leeren (zie 
Verslag 1925, kol. 36) werd ook in 1925 gebruik gemaakt. Einde 
Maart 1925 waren 32 jongelieden in opleiding; in den loop van 
het jaar kwamen er 10 bij en gingen 2 in eene particuliere be-
trekking over, zoodat einde Maart 1926 40 jongelieden in op-
leiding waren. 

Voor het toelatingsexamen tot de Hoogere Krijgsschool 1926 
hebben zich in Tndië aangemeld voor de krijgskundige studiën 
12 en voor den intendance-eursus 3 candidaten. 

Het reglement voor de Koninklijke Militaire Academie (N. S. 
1912 n°. 186, I. S. 1912 n°. 5-14) 'is nader aangevuld bij K. B . 



VERSLAG 1 9 2 0 . 
. 39 Hoofdstuk D. 

18 Deo. L92Ö n". 12 ( N S . 1920 n". 476, I . S. 1926 n°. 75) 
met betrekking tot bet door dB cadetten af te leggen eind-
examen. 

Sedert I'.t25 worden geen plaatsen meer opengesteld voor bet 
eerste studiejaar van den aan de Militaire School verbonden 
vóórcursus. Alle leerlingen van bet ls te en 2de studiejaar van 
dien vóórcursus werden tot een booger studiejaar bevorderd. 
Van de Hl leerlingen van liet 8de studiejaar, die examen deden 
voor de Militaire School, slaagden er 9. Van dat studiejaar 
werden 7 leerlingen ontslagen (2 oinda'1 /.ij niet binnen den vast-
gestelden lijd tol de Militaire School konden worden toegelaten 
en 5 op verzoek van ouders of voogden). 

Met intrekking van de Bepalingen betreffende het insti tuut 
voor adspirant-officieren bij hel wapen der infanterie (Bb. n°. 
9700), zijn bij (1. B. 7 Deo. 1925 n°. 24 (Bb. n°. 10938) over-
gangsbepalingen vastgesteld, regelende, in verband met de op-
heffing van hel instituut voor adspirant-officieren bij het wapen 
der infanterie, de verdere vóóropleiding tot officier van de thans 
nog op het insti tuut aanwezige leerlingen. 

Deze adspirant-officieren volgen thans aan de Koning Wil-
lem Il l -school Ie Weltevreden het voorbereidend onderwijs om 
te kunnen worden toegelaten lot de Koninklijke Militaire Aca-
demie. Zij behouden de benaming , ,adspirant-officier" en blijven 
gehuisvest op de Militaire School, waar zij tevens worden op-
geleid voor den rang van brigadier en sergeant. Einde 1925 be-
droeg het aantal leerlingen van den vóórcursus 21 (9 in het 
2de en 12 in het 3de studiejaar van de Koning Willem I I I -
school). 

Voor de leerlingen, die in het cursusjaar 1925/1926 het jongste 
studiejaar van de Militaire School volgden en die eveneens niet 
meer langs den Hoofdcursus den officiersrang zullen kunnen 
bereiken, kon geen soortgelijke regeling worden getroffen, 
omdat de door hen verworven kennis te veel verschilde met die, 
benoodigd voor den overgang naar het 4de studiejaar eener 
hoogere burgerschool. I n afwachting van eene nadere beslissing 
is hunne opleiding thans er op gericht hen gedurende de twee 
jaren aan de Militaire School een verzwaard leerprogramma te 
doen doorloopen, opdat zij met een eenigszins verlicht toe-
lat ingsexamen tot de Koninklijke Militaire Academie zullen 
kunnen worden toegelaten. 

Van de 13 leerlingen van het oudste studiejaar van den vóór-
cursus werden 9 toegelaten tot het jongste studiejaar der Mili-
taire School. Van de 13 leerlingen van het 1ste studiejaar der 
Militaire School werden 9 bevorderd tot het 2de studiejaar. Van 
de 8 leerlingen van het 2de studiejaar slaagden er 7 voor den 
Hoofdcursus. Een leerling van het 1ste studiejaar werd op ver-
zoek van zijn vader ontheven, terwijl één leerling van het 2de 
studiejaar werd ontslagen, omdat hij voor de tweede keer niet 
slaagde voor den Hoofdcursus. 

Eind 1925 bedroeg het aantal leerlingen van de Militaire 
School 21 (12 in het 1ste en 9 in het 2de studiejaar). 

De cadetten, die in 1928 werden toegelaten tot de Cadetten-
school, doch administratief waren ingedeeld bij de Militaire 
School, werden in 1925 allen toegelaten tot de Koninklijke 
Militaire Academie. 

In verband met het overcompleet aan officieren werd uit 
bezuinigingsoverwegingen het onderwijs aan de Militaire School 
zooveel mogelijk gegeven door officieren, aan wie het met ver-
trouwen kon worden opgedragen. 

Gedurende 1925 bleef de opleiding aan de kaderschool bij de 
infanterie beperkt tot die van Europeesch sergeant, fourier en 
sergeant-majoor-administrateur. Op 1 Januar i 1926 werd de 
opleiding voor alle rangen heropend, met uitzondering van die 
voor den rang van sergeant-inajoor-instructeur. 

Daar het overcompleet aan kader belangrijk is ingesmolten, 
werden in 1925 twee leergangen aan de kaderschool der cavalerie 
geopend voor de opleiding van Europeesche wachtmeesters, 
Europeesche fouriers, Europeesche brigadiers, niet-Europeesche 
wachtmeesters en korporaals. E r bleek ruim voldoende stof voor 
de kaderbet rekkingen in het wapen te bestaan, zoodat het onge-
wenseht blijft biervoor personen buiten het wapen op te leiden. 
Het peil van de Europeesche adspiranten is den laatsten tijd 
belangrijk verbeterd. 

De kaderopleiding bij het bataljon genietroepen (van Novem-
ber 1924 tot April 1925) had tot resultaat , dat aan de eischen 
voor sergeant-majoor-instructeur werd voldaan door 3 ser-
geanten, voor sergeant door 1 brigadier, voor niet-Europeesch 
brigadier door 1 korporaal en voor brigadier door 2 Europeesche 

geniesoldaten 1ste klasse. Van hen zijn aangesteld 1 brigadier 
lot sergeant-titulair, 1 korporaal tot niet-Europeesch brigadier 
en 2 Europeesche geniesoldaten 1ste klasse tot brigadier. In den 
loop van den cursus werden twee sergeanten-titulair verwijderd 
wegens gebrek aan vorderingen, terwijl hun de titulaire rang 
werd ontnomen, in November 1925 werd wederom een eursus-
jaar geopend. 

Aan de korpssehool werd deelgenomen door 35 leerlingen. 
Gedurende. 1925 werd bij de automobielcompagnie te Ban-

doeng tweemaal een cursus gehouden voor officieren in het 
besturen van automobielen, waaraan 24 officieren hebben deel-
genomen. 

Verder werd aan de daarvoor in aanmerking komende sol-
daten les gegeven in rekenkunde, lezen en schrijven. 

De geleidelijke opheffing van de leergangen in de Neder-
landsche taal werd voortgezet. Op 1 November '1925 werden 
voor de infanterie de volgende klassen samengesteld: 2de klas-
sen (1 klasse van 9 leerlingen), 3de klassen (1 klasse van 26 leer-
lingen, 1 klasse van 25 leerlingen, 1 klasse van 17 leerlingen en 
1 klasse van 15 leerlingen), voortgezette 3de klasse (1 klasse 
van 17 leerlingen). De militairen van den hospitaaldienst en van 
de genie zijri bij deze klassen ingedeeld. 

Besloten werd tot geleidelijke opheffing van het insti tuut van 
adspirant-onderofficieren, zoodat geen nieuwe verbintenissen als 
zoodanig meer werden toegestaan. 

Van de 39 korporaals 1ste klasse-titulair, die op 1 Januar i 
1925 op het insti tuut te Magelang 'aanwezig waren, werden in 
het eerste halfjaar 1925 12 aangesteld tot sergeant- (sergeant-
l s te klasse) titulair, 2 verwijderd wegens het niet voldoen aan 
de eischen voor sergeant (sergeant 1ste klasse) na twee malen 
de opleiding te hebben doorloopen, 21 verwijderd, omdat deze 
adspiranten niet tot deugdelijke onderofficieren waren op te 
leiden en 4 aangewezen voor herhaling van de opleiding tot 
sergeant (sergeant 1ste klasse). De laatstgenoemde 4 korporaals-
titulair werden in December 1925 eveneens van het insti tuut 
verwijderd, wegens het niet voldoen aan de eischen voor ser-
geant (sergeant 1ste klasse) na twee malen de opleiding te 
hebben doorloopen. 

Van de 44 fuseliers, die op 1 Januar i 1925 op het inst i tuut 
aanwezig waren, werden er in het 1ste halfjaar 1925 26 aan-
gesteld tot brigadier-titulair, 14 verwijderd, omdat deze adspi-
ranten niet tot deugdelijke onderofficieren waren op te leiden, en 
4 aangewezen voor herhaling van de opleiding tot brigadier. Van 
deze 26 brigadiers-titulair werden er in het 2de halfjaar 1925 
2 aangesteld tot sergeant-titulair, 1 verwijderd omdat deze 
adspirant niet tot een deugdelijk onderofficier was op te leiden 
en 23 aangewezen voor herhaling van de opleiding tot sergeant 
(sergeant 1ste klasse). De 4 fuseliers, die de opleiding tot briga-
dier moesten herhalen, werden in December 1925 aangesteld tot 
brigadier-titulair. 

In de plaats van het insti tuut van adspirant-onderofficieren, 
werd opgericht het insti tuut van aanbevolen militairen om te 
voorzien in de behoefte aan onderofficieren; zij worden opgeleid 
aan de kaderschool te Magelang. De in Indië aangeworven aan-
bevolen militairen van Ëuropeeschen landaard worden in de 
eerste week van elk kwartaal, die van niet-Europeesehen land-
aard in de eerste week van elk halfjaar tot die inrichting toe-
gelaten. Op 1 December 1925 waren bij de kaderschool aan-
wezig 92 aanbevolen militairen van Ëuropeeschen landaard, 
van wie er op 1 Januar i 1926 56 de opleiding tot brigadier aan-
vingen. Aanbevolen militairen van niet-Europeeschen landaard 
werden voor de eerste maal toegelaten in de eerste week van 
Januar i 1926. 

Luchtvaar t . De samenstelling van de luchtvaartafdeeling 
bleef ook in 1925 uit bezuinigingsoverwegingen beperkt tot 2 
escadrilles. 

De aanvulling van het korps leerlingen-vliegenier en leerlin-
gen-waarnemer uit het beroepspersoneel was in 1925 bevredi-
gend. De toeloop van militieplichtigen bleef echter beneden 
verwachting; slechts één militieplichtige werd in opleiding 
genomen. 

Een te Parijs in opleiding zijnde officier-vliegenier verwierf 
den graad van luchtvaartkundig-ingenieur. 

De in 1924 bij de Nationale Vliegtuigindustrie bestelde 10 
lichte verkenners kwamen in het laatst van 1925 in Indië aan. 
Bij de luchtvaartafdeeling zelve werden een gewijzigd Avro-
leervliegtuig en een de Havilland-9-vliegtuig aangebouwd, ter-
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wijl twee de Havilland-9-tocstellen werden verbouwd tot ambu-
lance-vliegtuig. Alle toestellen voldoden zeer goed. 

Ter verhooging van de veiligheid zullen Amerikaansche leger-
parachutes worden ingevoerd. He t ligt in de bedoeling voor de 
vliegtuigbemanning de uitrusting met parachutes verplichtend 
te stellen. 

Een groep van 16 vliegtuigen volbracht een oefeningsvlucht 
van Bandoeng naar Magelang en nam aldaar aan eene troepen-
oefening deel. 

Een groep van 12 vliegtuigen maakte een vlucht van Ban-
doeng naar Soerabaja met eene tusschenlanding te Semarang. 
Den volgenden dag werd het om de vlakte van Malang gelegen 
bergstelsel fotografisch opgenomen, terwijl den dag daarop de 
thuisreis naar Bandoeng zonder tusschenlanding volbracht werd. 

Ook in 1925 werd een aantal marine-officieren gedurende 
korten tijd bij de luchtvaartafdeeling gedetacheerd, teneinde 
hunne bekwaamheid in 'het besturen van landvliegtuigen te 
onderhouden. 

He t vliegveld te Andir zal worden uitgebreid. 
Ten behoeve van andere diensten werd veel nuttig fotogra-

fisch werk verricht 
Bij Ord. van 4 Dec. 1925 (I. S. n°. 618) is het verbod tot het 

medenemen van photografietoestellen binnen de gebiedsgrenzen 
van Nederlandsch-Indië in luchtschepen of vliegtuigen, bestuurd 
door niet tot de land- of zeemacht in Nederlandsch-Indië be-
hoorende personen (I. S. 1921 n°. 469) herzien. 

De commissie welke tot taak had te beoordeelen in hoever 
bij de vliegdiensten van leger en vloot luchtfotogrammetrie 
dienstbaar kan worden gemaakt aan kaarteeringsdoeleinden, 
welke fotografische terreindeelen binnen de bestaande mogelijk-
heidsgrenzen voor proefneming in aanmerking komen en welke 
camera 's als anderszins c. q. aangeschaft dienen te worden 
(zie Verslag 1925, kol. 38) is bij G. B . 28 Jul i 1925 n°. 25 ont-
bonden. 

Bij G. B . 16 Aug. 1925 n°. 6 is eene commissie ingesteld 
welke tot taak heeft de Kegeering te dienen van raad inzake 
het vraagstuk van de samensmelting van de luchtvaartdiensten 
van land- en zeemacht in dien zin, dat de alsdan gevormde 
organisatie belangrijk minder kostbaar zal zijn dan thans de 
beide afdeelingen tezamen. 

Bewapening. I n 1925 werden alle niet-Europeesche com-
pagnieën op Java met karabijn en klewang bewapend, hetgeen 
volledig uit den beschikbaren voorraad kon geschieden, zonder 
dat daartoe aankoop of vervorming van geweren noodig was. 
De overwegingen waarop deze verwapening berust, zijn de vol-
gende. De hoofdelementen in den strijd tegen een gelijkbewa-
penden en georganiseerden tegenstander zijn het vuur en de 
beweging, terwijl vaak het handgemeen de kroon op het werk 
moet zetten. Vermits de ervaring uit den jongsten grooten oor-
log heeft geleerd, dat de hoofdvuurkracht der infanterie niet 
zetelt in de geweren (karabijnen) maar in de automatische 
vuurwapens (mitrailleurs) vormt het verschil in ballistisch ver-
mogen tusschen het geweer en de karabijn geen factor van 
beteekenis. Daarentegen wordt de beweging door de verwape-
ning ten zeerste gebaat, omdat, zooals de eigenv ervaring van 
meer dan een kwart eeuw afdoende heeft uitgewezen, de mobi-
liteit van den troep daardoor in hooge mate wordt bevorderd. 
Voorts vormen de karabijn en klewang voor den niet-Europee-
schen militair een doeltreffender bewapening voor het hand-
genieen, dan het voor hem heel veel moeilijker dan voor den 
Europeaan te hanteeren geweer met bajonet. 

Behoudens enkele detachementen in de residentie Wester-
afdceling van Borneo, is de gewapende politie in Xederlandseh-
Indië bewapend met marechaussee-karabijnen. 

De indienststelling van revolvers en marechaussee-sabels bij 
de veldpolitie is beëindigd. 

De uit Europa aangevoerde 100 Vickers-mitrailleurs, kaliber 
6,5 m.M., voor ver.vapening van de veldmitrailleurcompngnieën 
zijn gereed voor indienststelling. 

Voor modernisecring van het leger worden thans karabijn*, 
instede van geweer-mitrailleurs M. 15 aangeschaft. 

Kleeding, uitrusting en voeding. De bij de infanterie in 
gebruik zijnde patrouille-telefonen zullen worden vervangen door 
veldtelefonen Siemens en Halske. 

Aan de officieren, onderluitenants en adjudanten-onderoffi-
cier van het leger in Nederlandsch-Indië is vergund om instede 

van de grijsgroene jas van het tot dusver voorgeschreven model, 
te dragen een grijsgroene openjas met liggende kraag en revers 
Bij deze jas behoort te worden gedragen een khakikleurig of 
lichtgroen gekleurd katoenen of wollen sporthemd met slap-
liggend boordje van een gelijke stof en een zwarte das, de uit -
einden van het boordje op de gebruikelijke wijze onder de das 
met een speld bijeengehouden. Op de schouderpassanten, zoo-
wel van de nieuw model grijsgroene jas als van de grijsgroene 
jas van het bestaande model, worden door de officieren, onder-
lui tenants en adjudant-onderofficieren onderscheidingsteekenen 
ter aanduiding van het wapen of dienstvak gedragen als voor 
de schouderbedekkingen van de witte jas voorgeschreven, doch 
vervaardigd van dof zwart gemoffeld metaal. Bij de grijsgroene 
jas, zoowel van het nieuwe als van het bestaande model, behoort 
te worden gedragen een bruin lederen draagriemenstel (z.g. 
Engelsch model). 

Bij G. B . 2 Nov. 1925 n°. 2 is bepaald, dat aan alle onder-
officieren beneden den rang van adjudant-onderofficier wordt 
vergund te dragen: a. een wit te pet van hetzelfde model als da 
grijsgroene kwartiermuts, het grijsgroen katoen vervangen door 
wit katoen, linnen of soortgelijke stof en de band van groen 
geribd lint door een zwart geribd l int ; b. een regenjas van gelijk 
model als voor officieren, me t dien verstande, dat ter weers-
zijden op den kraag van de jas gelijke onderscheidingsteekenen 
worden gedragen als voor den mantel is voorgeschreven. 

Voor officieren van de luchtvaartafdeeling en voor vliegeniers 
en leerling-vliegeniers beneden den offioiersrang is de grijs-
groene uniform vervangen door een donker khakikleurige uni-
form van hetzelfde model, de jas van het voor officieren inge-
voerde nieuwe model; voorts is dezen militairen vergund een 
kwart iermuts van z.g. Schotsch model te dragen. 

De proeven met zeildoeksche en lederen schoenen, voorzien 
van stevige neuzen, hebben uitgewezen dat eerstbedoeld schoei-
sel de voorkeur verdient boven de lederen schoenen en ook 
boven de schoenen van het bestaande model; in verband hier-
mede is besloten tot definitieve invoering van zeildoeksche 
schoenen met stijve neuzen. 

Voorts is voor de onbereden militairen een korte grijsgroene 
broek ingevoerd, die zich beter leent voor gebruik met puttees 
dan de lange grijsgroene broek. He t gebruik van de korte grijs-
groene broek is facultatief gesteld. 

De Begeering heeft hare goedkeuring gehecht aan een op 
1 Januar i 1926 in werking getreden nieuw stelsel van betaling 
en verantwoording der van Landswege ontvangen levensmid-
delen, waarbij de bij tarief vastgestelde rantsoenen in geld wor-
den omgezet en tot zoodanig bedrag (voedinggeld) verhoogd, 
dat hiervan eene volledige voeding op de basis van de eveneens 
nieuw vastgestelde schaftorde kan worden verstrekt. De com-
pagniescommandanten ontvangen de voedinggelden der deel-
nemers aan de menage en schaffen daarvoor de benoodigde 
levensmiddelen aan op de voorgeschreven wijze. 

Ter vervanging van het bestaande, dat verouderd en minder 
volledig was, is een nieuw menagevoorschrift ingevoerd. 

Huisvesting. H e t voormalig t reinkampement te Meester-
Cornelis werd geredistribueerd en uitgebreid in verband met 
de legering van 2 mitrailleureompagnieën aldaar. 

Te Moearatembesi (Djambi) is de vernieuwing van het tijde-
lijk kampement in half duurzamen bouwtrant onderhanden. 
Te Moearatebo (Djambi) is de gewapende politiekazerne inge-
richt tot ziekenzaal, terwijl begonnen werd met de verbouwing 
van het bouwvallig bivak. 

De kampementsuitbreiding te Lahat (Palembang) en te Ben-
gat (Biouw) is voortgezet. 

Te Tjimahi is het kampement van de kaderschool verbouwd 
voor de legering van eene mitrailleurcompagnie, terwijl het vrij-
gekomen mitrail leurkampement zal worden betrokken door de 
cavalerie. 

Door den overgang van de compagnie stellingmitrailleurs naar 
Tjilatjap kwam hel geheele kampement met bijbehoorende 
woningen te Soemedang vrij. Voorshands wordt een gedeelte 
voor civiele doeleinden benut. 

De wielrijders van Salatiga en Weltevreden werden naar 
Batoedjadjar overgeplaatst. 

He t voormalig kampement van de artillerie militie-compagnie 
te Bandoeng werd ingericht tot gymnastiek" en sportschool. 

Te Semarang werd van het Departement der Burgerlijke 
Openbare werken eene politiekazerne overgenomen, welke inge-
richt werd tot doorgangshuis. 
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J lil garnizoen te Willem 1 werd opgeheven en de mililaire 
"•bouwen werden overgegeven aan liet Departement der Bur-
gerlijke Openbare Werken. Ben aanvang werd gemaakt met de 
lierindeeling en de verbouwing van het eavalerie- en artillerie-
! nmpemeni te Salatiga, waar volgens de nieuwe legerindeeling 
een afdeeling bergartillerie en twee escadroni cavalerie zullen 
worden gelegerd. 

Te Jogjakarta en Soerakarla werd een der inheemsehe com-
pagniefin vervangen door een Europeesche compagnie; in ver-
fa mei hiermede werden de infanteriekampementen aldaar op-
n'.euw ingedeeld. 

Te Poerworedjo was eveneens herindeeling van het kampe-
tnenl noodig in verband niet de legering aldaar van twee van 
LSanjoebiroe afkomstige compagnieën infanterie, het treindeta-
i ' iment van Willem 1 en een mitrailleurcompagnie. 

Bij nieuwen bouw en bij herindeeling van kampementen wordt 
steeds rekening gehouden met het treffen van maatregelen ten 
behoeve van de geseheiden gezinslegering. Deze maatregelen 
werden ook doorgevoerd in bet kampement van het subsisten-
Len-kader en dat van het t re indetachement te Soerabaja. 

De nieuwe halfduurzame kampementen en bijbehoorende 
woningen te Tarakan en Balikpapan (res. Zuider- en Ooster-
afdeeling van Borneo) werden voltooid. 

De bezetting van Longiram (res. Westernfdeeling van Bor-
neo) werd opgeheven en overgebracht naar Samarinda, waar 
de betrokken gebouwen van de gewapende politie nog uitbreiding 
en verbetering behoeven. 

De bouw van drie brigadebarakken te Atamboea en de uit-
hreiding van het semi-permanente kampement te Larantoeka 
(Florcs) werden voltooid. 

In verband met den slechten gezondheidstoestand te Pajcti 
(Soemba) werd besloten de vestiging over te brengen naar 
^ aingapoe in een halfduurzanm kaïnpement van de gewapende 
politie, welk kampement uitbreiding en verbetering behoeft. 

Voorts had vervanging der gewapende politie door legcrbri-
gades plaats te Waikaboebak, Kefananoe, Boeteng en Bima, 
waar de kazernes der gewapende politie eveneens moeten wor-
den uitgebreid en verbeterd. 

De herstelling van het kampement te Blangkedjeren (Atjeh) 
kwam gereed, terwijl te Lhonga (Atjeh) de gescheiden gezins-
legcring werd doorgevoerd. 

Te Makassar (Celebes) kwam de bouw van het nieuwe infan-
teriekampement nagenoeg gereed. 

De bezetting van Pangkadjene (Celebes) werd naar Mnros 
overgebracht en het aldaar aanwezige bivak van de gewapende 
politie uitgebreid. 

Te Paloe (Manado) werd het nieuwe bivak in gebruik ge-
nomen, terwijl te Watampone (Celebes) en te Boetoeng (Cele-
bes) een aanvang werd gemaakt met de verbetering van het 
bivak en de woningen. 

Het garnizoen te Pampanoea (Celebes) werd opgeheven. 
Het bivak te Saparoea (Amboina) werd vernieuwd, terwijl 

met den bouw van het nieuwe kampement te Tobelo (Amboina) 
wenl voortgegaan. 

De detachementen van de gewapende politie te Wahai, Boela, 
Gesar, Namlea, Leksoela en Sanana (Amboina) werden ver-
\ angen door legerbrigadcs, welke de door de gewapende politie 
verlaten kampementen betrokken. 

De voormalige civiele en militaire gevangenis te Weltevreden 
• is omgebouwd en bestemd tot hoofdwacht en magazijnen voor 

de artillerie en den topografisehen dienst. 
Begonnen werd met den bouw van een intendance-magazijn 

te Djambi, terwijl het garnizoenskleedingmagazijn te Malang 
werd uitgebreid. 

H e t gewestelijk, tevens garnizoenskleedingmagazijn te Pa-
dam.' werd verbeterd, terwijl dat te Piroe werd vernieuwd. 

Te Timor-Koepang werd begonnen met de verbetering van het 
militair hospitaal, terwijl een aanvang werd gemaakt met den 
bouw van een ziekenzaal te Waingapoe. 

De betrokken luehtvaartafdeeling verliet het kampement te 
Soekamiskin en de daarbij behoorende woningen en betrok het 
vliegkamp te Andir. 

Te Kalidjati werd voor het garnizoen een zwembad gebouwd. 
Hel schietterrein nabij den berg Tidar te Magelang zal ge-

deeltelijk ingericht worden als noodlandingsterrein. 
De kampementen en inrichtingen te Weltevreden werden, ter 

voorziening in drink- en spijswater, aan de gemeentelijke bron-
erleidine aangesloten. 

Verbetering van de drinkwatervoorziening te Padang door 
aansluiting aan het gemeentelijk leidingnet is onderhanden, 
terwijl te Goenoengsitoli (Nias) in overleg met den dienst der 
Burgerlijke Openbare Werken eene waterleiding zal worden 
gelegd. 

Te Makassar werden de militaire gebouwen en inrichtingen 
aangesloten aan de waterleiding van den dienst der Burgerlijke 
Openbare Werken. 

Te Weltevreden en Meester-Cornelis is de buitenverlichting 
door middel van gas vervangen door eene electrische, terwijl 
het kampement van het 12de bataljon eveneens van electriseh 
licht werd voorzien. 

De electrische verlichting van Kalidjati kwam gereed. 
Begonnen is met den aanleg van eene electrische verlichting 

te Poerworedjo, terwijl deze voor het nieuwgebouwde kampe-
ment te Makassar is voltooid. 

De verouderde kustbatterij Kali Dawir nabij Soerabaja is 
vervallen. 

Algemcene gezondheidstoestand en ziekenverpleging. De 
gegevens betreffende het aantal ziekte- en sterfgevallen in het 
Indische leger, verkregen door de bewerking van de telkaarten 
van de zieke en overleden militairen van dat leger op het hoofd-
kantoor van den militair geneeskundigen dienst, zijn verzameld 
in den volgenden staat . 

Z i e k t e n 

Beroepsmilitairen. Dienstplichtigen. 

Ziekte-
gevallen. 

1925. 1924, 

Febris typhoïdea 
Paratyphus 
Malaria 
Pokken 
Diphterie 
Influenza 
Febris non classih'cata . . . . 
Dysenterie (verschill. vormen). 
Pest 
Melaatschheid 
Stijfkramp 
Beri-beri P 
Bori-beri R 
Tuborculose 
Syplnlis P 
Sypliilis R 
Ulcus molle 
Morbi gononhoici 
Oogdruiper 
Suikerziekte 
Acuut of chronisch alcoholisme 
Besmettelijke nekkramp . . . 
Zielsziekton 
Trachoma 
Longontsteking 
Indische spruw . 
Mijnwormziektc 
BUndl daonontstoking . . . . 
Ingewandsbreuken 
Tropisch leverabces 
Framboesia tropica 
Andero ziekten 

Totalen . . . . 

42 
31 

2135 
1 
1 

468 
848 
377 

1 
8 
o 

38 
13 

158 
534 

1081 
570 

2 774 
12 
7 

19 
1 

79 
CO 

180 
ö 

48 
59 
63 

4 
57 

5 890 

16550 

59 

2G34 
2 
2 

518 
624 
397 

1 
4 

35 
9 

169 
477 

1204 
658 

3134 
10 
3 

12 
3 

81 
9tï 

139 
o 

130 
47 
44 
7 

82 
6198 

16888 

Sterf. 
gevallen. 

1925.1 1924. 

30 

3 

1 

10 

38 

2 

1 

17 11 

1 I — 
2 
2 

94 110 

171 189 

Ziekte. 
gevallen. 

1925. 1924. 

3 
1 

33 

1 
16 
31 
12 

11 
23 

82 

39 

L'J 
6 

17 

2 
13 
17 
U 
Bi 

Sterf, 
gevallen. 

1925. 1924. 

233 

493 

191 

407 — 

Hieruit blijkt, dat, voor wat betreft de beroepsmilitairen, in 
1925 het, aantal ziekte- en sterfgevallen kleiner was dan in 1924. 
In 1025 waren de cijfers hiervoor ' respectievelijk 46 ,5% en 
0 ,51% van de gemiddelde legersterkte, tegen 50,7% en 0,56% 
in 1924. Het veel gunstiger ziektecijfer is in hoofdzaak te dan-
ken aan de daling in het aantal gevallen van malaria, geslachts-
ziekten in het algemeen, mijnwormzickte en niet nader aange-
duide ziekten (andere ziekten). Ook het aantal gevallen van 
buiktyphus, influenza, dysenterie, t rachoma en framboesia 
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tropioa wus veel kleiner dan in 1924. Daarentegen was het aan-
l.il gevallen van melaatschheid, suikerziekte, acuut of chronisch 
alcoholisme en in bet bijzonder van febris non classificata en 
longontsteking zeer toegenomen. 

In tegenstelling met de beroepsmilitairen, was het aantal 
ziektegevallen onder de dienstplichtigen in 1925 veel grooter dan 
in 1924. 

De bepalingen omtrent de benoeming, het ontslag, de bezol-
diging, enz. van militaire apothekers-assistenten (Bb. n°. 4113, 
zooala dat sedert is gewijzigd) zijn nader gewijzigd bij. G. B . 
28 Nov. 1925 n°. 15 (Bb. n°. 10921). 

I >e gezondheidstoestand van de legerpaarden was bevre-
digend. 

Bij een gemiddelde sterkte van 3023 (3086) x) paarden, waren 
\ a n het vorige jaar in behandeling gebleven 149 (184) en zijn 
4291 (5053) paarden in behandeling gekomen, zoodat in 't geheel 
4440 (5237) paarden werden behandeld. 

l i e t ziektepercentage ten opzichte van de gemiddelde sterkte 
bedroeg 146,8, tegen 169,7 in het voorafgegane jaar. 

De verliezen bedroegen aan gestorven paarden 29 of 0 ,95%, 
aan afgemaakte paarden 251 of 8,03%, en aan op reform gestelde 
paarden 43 of 1,42%. 

He t totaal der uit de legersterkte afgevoerde paarden bedroeg 
323 (391) of 10,68% (12,67%). 

Malleus werd bij 8 paarden waargenomen (2 Australische en 
6 inheemsche paarden). Met lymphangioitis epizoötica werden 
2 paarden behandeld. Van osteomalacic (osteoporosis) werden 
16 nieuwe gevallen waargenomen; in 't geheel werden wegens 
dit lijden behandeld 25 Australische paarden, waarvan er 15 
moesten worden afgemaakt. H e t aantal gevallen van irido-
cyclochorioditis (maanblindheid) bedroeg 54; 5 paarden moesten 
wegens gezichtsstoornissen als gevolg van dit ooglijden uit de 
legersterkte worden afgevoerd. Paraplegia infectioza werd bij 
3 Australische paarden geconstateerd. 

Manoeuvres en troepenoefeningen. I n 1925 hielden de troe-
pen van verschillende wapens veldoefeningen op kleine schaal, 
zooveel mogelijk in vereeniging met ter plaatse gelegerde onder-
deelen van andere wapens. 

Groote oefeningen werden gehouden door de onderdeelen van 
de 1ste divisie in de omgeving van Tjikampek en door de onder-
deelen van de 2de divisie in de omgeving van Salatiga. 

Oefeningen in afwisselend terrein onder leiding van de be-
trokken divisiecommandanten werden gehouden door de artil-
lerie van de 1ste divisie in het terrein nabij Serang. 

Bij de schietoefeningen der artillerie te Batoedjadjar en te 
Soemedang, alsmede bij troepenoefeningen te Tjikampek, Tji-
mahi en Magelang werd me t zeer bevredigende resultaten 
samengewerkt met vliegtuigen. 

Bij de oefeningen der genietroepen werd wederom veel nuttige 
arbeid verricht. Vermelding verdienen : de werkzaamheden ten 
behoeve van den wederopbouw in de geteisterde streken nabij 
Wonosobo; de herstellingen aan wegen, bruggen en duikers ten 
behoeve van de troepen- en schietoefeningen nabij Serang en 
Tjikampek; het slaan van Nortonpompen op het schietterrein 
(e Batoedjadjar; de herstellingen aan de grondkabels van het 
telefoonnet op het schietterrein te Babakan en de aanleg van 
een permanent militair telefoonnet in het vliegkamp Andir; 
de aanleg van een springkuil in gewapend beton te Kiaratjon-
dong en het sloopen van kanonnen aldaar ten behoeve van den 
Artillerie Constructie Winkel ; de verbetering en uitbreiding van 
het schietbivak te Tjikadoe en de hulp verleend bij den bivak-
bouw te Eengat , Moearatembesi en Moearatebo. 

Remonte, De voor den aankoop van legerpaarden naar 
Australië uitgezonden XVIde commissie had opdracht aldaar 
223 paarden aan te koopen, welke paarden in één transport naar 

1) De tussehen haakjes geplaatste cijfers hebben betrekking op het vooraf-
gegane jaar. 

Verricht werden astronomische plaatsbepalingen on Sumatra 
n Borneo, driehoeksmetingen der 2de, 3de en 4de orde op 

Suinatra, Celebes en de Kleine Soenda-eilanden, waterpassin-
gi i, der 1ste orde op Java en der 2de en 3de orde op Celebes. 

Java werden verscheept. Daar gedurende de zeereis één paard 
is gestorven, werden aan het remonte-depot afgeleverd 222 
paarden (127 rijpaarden voor de cavalerie, 32 rijpaarden voor 
de artillerie en (53 draagtrekpaarden). 

De overbrenging van bet remonte-depót te Padalarang naar 
het hooggelegen Tjisaroea verkeert nog in bet s tadium van 
proefneming. In het behing van deze proefneming worden 
nieuwe koclieverblijven gebouwd en een 5-tal stallen van Pada-
larang overgebracht, zoodat binnen alV.ienbaren tijd een 200-1 al 
paarden te Tjisaroea zullen kunnen verblijven. 

He t ligt in de bedoeling, zoodra het remonte-depót te Tjisa-
roea gevestigd zal zijn, de terreinen bchoorende tot liet remonte-
depót te Padalarang door de intendance te doen exploiteeivn 
als gras(hooi)land. 

Besloten is om telken jare een 12-tal z.g. griffins (door be-
middeling van de Javasche ren- en lmrddraverij-verceniging in-
gevoerde renpaarden) aan te koopen, ter aanmoediging van de 
rensport en ter bevordering van eene goede offieiersremontee-
ring. Door dezen maatregel zullen waarschijnlijk vele eigenaren 
van renpaarden aangemoedigd worden tot het bestellen Aan 
nieuwe paarden, aangezien nu voor hen gelegenheid zal beslaan 
goede paarden, die niet voldoende snelheid om te rennen 
toonen" van de hand te doen. 

Voor de aanvulling van den trein en de mitrailleur-com-
pagnicèn werden in 1925 18 paarden aangekocht. 

Militaire postduivendienst. Deze dienst ging van de cavalerie 
over naar de luchtvaartafdeeling. 

He t aantal stations werd tot 3 ingekrompen (Weltevreden, 
Soerabaja en Andir). 

Reglementen en dienstvoorschriften. Voor de in 1925 ver-
schenen reglementen en dienstvoorschriften wordt verwezen 
naar het „Overzicht der reglementen, dienstvoorschriften, tarie-
ven en verschillende militaire boekwerken" met de daarbij be-
hoorende wijzigingen. 

Belooningen en straffen. H e t aantal militairen beneden den 
rang van officier, dat in 1925 aanspraak kreeg op een gouden, 
zilveren of bronzen medaille dan wel op den zilveren gesp voor 
langdurigen trouwen dienst, bedroeg 3741, tegen 3980 in 1924. 

Tabellen 14 en 15 van bijlage D bevatten numerieke opgaven 
betreffende eenige straffen. 

Maatregelen en instellingen in het belang van het zedelijk en 
stoffelijk welzijn van den soldaat. Het aantal ontspannings-
lokalen bedroeg 127 (24 voor onderofficieren, 12 voor Euro-
peanen, 37 voor de overige militairen en 54 gemengde lokalen). 

De verantwoording over het beheer van' 92 militaire sociëtei-
ten wees een voordeelig saldo van f 254 870. De waarde van 
gebouwen, meubilair en bibliotheken werd einde 1925 geschat 
op f 907 525. 

Ook voor 1926 werd geldelijke steun toegekend aan verec ni-
gingen, welke Zich ten doel stellen, het zedelijk welzijn der 
militairen t e bevorderen (G. B . 28 Mei 1926 n°. 33) en wel ten 
behoeve van de militaire tehuizen van den Christelijken Mili-
tairen Bond voor Oost- en West-Indië te Meester Cornelis, 
Buitenzorg, Tjimahi en Bandoeng; die van het Leger des Heils 
te Weltevreden, Bandoeng, Soerakarta, Jogjakarta, Malang en 
Soerabaja; die van den Katholieken Socialen Bond te Welte-
vreden, zoomede aan dergelijke instellingen op neutralen grond-
slag te Tjimahi, Malang en Magelang. 

Het kantoor voor geestelijke en lichamelijke ontwikkeling en 
ontspanning verstrekte goede lectuur voor de Europeesche en 
de Inheemsche militairen. De bibliotheken in de militaire in-
richtingen en verblijven te Weltevreden, Meester-Cornelis, 
Buitenzorg, Tjimahi, Gombong, Poerworedjo, Jogjakarta en 
Magelang werden aangevuld (vernieuwd). Voorts worden ver-
schillende garnizoenen op J ava en in de Buitengewesten ge-
regeld voorzien van tijdschriften, couranten, enz. 

De geregelde topografische opneming van Sumatra en de 
herziening van de topografische en landrente-kaarten op Java. 
en Madoera werden voortgezet. 

§ 2. TOPOGRAFISCHE DIENST. 
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Nieuwe landrentekaarten werden vervaardigd van Celebes en 
Lombok. Metingen ter verbetering van den belastingaanslag 
vonden plaats ter Niuiiatra's Westkust, in Tapanoeli en in de 
Belfbeatuurde gebieden van Zuid-Celebes en van Soembawa. 

LTitmetingen van individueele grondstukken geschiedde in 
Tapanoeli en <>p Soembawa over eene oppervlakte van 4:210 H.A. 

Aan verschillende takken van dienst werd steun verleend tot 
hel voor technische doeleinden in kaart brengen van terrein-
gedeelten. 

lu liet geheel werd op de schalen 1 : 25 000 en kleiner op-
genomen 24 788 K.M', en herzien 4729 K.M2 , terrein, terwijl 
voor de fiscale doeleinden' werden in kaart gebracht 105 366 
bouwi en 183 847 H.A. en h e m e n 412 736 bouws en 64 782 
H.A. desa-, kanipong- en negari-gebied. 

Behalve gewone detailbladen verschenen verschillende ovcr-
ziehts- en andere kaarten, samengesteld door de kartografisehe 
afdeeling, o. a. een weg- en ondernemingskuart van Javu en 
Madoera, schaal 1 : 500 000. He nieuwe overzichtskaart van 
den Nederlandsch-Indischen Archipel, schaal 1 : 2 500 000, bleef 
in bewerking. 

Bij ü . B . 1 Oct. 1925 n°. 5 is eene commissie tot onderzoek 
van de over den topografischen dienst geuite grieven ingesteld, 
welke tot taak heeft alle in den Volksraad tot uiting gekomen 
klachten, betrekking hebbende op de leiding en het terrein van 
werkzaamheden van den topografischen dienst, te onderzoeken 
en van den uitslag van dat onderzoek aan de Regeering te rap-
porteeren. 

§ 3. VERRICHTINGEN VAN HET LEGER TEN BEHOEVE VAN RUST EN ORDE. 

In Oost-Ja va werd ook in 1925 met veel succes hulp verleend 
bij het tegengaan van koffiediefstallen. 

In de gewesten Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, 
Celebes en onderhoorigheden, Timor en onderhoorigheden en 
Bali en Lombok is de gewapende politie geheel door het leger 
vervangen. 

De onder de Atjehsehe bevolking voorkomende psychische 
afwijkingen, levensmoeheid en godsdienstige exaltaties eischten 
in 1925 onzerzijds verscheidene slachtoffers. Op 7 Januar i 1925 
werd van eene marechausseebrigade van het detachement te 
Lamië (onderafd. Meulaboh, afd. Westkust van Atjeh) tijdens 
een marsch door een dicht boseh nabij kampong Panton Lasé, 
één der manschappen plotseling door een in het struikgewas 
verborgen kwaadwillige met een speer doodelijk gewond. De 
kwaadwillige werd neergelegd. Den 29sten Maart 1925 werd 
een te Koeala Manjcuë (onderafd. Meulaboh, afd. Westkust van 
Atjeh) bivakkeerende brigade marechaussee plotseling door een 
met een parang bewapenden Atjeher, behoorende tot een aan-
tal mannen die in gemeentedienst ten behoeve van een in aan-
bouw zijnde volksschool tot het verzamelen van grind en zand 
waren opgeroepen, aangevallen, met het gevolg dat aan onze 
zijde twee marechaussee gedood en twee gewond werden. De 
aanvaller werd neergelegd. Den 25sten September 1925 werd 
een onderluitenant bij het controleeren van heerendiensten 
in de onderafdeeling Tapatoean (afd. Westkust van Atjeh) 
door een Atjeher aangevallen en licht verwond. Ook deze aan-
valler werd neergelegd. Op 23 October 1925 werden ter hoofd-
plaats Sigli (afd. Noordkust van Atjeh) de kapiteins J . F . van 
der Sluys Veer en L. van Rekum plotseling door een met een 
rentjong gewapenden Atjeher aangevallen. Beiden, zoomede de 
ter hulp gesnelde gepensionneerde sergeant Marx, werden ern-
stig gewond. Eerstgenoemde officier overleed aan de bekomen 
wonden. Ook hier werd de aanvaller bij verzet neergelegd. 

Tn den namiddag van 22 October 1925 kwam eene brigade 
infanterie, sterk 16 karabijnen onder een ls te- lui tenant , ver-
gezeld van den controleur van Tapa ' toean, te Bakoengan (onder-
afd. Tapa ' toean, afd. Westkus t van Atjeh) aan. Naar aanleiding 
van ingekomen berichten, volgens welke een zekere T. Angkasah 
iets kwaads in den zin had, werd besloten dezen op te lichten, 
waartoe de brigade zich 's avonds naar Boekit Gading begaf. 
Bij het doortrekken van bedekt terrein had een onverhoedsche 
aanval op de patrouille plaats, waardoor onzerzijds twee mili-
tniren sneuvelden, vijf zwaar en drie licht werden gewond en 

5 karabijnen benevens 105 patronen verloren gingen. Een fuse-
lier werd vermist, die later zwaar gewond werd teruggevonden. 
Naar aanleiding van dezen overval vertrokken op 24 October 
vier brigades onder een kapitein uit Koetaradja per gouver-
nernents stoomschip naar Bakoengan. Na den 26sten aldaar te 
zijn ontscheept, werden deze troepen, tijdens den opmarsch naar 
Boekit Gading, bij Oedjoengpadang onverhoeds door ongeveer 
13 kwaadwilligen met het blanke wapen aangevallen. Onzerzijds 
sneuvelde een Amboineesche sergeant 1ste klasse, werden 8 
man zwaar, 3 (onder wie de kapitein) licht en 2 onbeduidend 
gewond. Neergelegd werden 12 kwaadwilligen. Deze laatste 
gebeurtenis gaf den gewestelijk militairen commandant aan-
leiding, zich persoonlijk naar Bakoengan te begeven. Sedert 
werden alle leden van de door T. Angkasah gevormde bende 
hetzij neergelegd, hetzij opgevat, terwijl de verloren gegane 
karabijnen op één na ons wederom in handen vielen. T. Ang-
kasah zelf werd neergelegd. 

De gedurende 1925 plaats gehad hebbende aanvullingen der 
troepen in de Buitengewesten blijken uit he t volgende staatje. 

Atjeh en onderhoorigheden. . . 
Palembang en Djambi 
Riouw 
Sumatra's Westkust 
Tapanoeli 
Westerafdeeling van Borneo . . 
Zuider- en Oosterafdeeling van 

Borneo 
Celebes en Manado 
Timor en onderhoorigheden. . . 
Amboina en Ternate 

té Onderofficieren 
•o en minderen. 
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29 85 802 916 
16 46 353 415 

1 5 32 38 

11 59 321 391 

6 20 94 120 

17 41 459 517 
23 64 466 553 
14 41 362 417 
10 43 271 324 

§ 4. KORPSEN NIET RECHTSTREEKS TOT HET LEGER BEHOORENDE. 

Voor de numerieke opgaven, aangevende den toestand op 
einde 1925, betreffende het legioen van Mangkoe Negara te 
Soerakarta en de barisana op Madoera, zij verwezen naar tabel 
16 van bijlage D. 

Het reglement voor de korpsen barisan van Madoera en het 
reglement voor het legioen van Mangkoe Negara ondergingen 
eenige nadere wijzigingen bij G. Bn . 24 Dec. 1925 n°. 10 (Bb. 
n°. 10956) en 4 Febr. 1926 n°. 34 (Bb. n° 10984). 
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§ 5. KONINKLIJK KOLONIAAL MILITAIR INVALIDENHUIS OP BRONBEEK (BIJ ARNHEM). 
In den loop van 1025 zijn in bel invalidenhuii opgenomen 86 

oud-militairen (.'il uit Oost-Indië en 2 uil Wegt-Indië) en zijn 
nit de sterkte afgevoerd 47 man (il wegens overlijden en 88 die 
op verzoek of om andere reden ontslagen zijn). Dientengevolge 
telde hel gestiebt einde 1025 172 verpleegden (•">! gegradueerden 
en 121 minderen), tegen I8;s verpleegden (52 gegradueerden en 
181 fninderen) op einde 1924. 

Gerekend over bei geheele jaar, huisvestte hel gesticht in 1925 

gemiddeld 171 man por dag. In de siekeninrichting waren, bij 
bel einde van elk kwartaal van 1926, in verpleging achtereen* 
volgens 21, 28, 28 <'ii 21 man. 

Mei de vervulling van verschillende betrekkingen waren einde 
1925 belast 80 verpleegden, onder wie 11 gegradueerden. 

De uitgaven voor net invalidenhuis bedroegen in 1925 
I l.'il 750 of — na aftrekking van de ten bate van het gesticht 
ingehouden gagementen en pensioenen ad f67 544 — f84 208. 

E. 
ZEEMACHT. 

§ 1. KONINKLIJKE MARINE. 

Bij (i. B. 4 Bept. 1925 n°. 5 (I . S. n°. 473) is bepaald, dat 
in tijden van oorlogsgevaar en oorlog, bij ontstentenis of tijde-
lijke verhindering van den commandant der zeemacht en hoofd 
van het depar tement der marine, in zijne plaats optreedt de 
chef van den staf der marine in Nederlandsch-Indië, totdat 
eventueel op andere wijze in de vervanging wordt voorzien. 

In verband met de invoering van het nieuwe bestuursstelsel, 
is bij Ord. van 10 Nov. 102;") (I . 8. n". 576) eene nadere voor-
ziening getroffen ten aanzien van de bemoeienissen van de 
ambtenaren van het binnenlandsch bestuur, voortvloeiende uit 
de vlootmobilisatie-ordonnantio (I. S. 1021 n°. 129). 

Het K. B. 2 Febr. 1923 n°. 32 (I. S. n°. 235), houdende vast-
stelling van regelen ten behoeve van het militair en burgerlijk 
personeel der zeemacht in Nederlandsch-Indië inzake uitkee-
ringen bij vliegongevallen, is bij K. B . 23 Jan . 1926 n°. 25 (I . S. 
n°. 124) ingetrokken, in verband met het voornemen om derge-
lijke voorzieningen te treffen voor alle ambtenaren, die aan een 
diénstvlucht moeten deelnemen. 

Personeel. De gemiddeld.' sterkte over 1025 van het personeel 
der zeemacht bedoeg 257 officieren, 1343 Europeesche onder-
officieren en manschappen. 1 117 Inlandsche onderofficieren en 
manschappen, behoorende tot het korps Inlandsche sehepelin-
gen, en 1 onderofficier en 161 manschappen, behoorende tot 
het korps Inlandsche bedienden; in het geheel derhalve 3179 
koppen, tegen 3314 koppen in 1024. Hoeveel koppen einde 1024 
en 1025 aanwezig waren en hoeveel hun aantal meer of minder 
bedroeg dan de „s terk te volgens de begrooting", blijkt uit 
bijlage E, tabel 1. Tevens blijkt daaruit de „s terkte volgens 
de begrooting" en de „aanwezige s t e rk te" aan officieren en 
het overige personeel afzonderlijk, ook wat het machinisten-. 
maehinidrijvers- en stokerspersoneel en het personeel van het 
korps mariniers betreft. 

De aanneming van Inlanders voor het korps Inlandsche 
schepelingen bleef opengesteld bij de marinekazerne-Goebeng 
te Soerabaja en had voorls plaats bij de kweekschool voor 
Inlandsche schepelingen te Makassar. Bij die school werden 11 
en bij de marinekazerne 83 Inlanders aangenomen. 

De aanneming van Inlanders voor het korps Inlandsche be-
dienden bleef opengesteld bij de marinekazerne-Goebeng te 
Soerabaja en had voorts plaats bij de kweekschool voor Inland-
sche schepelingen te Makassar. Bij die school werden 12 en bij 
de marinekazerne 37 Inlanders voor dat korps aangenomen. 
Bij de school te Makassar worden jongens {bedienden) aan-
genomcn uit aldaar wonende Inlanders om uitsluitend dienst 
te doen op die inrichting en aan boord van do aan de school toe-
gevoegde vaartuigen. 

Zooals uit bijlage E , tabel 2 blijkt, is het aantal Inlandsche 
schepelingen met 27 koppen en het aantal Inlandsche bedienden 
met 15 man vermeerderd. 

Bij K. B . 21 Aug. 1025 n°. 30 (I. S. n°. 542) is de regeling 
van het personeel der Koninklijke Marine-reserve (I. S. 1025 
n°. 281) gewijzigd en aangevuld, met betrekking tot het ontslag 
van officieren-zeewaarnemer. 

Bij G. B . 3 April 1926 n°. 3 (T. S. n°. 132) zijn voorschriften 
betreffende het personeel der Koninklijke Marine-reserve in 
Nederlandsch-Indië en een reglement betreffende de raden van 

onderzoek en van appèl, bedoeld in art. 35, lid 2, der wet voor 
de Koninklijke Marine-reserve (I. S.. 1924 n°. 492), vastgesteld. 

Eene regeling van de opleiding van dienstplichtigen tot militie-
adjudant-onderoffieier-zeewaarnemer bij de zeemacht in Neder-
landsch-Indië kwam tot stand bij G. B . 29 April 1926 n°. 18 
(I. S. n". 173). * 

De regeling betreffende de geneeskundige behandeling van 
het militair personeel van de zeemacht in Nederlandsch-Indië 
en de regeling betreffende het verhuren van landswoningen, 
bestemd voor militairen der zeemacht in Nederlandsch-Indië 
(I. S. 1925 n°. 150) zijn gewijzigd en aangevuld bij G. B . 8 April 
1026 n°. 25 (I . S. n°. 143). 

Met intrekking van de bij Ord. van 29 Jun i 1921 (I. S. n°. 
393) vastgestelde regeling van het korps Inlandsche schepe-
lingen bij de Koninklijke Marine (zie I . S. 1926 n°. 157), is bij 
G. B . 22 April 1926 n°. 3 (I. S. n°. 158) eene nieuwe regeling 
van het korps Inlandsche schepelingen bij de Koninklijke Marine 
(Regeling I . S.) vastgesteld. 

Mei intrekking van de bij Ord. van 7 Nov. 1922 (I. S. n°. 691) 
tot stand gekomen regeling van het korps Inlandsche bedienden 
bij de Koninklijke Marine (zie I. S. 1925 n°. 551), is bij G. B . 
27 Oct. 1025 n°. 39 (I. S. n°. 552) eene nieuwe dergelijke rege-
ling vastgesteld. 

De gezondheidstoestand aan boord der schepen en bij de 
inrichtingen der zeemacht was goed. Alleen gedurende Februari , 
Maart, April, Mei en Juni 1025 traden in de kazerne te Soera-
baja-Oedjoeng en op de schepen, die geregeld te dier plaatse 
vertoefden, vrij veel malaria-gevallen op; over do geheele vloot 
genomen, was het aantal gevallen van malaria ongeveer gelijk 
aan dat [a 1024. Aan ivphus leden 7 personen, die alle her-
stelden; van de gelegenheid lot vaccinatie tegen deze ziekte 
werd veel gebruik gemaakt. He t aantal gevallen van tubercu-
losis pulmonum was veel geringer dan het vorige jaar (17, tegen 
•';<' Beri-beri kwam in dezelfde mate voor als in 1924. 

Op de kweekschool voor Inlandsche schepelingen te Makassar 
kwamen nog slechts zeer weinig" gevallen van bronchitis en 
andere aandoeningen van de luchtwegen voor. 

Wat de geslachtsziekten betreft, schijnt de daling van het 
aantal Byphilis-gevallen, welke in 1921 begonnen is, tot stilstand 
gekomen te zijn; hei aantal nieuwe gevallen van deze ziekte 
bedroeg in het verslagjaar een derde gedeelte van dat in 1920. 
i • beide andere venerische ziekten kwamen dit jaar minder 
\ . "h uldig voor dan in vorige jaren. 

Ii aantal sterfgevallen bedroeg bij de Europeanen 8 en bij 
de Inlanders 6. 

Voor dvn dienst in de tropen werden afgekeurd 21 Europeanen 
(5 wegens longtuberculose) en voor den dienst 8 Inlanders 
(• wegens luberculosis pulmonum). 

Bij (1. B. 20 Jun i 1925 n°. 6 (I . S. n°. 288) is het bedrag der 
v rpieeggclden vastgesteld, verschuldigd door het personeel der 
oorlogsmarine, bij verpleging in militaire ziekeninrichtingen. 

Materieel. Op 1 April 1025 waren in dienst het pantser-
Bchip De Zeven Provinciën on de torpedobootjagers Vos, Bul-
hond, Jakhal» en Hermelijn. Be Zev'cn- Provinciën en de Vos 
waren gedurende het geheele verslagjaar in dienst ; de Bulhond, 
Jakhal» en Hermelijn werden in Juni 1925 buiten dienst ge-
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tteld, waarna de torpedobootjagen Panter en Lynx in dienst 
worden gesteld. Minde van het verslagjaar waren derhalve in 
dienst biet pantserschip De Zeven Provinciën en de torpedo-
boot jagera Vo», Panter en Lynx. 

\ 'an de Indische Militaire Marine waren voortdurend in 
dienst de onderzeebooten K III, K VII, K VIII, K IX en K X, 
benevem het moedersohip Pelikaan, In December 102.0 kwam 
de onderzeeboot K XI in Indië aan en bleef verder in dienst. 
De h II werd in Jul i 1930 in dienst gesteld, terwijl de l< IV, 
K V en K VI na het ondergaan van hei 4-iaarlijksch onderhoud 
werden opgelegd. De K I bleef gedurende hel verslagjaar opge-
legd. De kruiser .lava kwam In November 1936 in Indië aan en 
bleef tol einde verslagjaar in dienst. De mijnenleggers Krakatav 
en Herculei waren het geheele jaar in dienst; de mijnenlegger 
Serdang werd in October L936 buiten dienst gesteld. \ 'an de 
opnemingsvaartuigen waren de Tydeman en Van Doom in 
dienst, terwijl de Koctei, Pro Patria en Aëiahan gedurende het 
verslagjaar buiten dienst bleven. He t opnemingsvaartuig Van 
Gogh is uit de sterkte der schepen van de Indische Militaire 
Marine afgevoerd (G. B . 25 Juli 1925 n°. 28). 

De vliegdienst beschikt over 15 watervliegtuigen type \V. A. 
(tweedekker), (i watervliegtuigen type W. B . (eendekker) en 

2 Fairey-toestellen. De Fokker-amphibie, «elke alleen als 
vliegbooi gebruikt wordt, heeft goed voldaan. He t vliegkamp 
Moro-Krambangan te Boerabajo werd in Juli LG2Ö in dienst 
gesteld. 

Marine-etablissement en gouvernementsdokken. Hij ö. B. 
1 \ o \ . 1036 n°. 3 (BI). ii". 10889) rijn nieuwe voorwaarden en 
tarieven voor het gebruik der gouvernementsdokken aan het 
marine-etablissement te Koerabaja vastgesteld. 

De regelen voor het gebruik van het gouvernements-droogdok 
te Pontianak (Bb. n°. 8298) zijn nader gewijzigd bij G. B . 
2 Mei 1936 n". 8 (Bb. n°. 11060) met betrekking tot hei dok-
tarief. 

Steenkolen. Gedurende het verslagjaar werden de marine* 
steenkolenopslagplaataen geregeld met gouvernements-steen-
kolen (Lematang-marine- en Oembilin-kolen) aangevuld. H e t 
steenkolendepót te Belawan Deli (gouv. Oostkust van Sumafra) 
werd opgeheven. 

De opsohuringsproeven zijn geëindigd. De B .3 . B.A-briketten 
zijn, wat stoomvormend vermogen betreft, achteruitgegaan, 
doch zij zijn, mi t s zij niet te lang blijven liggen, zeer voldoende 
voor het gebruik. 

§ 2. VERRICHTINGEN DER ZEEMACHT. 

In aansluiting aan den op 9 Maart 1925 aangevangen ge-
zamenlijken oefentoeht van de Pelikaan, de Krakatau, de 
divisie onderzeehooteu en een groep van 3 vliegtuigen naar het 
Oostelij]; deel van den archipel, werden tussehen 2 en 28 Mei 
1925 oefeningen gehouden door deze schepen en vliegtuigen 
in de omgeving van Balikpapan. Aan deze oefeningen werd 
ook deelgenomen door de torpedobootjagen Jakhal», Bulhond, 
Hermelijn en Vos en den mijnenlegger Serdang. 

Van de 3 vliegtuigen, die in Maart en April 1925 deelgenomen 
hadden aan dien oefentoeht, vlogen er op 4 Mei twee van Balik-
papan naar Soerabaja. Hierbij werd eene tusschenlanding ge-
maakt in de West-baai van den Kangean-arehipel, waar het 
pantserschip De Zeven Provinciën geankerd was om de vlieg-
tuigen behulpzaam te zijn. Den Gden van die maand vlogen 
3 andere toestellen dit traject in omgekeerde richting, doch 
slechts twee bereikten Balikpapan, daar een der toestellen eene 
noodlanding moest doen wegens een motordefect en aan boord 
van den torpedobootjager Jakhals werd gehaald. 

Xa afloop van de oefeningen nabij Balikpapan hield de hoven-
genoemde schecpsmacht gezamenlijke oefeningen op de route 
Balikpapan—Makassar—Soerabaja. 

Gedurende September 1925 werd een gezamenlijke oefentoeht 
gehouden naar den Riouw-archipel, waaraan deelnamen de 
Pelikaan, de Krakatau, de divisie torpedobootjagers (Vos, Pan-
ter, Jakhals en Lynx), de divisie onderzeebooten (K II. I\ VII, 
K VIII en K IX) en een groep van 1 watervliegtuigen. 

Van 2 tot 17 October 1925 maakte de Pelikaan met de 4 onder-
zeebooten van de divisie een oefeningsreis van Tandjoengpriok 
langs de Zuidkust van Java . door Straat Bali naar Soerabaja. 
Onderweg werden bezuiden Java voor wetenschappelijke doel-
einden een groot aantal diep/.eeloodingen verricht. Op 8 Maart 
1926 ving een oefeningsreis aan naar Straat Makassar, de 
Celebes-zee, de Molukken-zee en de Flores-zee, aan welke reis 
de kruiser Java, de divisie jagers en de divisie onderzeebooten 
deelnamen. 

De divisie onderzeebooten vertrok 25 Maart 1920 van Tarakan 
tot het maken van eene reis voor vlagvertoon naar Manila. . 

De kruiser Java kwam 29 November 1925 uit Nederland te 
Sabaug aan en vertrok 2 December via Oeleëlheuë naar Tan-
djoengpriok, waar het schip van 7 tot 17 December bleef; op 
9 en 10 December hadden kleine vaartochten plaats met den 
Gouverneur-Oeneraal en Volksraadleden aan boord. Op 19 
December te Soerabaja aangekomen zijnde, werd eene lichte 
averij, welke de Java te Tandjoengpriok tijdens het manoeu-
vreeren in de haven had opgcloopen, hersteld. In Januari 1920 
vertrok het schip weder naar Tandjoengpriok, van waar het een 
oefen- tevens vlagvertoon-reis ondernam naar Makassar en 
Balikpapan. Van 10 tot 19 februari 1920 was de Java in liet 
droogdok te Soerabaja voor onderhoud van de huid. Van 1 tot 7 
Maart oefende het schip in verband met de divisie onderzee-
booten in de nabijheid van Soerabaja. Op 8 Maart ving de 
gezamenlijke oefejireis met de divisie torpedobootjagers en 

onderzeebooten naar Straat Makassar, de Celebes-, Molukken-
en Flores-zee aan. 

Het pantserschip Dr Zeven Provinciën maakte van 3 tot 17 
April 1925 een reis ter begeleiding van den Gouverneur-Gene-
raal naar de eilanden Bali en Lombok. Hot schip stootte in den 
nacht van 10 op 11 Mei, op reis naar Balikpapan, op de Zuid-
punt van liet Hercules-rif, waarna het naar Soerabaja terug-
keerde ten einde de noodige herstellingen te ondergaan. Van 
5 tot 26 September maakte het schip eene reis tot het begelei-
den van den Gouverneur-Generaal naar Medan en de eilanden 
Bangka en Billiton, na afloop waarvan het tot 2 October te Tan-
djoengpriok bleef. Gedurende den overtocht van Tandjoeng-
priok naar Soerabaja, van 2 tot 9 October, hield de bodem 
oefeningen in verband met den mijnenlegger Krakatau en de 
divisie torpedobootjagers. In October en November oefende het 
schip in de nabijheid van Soerabaja en in December in de 
nabijheid van Tandjoengpriok. Op 28 December vertrok de 
bodem weder naar Soerabaja, waar hij in Januar i 1920 bleef 
oefenen en gedurende Februari op het marine-etablissement 
vertoefde tot het ondergaan van eenige voorzieningen. Begin 
Maart vertrok he t schip naar Ampenan (Bali) ten einde in de 
nabijheid van die plaats oefeningen te houden. 

De Pelikaan nam van 4 tot 23 Mei 1925 deel aan de gezamen-
lijkc oefeningen bij Balikpapan, na afloop waarvan het schip 
naar Soerabaja terugkeerde en aldaar in herstelling kwam. I n 
September nam de Pelikaan deel aan den gezamenlijken oefen-
tocht naar den Riouw-archipel. Van 2 tot 17 October maakte het 
schip met de 4 onderzeebooten een oefeningsreis van Tandjoeng-
priok langs de Zuidkust van Java , door Straat Bali naar Soera-
baja. Gedurende November, December en Januar i was het 
schip in jaarlijksch groot-oiwlerhoiid te Soerabaja. In Februari 
bleef de Pelikaan oefenen in de nabijheid van Soerabaja; wegens 
een defect aan een der hoofddynamo's moest liet schip 23 
Februari bij het marine-etablissement opgenomen worden. 

De eerste groep torpedobootjagers bestond tot 10 Juni 1925 
uit de Hermelijn en de Vos en na dien da tum uit de Vos en de 
Panter; de tweede groep tot 30 Juni 1925 uit de Jakhals en de 
Bulhond en daarna uit de Jakhals en de Lynx. Einde October 
werd de Jakhals buiten dienst gesteld. Op 4 April 1925 kwamen 
de beide groepen jagers te Tandjoengpriok terug van een oefen-
tocht naar den Riouw- en Lingga-archipel. De vaartuigen , 
ondergingen van 11 tot 28 April te Soerabaja een 14-daagsch 
onderhoud en bleven daarna oefenen in de nabijheid dier plaats. 
Van 4 tot 28 Mei namen beide groepen deel aan de gezamenlijke 
oefeningen bij Balikpapan, waarna zo te Soerabaja terugkeer-
den voor onderhoud. Einde Jul i waren 2 jagers behulpzaam bij 
het opsporen van het stoomschip Rcnsicna, hetwelk, uit Ban-
djermasin vertrokken zijnde, niet op tijd op hare bestemmings-
plaats Soerabaja was aangekomen; het schip werd 30 Juli door 
de Lynx gevonden, ten anker liggende in de Java-zee en niet 
meer in staat zijnde op eigen kracht te varen. Begin Augustus 
1925 werd de „divisie torpedobootjagers", bestaande uit de 
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beide groepen, ingesteld. Van 1 tot 23 Augustus hielden de 
booten oefeningen in de nabijheid van Soerabaja en van 1 tot 
26 September namen ze deel aan den ge/amenlijken oefentocht 
in den Biouw-archipel. 

Op 12 en 13 Oetober werden gevechtsschietoefeningen gehou-
den in de nabijheid van Soerabaja. In November oefende de 
divisie . in de nabijheid van Soerabaja en in December nabij 
Tandjoengpriok. Van 28 December 1925 tot einde Februari 1926 
waren de booten te Soerabaja in onderhoud. Op 8 Maar t vertrok 
de divisie uit Soerabaja ter deelneming aan den gezamenlijken 
oefentocht in de wateren rondom Celebes. 
• De Mataram ging voort met het houden van oefeningen voor 

de opleiding ven Inlandsehe schepelingen en maakte reizen voor 
de werving van nieuwe schepelingen voor de kweekschool te 
Makassar. Gedurende November 1025 bevond het schip zich 
in jaarlijksch onderhoud bij het marine-etablissement te Soera-
baja, na afloop waarvan het 22 December wederom naar 
Makassar terugkeerde. 

De mijnenleggers SerJuny en Krakatau hielden oefeningen in 
de nabijheid van Soerabaja. De Krakatau nam van 1 tot 26 
September 1925 deel aan den oefentocht naar den Biouw-
archipel en keerde 2 Oetober naar Soerabaja terug, waar het 
jaarlijksch onderhoud aanving. Van 9 tot 11 Januar i 1926 was 
de Krakatau behulpzaam bij het opsporen van een zoek-
geraakte sleepboot, welke bij Mandalika gevonden werd. 
De Scrdang werd 24 Oetober 1925 buiten dienst gesteld. 

De divisie onderzeebooten bestond tot 15 Jul i 1925 uit de 
K V, K VII, K VIII en K IX. Op dien da tum werd de K V 
vervangen door de K II. De divisie maakte de gezamenlijke 
oefeningen bij Balikpapan mede in Mei 1925 en nam van 
1 tot 26 September 1925 deel aan den oefentocht naar den 
Eiouw-archipel. Van 2 tot 17 Oetober 1925 maak ten de booten 
met het moederschip Pelikaan een oefeningsreis van Tandjoeng-
priok, langs de Zuidkust van Java , naar Soerabaja. Gedurende 
November en December 1925 en Januar i 1926 ondergingen de 
booten het jaarlijksch groot onderhoud. Van 1 tot 7 Maart 1926 
oefenden de booten in verband met de Java nabij Soerabaja 
en op 8 Maar t vertrok de divisie ter deelneming aan- den 
gezamenlijken oefentocht om het eiland Celebes. Den 25sten 
Maart vertrok de divisie uit Tarakan naar Manila. 

De tot het station onderzeebooten behoorende booten waren 
gedeeltelijk opgelegd, terwijl eenige in de omgeving van Soera-
haja oefenden. De K XI kwam 29 December 1925 uit Neder-

land te Sabang aan, vertrok 2 Januar i 1926 van daar, vertoefde 
van 8 tot 14 Januar i te Tandjoengpriok en kwam 16 Januar i te 
Soerabaja aan. 

De Sibolga werd 19 Oetober 1925 in dienst gesteld als hulp-
vaartuig voor het inschieten van torpedo's en als zoodanig toe-
gevoegd aan het stat ion voor onderzeebooten te Soerabaja. 

liet tijdelijk vliegkamp te Tandjoengpriok bleef in dienst tot 
einde JuH 1925, waarna hel nieuwe vliegkamp Moro-Kremban-
gan te Soerabaja in dienst werd gesteld. Behalve de geregelde 
vluchten nabij de vliegkampen ter oefening van vliegers en 
waarnemersi hadden nog de volgende langere vluchten plaats. 
Eind April 1925 vlogen 2 toestellen van Tandjoengpriok naar 
Merak en terug, terwijl 4 toestellen via Semarang naar Soera-
baja vlogen. Op 1 en 12 Mei vlogen 2 andere toestellen van 
Soerabaja, met tussehenlanding te Semarang, naar Tandjoeng-
priok terug. Aan den gezamenlijken oefentocht in Mei namen 
eenige toestellen deel, waarbij o. a. van Balikpapan naar Soera-
baja en terug werd gevlogen, met een tussehenlanding in de 
Westbaai van den Kangean-arehipel. Op 23 Juni vloog de vlieg-
boot (Fokker-amphibie) zonder tussehenlanding van Tandjoeng-
priok naar Soerabaja en 26 Juni vloog ditzelfde toestel wederom 
zonder tussehenlanding naar Tandjoengpriok terug. Voor de 
indienststelling van het nieuwe vliegkamp Moro-Krembangan 
vlogen 10 toestellen naar Soerabaja, met tussehenlanding te 
Semarang; 2 dezer toestellen bleven 14 dagen te Semarang om 
een aldaar gestationneerd gouvernementsvaartuig te assisteeren 
bij het zoeken naar een rif in de nabijheid dier plaats. Op 30 
Juli vloog de vliegboot zonder tussehenlanding van Tandjoeng-
priok naar Soerabaja (in 5 u. 40 min.) en dienzelfden dag terug 
naar Tandjoengpriok (in 4 u. 45 min . ) . I n September namen 
4 toestellen deel aan den gezamenlijken oefentocht in den 
Biouw-archipel. Einde September vlogen de vliegboot en 3 
andere toestellen, die hadden deelgenomen aan de gezamenlijke 
oefeningen in den Biouw-archipel, van Tandjoengpriok terug 
naar Soerabaja. Van 22 tot 24 Oetober verleenden 2 toestellen 
hulp aan het gouvernementsstoomschip Castor bij het opsporen 
van een rif nabij het eiland Bawean en van 27 Oetober tot 
2 November waren 2 toestellen voor eenzelfde doel werkzaam 
nabij Semarang. De Fokker-vliegboot vloog begin December van 
Soerabaja naar Tandjoengpriok, daarna van Tandjoengpriok 
naar Semarang en vervolgens van Semarang terug naar 
Soerabaja. 

§ 3 . DIENST VAN SCHEEPVAART. 

1. Scheepvaartbeweging. 
De scheepvaartbeweging in 1925, in vergelijking met die in 

1924 en 1923, blijkt uit de volgende opgave van het aantal en 
den inhoud (in 1000 M3 .) der in de voornaamste havens van 
Nederlandsch-Indië aangekomen schepen. ') 

H A V E N S . 

Tandjoengpriok. . . 
8oerabaja 
Semarang 
Cheribon 
Tjilatjap 
Padang ( E m m a h a v e n ) 
Pangkalanbrandan. . 
Poeloe Sembi lang . . 
B e l a w a n Deli . . . 
Pa l embang 
Bandjermas in . . . 
Bal ikpapan . . . . 
Samarinda . . . . 
Makassar 
Manado 
Ternate 
Soemenep 
Singaradja 
Sabang 
Samboe 
Pont ianak 

192!. 1924. 1925. 

A a n -
tal. 

In-
houd. 

Aan-
tal. 

In-
houd. 

A a n -
tal . 

In-
! houd. 

1 2198 12254 2397 13412 
j 2034 10792 2335 12630 

1519 1033! 1659 11 908 
955 5446 1012 6 489 
137 924 162 1186 
977 2 467 951» 2 529 : 
«12 58 566 60 ! 

717 772 634 648 I 
1208 4 238 1357 5259 ' 

683 1456 899 lflEB ' 
468 716 443 620 | 

1022 3306 1000 3727 
462 575 569 847 
755 4 044 800 4 642 
291 939 288 935 
148 537 132 472 

1245 622 1324 610 
236 802 277 980 
757 5 059 865 6025 

7681 4239 7564 4 056 
513 322 672 312 

2 473 
232ii 
1702 
1034 

173 
917 
r.23 
737 

1484 
860 
4(is 

1 157 
626 
869 
:Sö7 
136 

1007 
298 
882 

9 4 1 2 
803 

13915 
13 377 
12578 

6 852 
1287 
2 7 1 3 

4(1 
617 

6 047 
1895 

M 
4 079 

MB 
4 M 
1094 

43". 
499 

1023 
6 335 
4977 

379 

1) S t o o m s c h e p e n , i n o t o r s c h e p e n , z e i l s c h e p e n m e t h u l p v e m i o g e n , z e i l s c h e p e n 
e n g e s l e e p t e s c h e p e n ; v o o r z o o v e r z e i l s c h e p e n e n g e s l e e p t e s c h e p e n b e t r e f t , 
zijn s l e c h t s d i e v a n 300 M 3 . e n d a a r b o v e n o p g e g e v e n . 

De aard van de scheepvaart beweging in 1925 wordt voor de 
voornaamste havens aangegeven in de volgende tabel. 

H A V E N S . 

In 1925 a a n g e k o m e n 

koopvaanl i j -
schepen, oor-

logsschepen ei 
g o u v e r n e m e n t s 

vaartu igen . •) 

j ze i l schepen e n 
[gesleepte schepen 

v a n 300 5P. net to 
inhoud e n daar-

l>oven.-') 

ze i l schepen on 
ges leepte s c h e p e n 
van minder dan 
:XIOM:<. Inhond.q 

Tandjoengpriok . . . 
Soerabaja 
S e m a r a n g 
Cheribon 
Tjilatjap 
Padang ( E m m a h a v e n ) . 
Pangkalanbrandan . . 
Poeloe Sembi lang . . 
Be lawan Deli . . . . 
Pa l embang 
Bandjormas in . . . . 
Bal ikpapan 
Samarinda 
Makassar 
Manado 
Ternate 
S o e m e n e p 
Singaradja 
Sabang 
S a m b o e 
Pont ianak 

2473 
2326 
1702 
103:; 

17:; 
917 
588 
736 

1484 
860 
408 

1157 
625 
865 
357 
UB 

1007 
297 
SSii 

8013 
802 

914 93M 
377 079 
577 669 
851 705 
286 627 

13 385 
40025 

617 05'. I 
04ti 747 
894 959 
593 481 
079 337 
945 568 
897 261' 
0941 « 2 
186886 
499 0Ö4 
022222 
884980 
437 273 
37S153 

I 
2 

1399 
1 

— 
- 4 251-

— 1 151 
881 325 

— 1129 

• . 302 I 

aa 331 

m | 
- 377 1 

874 1 
- 457 
— 1M 

1840 4 619 
— m 

1 _ 2 
_ 2865 

m 880 
742 15 

639 363 6120 
8M i en 

109 75:: 
4ü'.l4l 
18796 

31 788 
85997 
41 156 
77 014 
18 988 
2:1018 
:;995:; 
17 846 
89 326 

7 24H 
S3 

4 8 63-N 

14 314 
1896 

741 7 9 N 

55 536 

2) S t o o m s c h e p e n , i n o t o r s c h e p e n e n z e i l s c h e p e n m e t hulpve 
3) G e e n g o u v e r n e m e n t - s v a a r t u i g e n . 
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Bij <i. B. 2H April 1928 n°. 32 (I. S. n°. 102) is bepaald, dat 
eerste juurpuBBen ook kunnen worden verleend door het hoofd 
van plaatselijk bestuur te Ternate, 

2. Paketvaar t on andere voornaamste scheepvaartdiensten. 

a. Oji plaatten in en buiten Nedcrlandseh-Indië varende 
dieniten (uitgenomen die onder b bedoeld). 

I •(• bediening van de paketvaart in den Indischen Archipel 
door de Koninklijke Pakot vaartmaatschappij , ingevolge de met 
haar gesloten overeenkomst (zie I . S. 1916 n°. 25 en Bb. n°. 
8597), had gedurende 1925 op normale wijze plaats. De inge-
volge de wet van 30 Deo. 1925 (N. S. 1925 n°. 538, I . S. 1926 
n°. 71) aangegane nieuwe overeenkomst met de Koninklijke 
Paket vaat (maatschappij , betreffende het onderhouden van 
scheepvaart verbindingen in Nederlandsch-Indië gedurende de 
jaren 1936 t / m 1930, is opgenomen in Bb. n°. 10992. 

De volgende cijfers geven een overzicht omtrent hot bedrijf 
der Maatschappij gedurende 1925 in vergelijking met het vorige 
jaar. 

Aantal geografische mijlen door de schepen deY Maatschappij 
afgelegd: 

* 1924 1925 
op regelmatige diensten 640 612 662 546 
.. bijzondere reizen 181385 165 848 
., rivieren 20 548 21086 
,, de Java—Australië-lijn 32 002 32 396 
., de Dcli—Straits—China-lijn .... 26 469 26 318 
,, de Java—Siam-lijn 11523 14 118 
,, de Eangoon—Deli-ljjn 8 934 9 520 

In het geheel derhalve (geogra-

phische mijlen) 921473 931832 

Op de verschillende lijnen in den archipel werden vervoerd: 

1924 1925 
landsruizigers 81365 72 636 
particuliere reizigers 632 118 873 028 

713 483 945 664 

Einde 1925 bestond de vloot uit 105 schepen — een schip was 
in den loop van het jaar naar het buitenland verkocht —, zijnde 
99 stoomschepen en 6 motorschepen, metende net to 112 974 ton 
en bruto 191 724 ton. In aanbouw zijn 8 stoomschepen, 2 motor-
schepen en 1 hekwieler. 

Op de Java—Australië-lijn werden 12 reizen volbracht, tor-
wijl 2 extra-reizen naar Australië werden gemaakt. In beide 
richtingen nam het vervoer, zoowel van lading als van passa-

rs loc. Op de Dcli—Straits—China-lijn werden 24 reizen ge-
maakt . De onrust, welke in China heerschte. oefende een nadee-
ligcn invloed op het vervoer uit. I n verband met de staking te 
Hongkong werd dese lijn gedurende Jul i 1925 niet bevaren. Op 
de Rangoon—Deli-lijn haddon iedere maand 2 afvaarten van 
Rangoon plaats ; alleen»in Juli 1 afvaart. He t vervoer verbeterde 
eenigszins. 

Op de Java—Siam-lijn werden 16 reizen gemaakt ; ten behoeve 
van het rijstvervoer Saigon—Java werd 1 reis volbracht. Er 
werd veel meer lading vervoerd dan in 1924. Bovendien werden 
u i ' : Kt andere buitenlandsehe reizen door schepen der Maat-
schappij volbracht. 

De Java—China—Japan-li jn onderhield de volgende lijn-
diensten: 

de Java—China-lijn—West tusschen Java, Hongkong, Shan-
ghai en terug. I n de eerste helft van het verslagjaar voeren de 
schepen nog door naar Ciiin Wang Tao en Dalny, doch daarna 
werden deze beide havens door de schepen der China-lijn—Oost 
bediend. De veertiendaagsohe dienst werd sedert Juni 1925 
onafgebroken volgehouden : 

do Java—China-lijn—Oost tusschen Java , Makassar, Balik-
papan (eventueel Manila), Hongkong, Swatow, Amoy, Shan-
ghai, Chin Wang Tao, Dalny, Amoy en Hongkong naar Makas-
sar en Java. Swatow werd slechts enkele malen aangeloopen, 

daar do politieke toestand meer bezoeken onmogelijk maakte . 
Soms was de maatschappij zelfs genoodzaakt, de voor Swatow 
bestemde lading elders te lossen. Een enkele maal werd deze 
lading met een ander schip der lijn teruggevoerd, ook wel deels 
per kuststoomer op Swatow aangebracht, deels door ontvangers 
hei-verkocht en te Amoy of Shanghai in ontvangst genomen. 
Keelung werd uit het vaarplan der China-lijn—Oost geschrapt; 
deze haven werd bediend door de thuisvarondo stoomers van 
de Japan-li jn; 

de Java—China-lijn—Zuid tusschen Java, Hongkong en 
Saigon; 

de Java—Japan-li jn 'usschen Java, Makassar, Balikpapan, 
Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe, Moji (en/of Miike), Keelung 
en Java . Slechts eenige malen weid Hongkong op de uitreizen 
aangedaan, terwijl Keelung op de thuisreizen geregeld werd 
bezocht. 

Gedurende 1925 waren 14 stoomschepen in exploitatie; eenige 
schepen werden gecharterd. De eigen schepen legden 576 906 
zeemijlen af. 

De vraehtenmarkt in Oost-Azië bleef even laag als het jaar 
tevoren. Behalve den invloed van de wereldmarkt, die nog steeds 
met aanbod van scheepsruimi o overvoerd is, ondervond de 
markt in het verre Oosten tevens den invloed van de politieke 
verwikkelingen in China. Een eigenaardig uitvloeisel van deze 
verwikkelingen was, dat gedurende korten tijd kleine schepen 
onder „neu t r a l e " vlag (waaronder in dit geval te verstaan alle 
uiet-Britsche en niet-Japansohe schepen) op de China-kust 
voordeeliger vrachten konden maken. 

De Java—Pacific-lijn kon nog niet hervat worden. He t ver-
keer over den Stillen Oceaan is nog steeds niet voldoende om 
eene geregelde, rechtstreeksche verbinding bestaansrecht t e 
geven. 

H e t passagiersvervoer op Oost-Azië is in 1925 wederom niet 
naar verwachting geweest. De stakingen en de boycott belet ten 
velen zich op reis te begeven. 

De etablissementen der Maatschappij in Nederlandsch-Indië 
waren het geheele jaar in exploitatie en bewezen goede diensten 
ter bevordering van de expeditie der stoomschepen. Vooral het 
etablissement te Soerabaja bleek ten volle aan de verwachtin-
gen te voldoen. E r wordt meer en meer gebruik van gemaakt ten 
behoeve van exportgoederen. 

De Java—Xew-York-lijn breidde haar 4-wekelijkschen dienst 
Amerika—Nederlandsch-Indië vice versa in het begin van het 
verslagjaar uit tot een 3-wekelijkschen dienst. He t ladingaan-
bod naar Amerika was over het algemeen voldoende. De vrach-
ten voor koffie, peper en rubber werden verhoogd. In het lading-
aanbod van Amerika naar Indië viel eenige vooruitgang te 
constateeren. De vrachten van Amerika naar Indië bleven vrij-
wel ongewijzigd. Door alle op Amerika varende lijnen werden 
gelijke vrachten genoteerd, doordat de lijnen welke in 1925 een 
nieuwen dienst van Indië op Amerika openden zich bij het 
bestaande Rate-agreement aansloten. 

De Java—Bengalen-lijn had een groot suikervervoer van J a v a 
naar Britsch-Indië. I n het vervoer van balen goenies van Cal-
euita naar Java was eveneens vooruitgang te constateeren; de 
vracht voor dit artikel bleef op hetzelfde peil. He t rijstvervoer 
van Ra*igoon naar Deli en Java vertoonde eene kleine vermeer-
dering; de vracht voor dit product bleef ongewijzigd. 

Gedurende 1925 vonden 19 afvaarten van Java en 18 afvaar-
ten van Calcutta plaats, terwijl het aantal afvaarten van Ran-
goon 21 bedroeg. 

b. Op Europa varende diensten. 

De maildienst van de Stoomvaartmaatschappij . .Nederland" 
werd met 7 schepen onderhouden en vond regelmatig plaats . 

De voorspoed van cultuur- en handelsondernemingen in 
Nederlandsch-Indië en de daaruit voortgevloeide verbetering van 
den algemeenen financieele;; toestand aldaar, hebben ook op 
hel bedrijf der Maatschappij hun invloed doen gelden. Gaande-
weg ging men er weder toe over de uoodige materialen, machines 
en goederen voor aanvulling van voorraden, vernieuwing en 
verbetering van fabrieken, installaties en transportmiddelen uit 
Europa en Amerika te betrekken, waardoor het vervoer naar 
Nederlandsch-Indië in het afgeloopen jaar aanmerkelijk is toe-
genomen. Omtrent het vervoer van Indië naar Nederland kan 
niet zoo gunstig gerapporteerd worden. Door de groote droogte 
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zijn ilc oogsten van vele gewassen zeer tegengevallen en was 
het aanboa van lading dientengevolge veel geringer. 

Het passagiersvervoer is bevredigend geweest. 
Xaasl den bestaanden snelvraehtdienst werd in het begin 

van 1606, in eombinatie mei de Botterdamsche Lloyd, een 
tweede 2-wekelijksche dienst met vaste aankomitdata vun 
Europa naar Indië ingesteld, de z.g. üenuu-dienst van Amster-
dam respectievelijk Rotterdam via Genua, Belawan, Singapore 
naai' Java-haveni en Makassar. 

Hel aantal afvaarten in 1696 in liet uitgaande verkeer bedroeg 
voor de mailschepen 27 en voor de vrachtschepen 46, terwijl dat-
in het thuisgaando Verkeer voor de mailachepen 27 en voor de 
vrachtschepen 42 bedroeg. 

De vloot der Maatschappij werd uitgebreid met het vracht* 
Bchip Singkep, terwijl de vrachtschepen Lombok, Ambon en 
Ceram wei-den verkocht. In aanbouw is het mailschip Pieter 
Corneliiioon Hooft. Einde 1925 telde de vloot der Maatschappij 
— laatstgenoemd schip niet medegerekend — 8 mailschcpcn 
(bruto tonnenmaat 65372) en 39 vrachtschepen (bruto tonnen-
maat 267 576). 

De maildienst van de stoomvaartmaatschappij , ,Rotter-
damsche Lloyd" vond in 1925 regelmatig plaats. 

Door in den snelvraehtdienst via Padang varende vracht-
schepen werd steeds de route Sabang—Padang gevolgd, zoowel 
op de uit- als op de thuisreis. 

Naast den bestaanden snelvraehtdienst werd in begin 1925, 
in eombinatie met de Stoomvaartmaatschappij „Neder land" , 
een tweede 2-wekelijksehe dienst van Europa naar Indië inge-
steld, met vastgestelde aankomstdata , de z.g. Genua-dienst 
van Amsterdam respectievelijk Rot te rdam via Genua, Belawan, 
Singapore naar Tandjoengpriok. In de laatste helft van 1925 
werd door de in dezen dienst varende schepen ook geregeld te 
Antwerpen geladen en te Padang en Port Swet tenham gelost. 

In 1925 hebben plaats gehad 26 afvaarten met mailschepen 
en 35 met vrachtschepen van Nederlandsch-indië. naar Europa, 
benevens 26 afvaarten met mailschepen en 41 met vracht-
schepen van Europa naar Nederlandsch-Indiê. 

Het vervoer van Europa naar Nederlandsch-indië verbeterde 
vooral in de tweede helft van het jaar tengevolge van de 
gunstiger economische toestanden in Indië. He t aanbod van 
lading van Nederlandseh-lndië was echter niet voldoende om 
de schepen geregeld met volle ladingen naar Europa te doen 
expedieeren. 

De vloot der Maal schappij werd uitgebreid met het mailschip 
Indrujiocra, terwijl het mailschip Goentocr verkocht werd en 
het vrachtschip Soerakarta door stranding verloren ging. I n 
aanbouw is één mailschip (Hibajak). De vloot bestaat thans 
— de Sibajak niet medegerekend — uit 9 mailschepen (bruto 
tonnenmaat 69 88!) en 29 vrachtschepen (bruto tonnenmaat 
188 722). 

Ten opzichte van 192! nam hel ladingaanbod van Europa 
naar Indië eenigszins toe. H e t aanbod van lading naar Europa 
gedurende de eerste 8 maanden van 1925 was bevredigend; 
gedurende de resteerende maanden was het echter veel minder, 
hetgeen over het algemeen een gevolg was van de marktcon-
stellatie en van de langdurige droogte. 

Over het algemeen ondergingen de vrachten naar Europa 
slechts t ene geringe wijziging; in verband met de gunstige 
positie van de rubber werd de rubbervracht verhoogd: ook de 
malsvracht onderging eenige verhooging. 

I n het Buikervervoer naar Europa viel eene achteruitgang te 
oonstateeren, aangezien in hel verslagjaar de suiker voorname-
lijk door Britsch-Jndië, China en Japan werd opgenomen. 

3. Gouvernement! Marine. 
Personeel. In 1925 zijn 132 mindere schepelingen aan-

genomen, terwijl 491 schepelingen hun dienstverband ver-
lengden. 

Einde Maart 1926 bestond het korps ambtenaren uit 143 man 
(19 gezaghebbers, 58 officieren, 3 adspirant-officieren en 73 
werktuigkundigen), met inbegrip van één gezaghebber tijdelijk 
geplaatst bij het hoofdkantoor van scheepvaart en 3 cerstc-
werktuigkundigen, werkzaam bij den aanbouw en de herstelling 
van de gewestelijke en andere landsvaartuigen, benevens 11 
ambtenaren, die buiten de sterkte van hun korps dienst deden 
aan boord van de schepen van de bebakening en kust verlichting 
en bij de uildieping van hel Westervaarwater naar Soerabaja. 

Handelingen der Staten-Generaal . Bijlagen. 1926—1927. 

In indië werden 6 jongelieden, afkomstig van den zcevaart-
kundigen leergang, als adspirant-ofticier aangenomen, benevens 
5 vierde-werkt uigkundigen. 

De vloot was einde Maart 1926 bemand inet 742 schepe-
lingen. 

Nadere opgaven nopens de gevorderde diensten en de aan-
wezige bemanning van de schepen der gouvernernents marine 
vindt men in bijlage F . 

De bepalingen voor den leergang voor de opleiding van offi-
cieren en werktuigkundigen der gouvernementsmarine tot radio-
telegrafisi aan boord van de schepen, behoorende tot den dienst 
van scheepvaart (Bb. n°. 9844) zijn nader gewijzigd bij O. Bn. 
24 Sept. 1925 n". 43 (Bb. n°. 10892) en 10 Nov. 1925 n°. 23 
(Bb. n°. 10917). 

Do voorschriften omtrent hel afnemen in Nederlandsch-indië 
van de examens voor het personeel bij de gouvernementsmarine 
zijn nader aangevuld bij G. B . 19 Jan . 1925 n". 16 (Bb. n°. 
10717). 

Bij G. B . 22 Juni 1925 n°. 19 (I. S. n°. 289) zijn de verpleeg-
kosten vastgesteld van de opvarenden van de gouvcrnements-
marine bij opneming in eene militaire ziekeninriehting. 

Materieel. Einde Maart 1926 bestond de vloot der gouver-
ncmentsmarine uit 24 schepen. Hiervan waren de Albatros, de 
Aldebaran, de Bcllatrix, de Canopus, de Fomalhaut, de 

i Qemtna, de Kwartel, de Nias en de Zwaluw bestemd voor 
de Btationsdiensten, de Sirius en de Wcga voor de algemeene 
diensten, de Argus en de Glatik voor den tegengang van den 
opiumsluikhandel ter zee, de Zuiderkruis voor kabelwerk, de 
Dog voor zce-onderzoek, de Orion en de Eridanus voor op-

i nemingswerkzaamheden, de Hazemvind voor logementschip, 
I terwijl de Brak, de Edi, de Deneb, de Cycloop, de Speurder 
! en de Spiis in reserve waren. 

Bij de gewestelijke vaartuigen werden in dienst gesteld 14 
i motorbooten, namelijk 1 te Bengkalis (Oostkust van Sumat ra ) , 
; 1 te Tandjoengpinang (Biouw en Onderhoorigheden), 1 te Tan-
; djoengredeb (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo), 1 te Tan-
| djoeugselor (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo), en 10 

onderscheidenlijk te Soerabaja, Reo (Timor en Onderhoorig-
heden), Djambi. Tandjoengpinang (Biouw en Onderhoorig-
heden), Soerabaja, Soerabaja, Waewerang (Timor en Onder-
hoorigheden), Toboali (Bangka en Onderhoorigheden), Toeal 
(Amboina), en Weda (Amboina), ter vervanging van de motor-
booten H, 46, Greta, 9, 115, 119, de stoomvaartuigen Moesi 
en Amboina en den motorschoener Magda. Voorts waren in 
dienst 2 motorschoeners, de Albertinc te Bengkalis (Oostkust van 
Sumatra) en de Eki te Geser (Amboina), ter vervanging van 

! de motorboot 144 en den motorsehoener Kcmphacn, zoomede 4 
' stoomvaartuigen, de Kitty, de Amboina, de Borneo en de Urania 
\ onderscheidenlijk te Tandjoengbalai (Riouvv en Onderhoorig-
• heden), Sampit (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo), Tanah-

grogoi (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) en Fakfak 
; (Amboina), ter vervanging van de stoomvaartuigen Djambi, 
• Bophia 1. Alida en Nora. 

In aanbouw bevinden zich 4 motorbooten en 2 stoomvaar-
tuigen. 

Einde Februari 1926 waren in dienst 106 motorbooten, 42 
stoomvaartuigen en 5 motorschoeners, benevens vele roei- en 
zeilvaartuigen. 

4. Bebakening, kustverlichting en loodswezen. 

Hei bebakeningsschip Pollux deed, behoudens de tijdperken 
vi or herstelling en onderhoud, onafgebroken dienst. H e t be-
bakeningsschip Hoofdinspecteur Zeeman werd wegens nood-
zakelijke groote herstellingen in Juli 1925 vervangen door het 
bebakeningsschip Pharuê. In diezelfde maand werd het be-
bakeningsschip Castor weder in dienst gesteld. 

Gedurende bet verslagjaar werden gebouwd: een onbewaakt 
blaugasbaken op de Pamanoekanklip (Noordkust van Java ) , een 
onbewaakt blaugasbaken op liet Herculesrif (Oostkust van 
Borneo), een bewaakt acetyleenlicht op Pandjnng (nabij Japara ) , 
een (neet vleenjkustlicli! ie Pasoeroean en een (aeetvleen)kust-
licbt te Panaroekan. 

Voorts werden de volgende kustlichten door wijziging van de 
i lichtbron verbeterd: de lichtsterkte van het kustlicht te 
I Tiilatjap werd verviervoudigd door toepassing van pharoline in 
1 plaats van petroleumgloeihchl ; de lichtsterkte van het kust-

5. Ned.-Indië. 8 
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licht ti; Asahan werd door wijziging van het petroleumlicht in 
acetyleenlicht vervijfvoudigd; op do onbewaakte lichtbakens 
Koordbroeder, Melvill, Middelburg en Pelangkat werd he t 
acotyleengas door blaugasgloeilieht vervangen, waardoor meer 
bedrijfszekerheid werd verkregen; op liet loodiliohtiohip Palem-
biiiig word blaugai als lichtbron ingevoerd. 

De kustliohten Padang» en Pagoerawan-rivier werden ge-
bluaoht, als zijnde van geen belang meer voor de scheepvaart. 

Allo liohtboeien ter Oostkust van Sumatra, Westkust van 
Bomeo en Noordkust van Java , te /.amen 35, werden van vet-
gasgloeilicht voorzien, waardoor eene tienvoudige lichtsterkte 
(bij slechts 20 % meer gasverbruik) verkregen werd. 

Gedurende hoi verslagjaar werden bijgelegd 3 liohtboeien on 
16 tonnen, geplaatst 88 ijzeren bakens (waarvan 18 ter ver-
vanging van tonnen) en opgenomen 2 liohtboeien en 31 tonnen. 
Medio Maart 1920 bedroeg het aantal onbewaakte lichtbakens 
79 (4 tijdelijk geblusobt, 31 met acetyleenlicht, 16 met blau-
güsglocilicht, 5 met vetgaslicht-open vlam, 7 met vetgasgloei-
licht en 16 met petroleumlicht). He t aantal te water liggende 
liohtboeien bedroeg 81 (1 met acetyleenlicht, 17 met vetgas-
lioht-open vlam en 63 met vetgasgloeilioht), terwijl 18 lantaarn-
boeien uitlagen. Het aantal te water liggende tonnen bedroeg 
medio Maart 1926 364 en het aantal ijzeren, houten en steenen 
bakens (geleide- en andere merken inbegrepen, doch met uit-
zondering van de lichtbakens en de zgn. niet-officieele merken) 
391. E r waren 8 loodsliohtsohepen en 2 onbewaakte licht-
sehepen in gebruik. H e t aantal bewaakte kuBtlichten bedroeg 
150 (48 met petroleumlicht, 7 met petroleumgloeilicht, 1 elec-
triseh, 2 met pharolinelicht en 97 met acetyleenlicht); het 
daarop geplaatste personeel bestond uit 2 opzichters, 43 hoofd-
lichtwachters, 242 lichtwachters en 86 koelies, benevens eenige 
reserve-licht wachters voor aflossing. Bovendien werden op ver-
schillende reeden in den archipel nog 130 kleine haven- en 
steigcr-petroleumlichten getoond. 

Bij G. B . 13 Juli 1925 n°. 7 (I. S. n°. 326) is bepaald dat, 
gerekend van 1 Januari 1925, de uitgaven ten behoeve van de 
vaartuigen van den haven- on loodsdienst binnen de grenzen 
der begrooting door den commandant der zeemacht en hoofd 
van het departement der marine worden geregeld. 

Aan loodsgelden werd geïnd : 

1923. 1924. 1925. 

Tandjoengpriok (Batavia) ... f 158 516 f 175 017 f 172 305 
Soerabajo en Grissee 613 B01 742 207 807 875 
Tjilatjap .... 42 613 52 556 55 946 
Emmahaven (P adang) 71 700 71 430 76 282 
A roe-baai en Bn balan-geul .. 70 480 59 197 56 239 
Belawan (Dein 102 764 137 433 177 038 
Bamboe 71 020 

157 747 
174 755 

68 253 
172 757 
194 173 

82 493 
Palembang . 

71 020 
157 747 
174 755 

68 253 
172 757 
194 173 

193 839 
Balikpapan 

71 020 
157 747 
174 755 

68 253 
172 757 
194 173 213 356 

Koetai-rivier 50 750 79 171 89 482 
Tarakan 50 825 

59 265 
61 233 
68 163 

51 527 
Makassar ... 

50 825 
59 265 

61 233 
68 163 71 655 

50 825 
59 265 

61 233 
68 163 

£ 1623 738 f 1881 590 f' 2048 037 
I >e regeling van de heffing van bakengeld (I. S. 1924 n°. 228) 

is gewijzigd en aangevuld bij Ordn. van 27 Jon. 1926 (I. S. 
n°. 18) en 24 Febr. 1926 (I. S. n°. 73). 

Bij (i. Bn. I Sept. 1925 n". 15 (T. S. n°. 450) en 5 Jan . 1926 
n". ;; i (1. 8. nu. 9) zijn Seroewai (gouv. Atjeh en onderhoorig-
heden) en Karimoendjawa (res. Semarang) mede als plaats 
aangewezen waar geen bakengeld zal worden geheven. 

De reedegrenzen van Bamboe (res. Riouw en Onderhoorig-
n) zijn '!:i G. B . 2 T)e>'. 1925 n". 1 (T. S. n°. 611) gewijzigd. 

Aan bakengeld werd ontvangen: 
1923. 1924. 1925. 

.lava en Madoera f 974 323 f 1028 067 f 975 978 
Buitenaewesten 1 1 8 1 5 5 5 1253 806 1318 298 

1 2 155 H78 f 2 281 933 f 2 291 378 

5. Hydrografie. 

He t opnemingsvaartuig Tydeman verrichtte begin Mei 1925, 
na beëindiging van de jaarlijksche herstellingen te Soerabaja, 
eene gedeeltelijke heropneming van het vaarwater naar Benoa 
(Bali), welke ongeveer een week tijds in beslag nam. Vervol-
gens hervatte het vaartuig het opnemingswerk ter Noordkust van 
Nieuw-Guinee en zette dit voort tot medio October. Op dat 
tijdstip was die kust opgenomen tot Sarmi, inclusief de Koe-
nmniba-groep, terwijl een gedeeltelijke opneming van de Mam-
beramo-rivier had plaats gevonden tot Van Pee-eiland. Van 
midden October tot einde December werd vervolgens de 
opneming van de West- en Oostkust vun het schiereiland 
Hoalmoal (Ceram) en van de eilanden Kelang en Manipa vol-
tooid, waarna de Tydeman de opneming van de Zuidkust van 
Ceram ter hand nam van Sepa af om de Oost. 

De Van Doorn bewerkte tot eind April 1925 het terrein bezui-
den Misoöl (West-Nieuw-Guinee) en vervolgens van medio Mei 
tot de. eerste helft van September de Westkust van Halmahera 
bezuiden Tandjoeng Dobegasi met de daar bewesten gelegen 
eilanden. De opneming van die Westkust was gevorderd tot 
Tandjoeng Dolli (Tandjoeng Tokaka) met inbegrip van de 
Goearitji- en Latalata-eilanden, Moti, Makjan, Kajoa en de 
Noordkust van Kasiroeta en van Batjan. Van October tot de 
tweede helft van December werd de opneming voortgezet van 
Zuid-Misoöl en het zeegebied tusschen Misoöl en den Vogelkop. 
De opneming van de Zuidkust van Misoöl en de Oostzuidoost 
van Misoöl gelegen eilanden tot en met de Valsche Pisangs 
kwam in December geheel en die van het zeegebied tusschen 
Misoöl en den Vogelkop grootendeels gereed. Op 27 December 
vertrok de Van Doorn voor de jaarlijksche herstellingen naar 
Soerabaja, waarna het schip begin Februari 1926 via Panaroekan 
(West-Lombok), Straat Laoet en het eiland Polewali (afd. 
Makassar) naar Amboina terugkeerde voor revisie-opnemingen 
van de reeden Panaroekan en Polewali en den Noordingang van 
Straat Laoet. 

Gedurende Maart en April 1925 werkte de Eridanus ter Oostkust 
van Selaroe (Amboina) en in Straat Egeron en bracht het eiland 
Babar in kaart. Na afloop van de jaarlijksche herstellingen in Mei 
vertrok het schip begin Juni van Soerabaja via de Oostkust van 
Borneo (voor verificatie der juiste ligging van het Hercules-rif 
ten opzichte van den Borneo-wal) naar Amboina en werkte van 
daar uit de opneming van de Tanimbar-groep verder af. Na eene 
begin Augustus te Soerabaja ondergane herstelling wegens het 
verliezen van een schroefblad, nam het vaartuig opnieuw de 
geul van het Oostervaarwater naar Soerabaja (deze geul bleek 
praktisch ongewijzigd sinds de vorige opname van 1914), eenige 
vaarwaters in den Kangean-archipel en Straat Laoet op. Eind 
September vertrok de Eridanus van Amboina naar Damar , 
welk eiland in kaart werd gebracht; daarna werd in November en 
de eerste helft van December de opneming van de Tanimbar-
groep en van de Zuidwester-eilanden (Nila, Seroea, Manoek) vol-
tooid. Eind December vertrok het schip naar den Banggai-
archipel, waar het gedurende Januar i en de eerste helft van 
Februari de Peling-baai en het riffencomplex bezuiden Labobo 

1 en Banggai opnam. Begin Maart 1926 kwam het vaartuig te 
; Soerabaja in periodieke herstelling. 

De Orion zette de opneming van de Oostkust van Sumatra 
voort, waarmede men in Maart 1926 gevorderd was tot en met 
de Aroe-baai (belooding Sembilang-gcul, kanrtcering Telaga 
Toedjoeh). Gedurende December 1925 en Januar i 1926 maakte 
het schip het nog resteerende loodingswerk nabij Boehoen af, 
waarmede de opneming van de Westkust van Sumatra voltooid 
werd, terwijl tevens een heropneming plaats vond van de wedcr-
om belangrijk gewijzigde reede van Singkel. 
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F. 
AANGELEGENHEDEN BEHOORENDE TOT DEN WERKKRING 

VAN HET DEPARTEMENT VAN JUSTITIE. 

In verband met de hervorming van het bestuur in West-Java , 
zijn bij Ordn. van 27 Aug. 1925 (I. S. n°. 435) en 2 Sept. 1925 
(I. S. n°. 497) eenige wettelijke voorzieningen getroffen, o. a. 
met betrekking to t : de overschrijving van den eigendom van 
vaste goederen en het inschrijven van hypotheken op dezelve 
in Nederlandsch-Iudië; het houden der registers van den burger-
lijken stand voor de Europeanen en voor de Chineezen; het 
tarief van justitiekosten en salarissen in burgerlijke zaken voor 
de Europeesche rechtbanken in Nederlandsch-Indië; het notaris-
ambt in Nederlandsch-Indië; de weeskamers in Nederlandsch-
Indië ; het tarief tot regeling der schadeloosstelling voor Euro-

peanen en met dezen gelijkgestelde personen in strafzaken als 
getuigen of deskundigen verschenen; de landgerecht-rechtspraak; 
de voorwaardelijke invrijheidsstelling. 

De zetel van den landraad en het residentiegerecht van 
Goenocngsocgili is — met ingang van 1 December 1925 (zie I . 8 . 
1925 n". 688) —• naar Kotaboenii (res. Lampoengsche districten) 
overgebracht (Ord. van 27 Mei 1925 in I . S. n°. 245). 

Bij Ord. van 2G Dec. 1925 (I . S. n°. 668) is het rechtsgebied 
van de landraden en residentiegereehten in het gouvernement 
der Molukkon vastgesteld. 

§ 1. RECHTERLIJKE MACHT. 

De zittinggelden aan de leden van de landraden te Medan, 
Bindjai, Tandjoengbalai, Bengkalis en Tebingtinggi, voor zoover 
zij geen van landswege bezoldigd ambt bekleeden, zijn nader 
vastgesteld bij G. B . 25 April 1925 n°. 26 (I. S. n°. 188). 

Bij G. B . 25 Mei 1925 n". 6 (I . S. n°. 234) is bepaald, dat ook 
niet-Inlanders benoembaar zijn tot ambten, waartoe tot dusver 
alleen Inlandsche rechtskundigen benoembaar waren. 

§ 2. RECHTSWEZEN IN HET ALGEMEEN. 

Bij K. B. 2 Sept. 1925 n". 79 (I. S. n". 497), gewijzigd bij 
K. B . 23 April 1926 n°. 14 (1. S. n°. 229), zijn het reglement 
op de rechterlijke organisatie, het burgerlijk wetboek, het wet-
boek van koophandel, het wetboek van strafrecht, de reglemen-
ten op de burgerlijke rechtsvordering en de strafvordering, het 
Inlandsch reglement, het landgercchtreglement en de faillisse-
mentsverordening gewijzigd en is de Gouverneur-Generaal ge-
maehtigd om de rechtsreglementen der Buitengewesten in den-
zelfden zin te herzien, een en ander in verband met de invoering 
van het nieuwe bestuursstclsol in Nederlandsch-Indië, zooals dit 
ten aanzien van de provincie is geregeld bij Ord. van 23 Febr. 
1924 (I. S. n°. 78). 

Bij K. B. 31 Juli 1925 n°. 61 (I. S. n°. 525) zijn het burger-
lijk wetboek, het wetboek van koophandel, het reglement op de 
rechtsvordering en het Inlandsch reglement zoodanig gewijzigd, 
dat de gelegenheid tot het leveren van getuigenbewijs is uitge-
breid, waarbij tevens de wraking van getuigen nader is geregeld. 

Reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der 
just i t ie . Bij K. B . 24 Maart 1925 n°. 69 (1. S. n". 230) is 
art. 116 van bet reglement op de rechterlijke organisatie en het 
beleid der justitie in Nederlandsch-Indië in dier voege gewijzigd, 
dat voortaan, indien bijzondere omstandigheden daartoe nopen, 
de functie van landrèchter kan worden opgedragen aan een 
ambtenaar van het binnenlandsch bestuur. 

Bij K. B . 4 April 1925 n». 23 (T. S. n°. 241) is art. 165 van 

dat reglement zoodanig gewijzigd, dat voortaan lichte misdrijven 
door personen, als bedoeld in de 2de alinea van dat artikel, die 
krachtens het door hen bekleed ambt, in plaats van voor het 
landgerecht, voor het Hooggerechtshof zouden moeten terecht-
staan. door den raad van justitie zullen worden berecht. 

Art. 92 van dat reglement is bij K. B . 13 Juli 1925 n°. 9 (I . S. 
n°. 442) aangevuld met de bepaling, dat de landraad te Ardjasa 
(afd. Soemenep, res. Madoera) wordt voorgezeten door den 
controleur bij het binnenlandsch bestuur aldaar, doch dat voor 
de berechting van misdrijven waarop de doodstraf, levenslange 
gevangenisstraf of gevangenisstraf van hoogstens 20 jaren is 
gesteld een rechtskundig voorzitter van een naburigen landraad 
wordt aangewezen. 

Bjj K. B . 25 J an . 1926 n°. 23 (I. S. n°. 114) is dat reglement 
gewijzigd en aangevuld in verband met de verheffing van het 
voorzitterschap van den krijgsraad te Tjimahi to t eene keuze-
l)c! rekking. 

De artikelen 52 en 119 van dat reglement zijn gewijzigd bij 
K. B. 28 Maart 1920 n°. 31 (I. S. nos. 197 en 198) ten einde uit-
breiding van de formatie van de raden van justitie op J a v a met 
een vice-preaident mogelijk te maken. 

Bij K. B . 23 April 1926 n°. 15 (I . S. n°. 236) is art . 20b van 
dat reglement gewijzigd met betrekking tot de schorsing en het 
ontslag van Inlandsche en niet-gegradueerde Europeesche rech-
terlijke ambtennn a. 
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Inlandsch reglement. Bij K. 13. '2 Mei 1923 u°. IK (I. S. 
n°. 290) ia het [nlandaoh reglemenl — met ingang van 1 Augustus j 
1925 (zie I. S. u". 332) — aangevuld in dien zin, dat , wanneer \ 
een Inlander terechi slaat terzake van een misdrijf waarop de j 
doodstraf is gesteld en liij daartoe hel verzoek doet, de voorzitter , 
van den landraad een rechtsgeleerde of deskundige aanwijst om 
hem ter terechtzitting kosteloos hij te staan. 

Bij K. B. 5 Juni 1925 n". 70 (1. S. n°. 359) is art. 33a van | 
dat reglemenl gewijzigd in dier voege, dat voortaan de Inlandsehe ; 
politiebeambten, bekend onder dm naam van mantri-politie, ook 
bevoegd zijn tot het houden van voorloopig onderzoek in Inland-
sche strafzaken. 

Bij K. B. 5 Juni 1925 n". 72 (I. S. n". 308) is •— met ingang 
van I Mei 1920 (zie I. S. L920 n°. 118) — art. 223 van dut regle- | 
ment in dien zin aangevuld, dat voortaan de mogelijkheid van : 
conservatoir beslag ook op onroerend goed buiten twijfel wordt ! 
gesteld. 

Bij K. 11. 28 Nov. 1925 a'. 13 (I. S. 1926 n". 33) is — met , 
ingang van 1 April 1920 (zie I . S. 1926 n°. 118) — art. 240/ I 
van dal reglement aangevuld in dien zin dat, wanneer volgens j 
art. 210/, 10de lid, van dat reglement, do raad van justit ie met 
vernietiging van een beschikking van den landraadspresident, i 
beslist dat een zaak behoort tot de kennisneming van een land- J 
gerecht, de aangewezen landreehter verplicht is die zaak te i 
berechten. 

De K. Bn. 7 J an . 1920 n°. 63 (1. 8. n°. 287) en 25 Mei 1925 
n°. 85 (I. S. n°. 322), houdende wijzigingen van de ar t t . 240b 
en 240c van hel Inlandsch reglement, zijn in werking getreden 
met ingang van 1 September 1925 (zie I. S. 1925 n°. 365). 

Bij 5 . B. 16 Oct. 1925 n". lx (I . S. n°. 540) is het gewest ! 
West "lava aangewezen als gewest waarin het hoofd van geweste- ' 
lijk bestuur bevoegd is een anderen Europeesohen ambtenaar bij 
het binnenlandscn bestuur voor een bepauld gedeelte eener j 
afdeeling te belasten met de werkzaamheden en verrichtingen, ! 
welke in bet Inlandsch reglement aan de hoofden der afdeelingen 
zijn opgedragen. 

Ter verdere uitvoering van de voorlaatste alinea van art. 89 : 

van het Inlandsch reglement, is bij Ord. van 6 Mei 1925 (I. S. 
n". 208) het in art. 89 ten aanzien van assistent-residenten 
bepaalde voor Bandjarnegara (res. Banjoemas) toepasselijk ver-
klaard op den aldaar bescheiden controleur. 

Landgc-rschten. Bij G. 15. 27 Aug. 1925 u". 13x ( I . 8. 
n°. 137) zijn de plaatsen aangewezen tot het houden der terecht- ! 
zittingen van de landgerechten te Serang, Batavia, Mecster-
Cornelis, Buitenzorg, Poerwakarta, Bandoeng, Soekaboemi, 
Garoet, Tasikmalaja, Cheribon en Indramajoe, alle in het gewest 
West - J a va. 

Rechtswegen in de Buitenéewestan. Bij K. B . 5 Jun i 1925 
n°. 71 (I. S. n". 314) is de Gouverneur-Generaal gemachtigd om ' 
in de reglementen tot regeling van het rechtswezen in de Buiten-
gewesten wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen. 

De reglementen op het rechtswezen in de Buitengewesten zijn 
nader gewijzigd bij Ord. van 13 Juli 1925 (I. 8. n°. 328) met j 
betrekking tot de revisie van strafvonnissen. 

Bij Ord. van 10 Aug. 1925 (J. S. n°. 372) zijn de reglementen 
op het rechtswezen in de Buitengewesten aangevuld met betrek-
king tot opiummisdrijven. 

Bij Ord. van 12 April 1926 (I. S. n". 149) zijn de reglementen 
tot regeling van het, rechtswezen in de Buitengewesten nader | 
gewijzigd, waardoor de mogelijkheid van conservatoir beslag ook 
op onroerend goed buiten twijfel wordt gesteld (zie ook I. S. 
1925 n°. 358) en «aardoor de gelegenheid tot het leveren van 
getuigenbewijs is uitgebreid en waarbij de wraking van getuigen i 
nader is geregeld (zie ook I. S. 1925 n°. 525). 

Het reglement tot regeling van het rechtswezen in de res. \ 
Zuider- en Oosterafdeehng van Borneo (I . S. 1880 n°. 55) is ; 
nader gewijzigd bij Ord. van 16 April 1925 (I. S. n°. 173). 

Het reglement op het rechtswezen in de res. Djambi (I . S. 
1906 n°. 320) is nader bnz ien bij Ord. van 13 Juli 1925 (I . S. i 
n°. 327). 

De reglementen tot regeling van het rechtswezen in Djambi j 
( I . 8. 1906 n°. 320) en in Palembang (I. S. 1914 n°. 694) zijn ; 
— met terugwerkende kracht tot 1 Maart 1925 — nader gewij-
zigd bij Ord. van 6 Aug. 1925 (I. S. n°. 367), hetgeen samen-
hangt met de in die gewesten ingevoerde nieuwe wetgeving 
voor de Vreemde Oosterlingen. 

F. 64 

De reglementen tot regeling van het rechtswezen in de gewes-
ten Oostkust van Sumatra ( ] . S. 1908 n°. 554), Celebes en ónder-
hoorigheden (I. 8. 1912 n°. 206) en Bumatra ' i Westkust en 
Tapanoeli (1. 8. 1912 n". 205) zijn nader herzien bij Ord. van 
11 Aug. 1925 (I. S. n". 374). 

In verband mei de hervorming van hel best uur in de Moluk-
ken, zijn bij Ord. van 26 Deo. 1925 (I. S. n°. 667) eenige rechts-
regelingen in de Buitengewesten nader gewijzigd. 

liet reglement op het rechtswezen in de res. Manado (I. S. 
1882 n°. 27) is nader gewijzigd bij Ord. van 25 Jan . 1926 (T. S. 
n". 36). 

Ingevolge Koninklijke machtiging (zie 1. S. 1925 n°. 314) is 
bij Ord. van 29 Maart 1926 (I. 8. n°. 119) eene aanvulling aan-
gebraeht in de reglementen tot regeling van het rechtswezen in 
het gouv. Oostkust van Sumatra en in het gouv. Celebes en 
onderhoorigheden. 

Inheemscho rechtspraak. In verband met de voeging van 
de onderafdeeling Batoe-eilanden bij de afdeeling Nias der res. 
Tapanoeli (J. S. 1925 nos. 354 en 355), is bij Ord. van 16 Sept. 
1925 (I. S. n". 496) eene nadere wijziging gebracht in de regé-
ling der inheemsche rechtspraak in enkele gedeelten van da t 
gewest (I . S. 1906 n°. 498). 

])c Ord. in I . S. 1903 n°. 8, betreffende de hervorming van het 
rechtswezen in de Vorstenlanden, onderging enkele wijzigingen 
bij Ord. van 26 Deo. 1925 (I. S. n°. 682) me t betrekking tot de 
aan de kennisneming en beslissing van den Soesoehoenan van 
Boerakarta en het hoofd van het Mangkoenagarasehe Huis onder-
worpen strafzaken wegens feiten gepleegd binnen het gewest 
Soerakarta en burgerlijke zaken indien gedaagden in dat gewest 
woonachtig zijn. 

Door het zelfbestuur van Boeloengan (res. Zuider- en Ooster-
afdeeling van Borneo) is in Januari 1925 voor de Tidoengsche 
landen een kerapatan besar ingesteld, gevestigd te Melinau. 

In de residentie Manado zijn regelingen vastgesteld nopens de 
rechtspraak over zelfbestuursonderhoorigen door de gezamenlijke 
zelfbesturen van de onderafdeelingen Sangihe-eilanden, Parigi, 
Paloe, Donggala, Bolaang Mongondou, Poso en Kolonedale, zoo-
mede door de zelfbesturen van Banggai, Talaud-eilanden, Boeol 
en Toli Toli. Na goedkeuring door den Besident van dat gewest, 
zijn deze regelingen 1 Januari 1926 in werking getreden. 

De reglementen voor den Rijksraad te Ternate en voor den 
Grooten Madjelis te Gorontalo zijn nader gewijzigd bij Ord. van 
13 Juli 1925 (I. S. n°. 328). 

Rechtspersoonlijkheid van veren ig ingen . In 1925 zijn in 
Indië op den voet van K. B . 28 Maart 1870 n°. 2 (I. S. n°. 64), 
112 vcreenigingen als rechtspersoon erkend, alle aangegaan voor 
minder dan 30 jaren; 25 er van, meest van liefdadigen en 
economischen aard, waren door Chineezen en 9 (4 van eeono-
mischen, 2 van liefdadigen aard, 2 sociëteiten en 1 schoolver-
eeniging) door Inlanders opgericht. Rechtspersoonlijkheid werd 
geweigerd aan 34 vereenigingen, welker s ta tuten niet in over-
eenstemming waren te achten met het werkelijk karakter der 
vereeniging. 

Naamlooze vennootschappen. In 1925 is in Indië bewilliging 
verleend op de oprichting van 110 en hier te lande op die van 
21 naamlooze vennootschappen, welke haar werkkring uitslui-
tend of ten deele in Nederlandseh-lndië vinden, alle nader ver-
meld in bijlage G, tabel I . 

Loterijen. Bij G. B . 80 Dec. 1925 n°. 81 (Bb. n°. 10957) 
zijn nieuwe regelen vastgesteld, door den Directeur van Justi t ie 
in acht te nemen bij het toestaan van loterijen. 

Aan de vereeniging Nederlandsch-Indische Jaarbeurs te Ban-
doeng, de Soerabajasche Jaarmarktvereeniging te Soerabaja en 
het Pasar Gambir-comité te Batavia zijn goederenloterijen, 
groot onderscheidenlijk f 200 000. f 200 000 en f 25 000 nomi-
naal, toegestaan. 

Van de voor 1925 toegestane geldloterij, groot f 1 000 000, zijn 
de winsten bestemd voor het Olympiade-comité te Batavia en 
voor een 4-tal studiefondsen. 

Filmoi'donnantic. Bij Ord. van 9 Sept. 1925 ( I . S. n° 477), 
gewijzigd bij die van 5 Jan . 1926 (I. S. n°. 7), zijn — met ingang 
van 1 Januari 1926 — voorzieningen getroffen ter bestrijding 
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van bel zedelijk en maatschappelijk gevaar san filmvertooningon | 
verbonden (filmordonnantie 1!)25), terwijl bij G. B. van den- I 
zelfden datum n°. 1(1 (I. S. n°. 478) voorschriften tot uitvoering 
van die filmordonnantie zijn vastgesteld. 

Rechtstoestand van personen. Van de in bet vijfde lid van 

§ 3. BURGERLIJK RECHT, HANDELSRECH1 

Gelijk reeds in § 2 is vermeld, zijn bij K. B . 31 Juli 1925 
n°. 61 (I. S. n°. 525) o.m. het burgerlijk wetboek voor Neder-
landsch-Indië en het wetboek van koophandel voor Neder-
landacb-Indië zoodanig gewijzigd, dat de gelegenheid tot het 
leveren van getuigenbewijs is uitgebreid, waarbij tevens de 
wraking van getuigen nader is geregeld. 

Bij 5 . B . 2 Doe. 1625 n°. 39 (1. S. n°. 614), gewijzigd bij 
(1. B. 27 J an . 1926 n°. 5 (I . S. n°. 89), zijn voor 1926 de jaar-
lijks wederkeerende feestdagen aangewezen welke voor de toe-
passing van het tweede lid van art. 153 van het wetboek van 
koophandel voor Nederlandsch-Indië met den Zondag gelijk-
gesteld worden. 

Bij IC B. 23 April 1925 n°. 40 (I. S. n°. 280) is art. 444 van 
het reglement op de burgerlijke rechtsvordering in Nederlandsch-
Indië in dien zin gewijzigd, dat het voortaan mogelijk is om 
ambtenaren van anderen dan Europeesehen landaard tot het 
verleenen van bijstand aan te wijzen ih geval van beslag op 
roerende goederen, indien de plaats waar de inbeslagneming 
moet geschieden verder dan 10 palen van den zetel van een 
raad van justitie is verwijderd. 

Bij K. B. 8 Oct. 1925 n°. 39 (I. S. n°. 678) zijn — met ingang 
van 'i Maart 1926 (zie I . S. 1926 n°. 63) — enkele leemten 
in de bij K. B. 3 April 1923 n°. 38 (I. S. n°. 287) in de echt-
scheidingsbepalingen van het reglement op de burgerlijke rechts-
vordering aangebrachte wijzigingen aangevuld. Bij K. B . 23 
April 1920 n°. 13 (I . 8. n°. 235) is dat reglement zoodanig ge-
wijzigd en aangevuld, da t voortaan de mogelijkheid tot ontbin-
ding van een huwelijk bij verstekvonnis, zonder dat de gedaagde 
van de dagvaarding kennis heeft kunnen nemen, is afgesneden. 

De Ord. in I. S. 1916 n°. 46, houdende aanwijzing van ambte-
naren, bevoegd tot het waarmerken van onderhandsche akten 
dan wel van de handtoekening of den vingerafdruk in onder-
handsche geschriften, alsmede regeling van den vorm der waar-
merking en van de boeking der gewaarmerkte geschriften, is 
nader gewijzigd bij Ordn. van 20 Juni 1925 (I. S. n°. 287) en 
31 Oct. 1925 (I. S. n°. 558). 

Tn verband met de opheffing van de onderafdeeling Oelce 
Lheuo (afd. Groot-Atjeh, gouv. Atjeh en onderhoorigheden), 
zijn bij Ord. van 13 Dec. 1925 (I. S. n°. 638) voorzieningen ge-
troffen met betrekking tot de door den besturenden Europee-
Bchen ambtenaar van die voormalige onderafdeeling aangehou-
den registers voor de boeking van gewaarmerkte onderhandsche 
geschriften. 

Bij Ord. van 18 Fcbr . 1926 (f. S. n". 64) zijn voorzieningen 
getroffen met beirekking tot de door cenige der besturende 
Europeesche ambtenaren van de af deelingen der voormalige 
resident ièn Ban tam, Batavia, Preanger-l legentsehappen en 
Cheribon aangehouden registers voor dî  boeking van gewaar* 
merkte onderhandsche geschriften. 

Bij Ord. van 27 Aug. 1925 (I. S. n". 436) zijn voorzieningen 
getroffen voor de overbrenging der akten van in- en overschrij-
ving van onroerende goederen in het gewest West-Java van de 
voormalige hoofden van gewestelijk bestuur te Serang. Bandoeng 
en Cheribon naar de residentierechters aldaar. 

Bij Ord. van 3 Sent. 1925 (1. S. n°. 471) is — met terugwer-
kende kracht tot 1 Augustus 1924 — ook bij vestiging van zake-
lijke rechten, als bedoeld bij art. 1 van het K. B . in T. S. 1918 
n°. 21 , vrijstelling van het recht van overschrijving verleend. 

Bij O. B . 26 Dec. 1925 n°. lx (I . S. n°. 672) zijn voorzieningen 
getroffen mei betrekking tot de in- en overschrijving van den 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1926—1927. 

art. lfi.'J der Indische Staatsregeling aan de Indische Itogecring 
voorbehouden bevoegdheid is gedurende 1925 gebruik gemaakt 
door de bepalingen voor Europeanen toepasselijk te verklaren op 
433 personen, onder wie 329 Inlanders (202 mannen en 127 
vrouwen) en 104 Chineezen (I. S. 1925 nos. 161, 214, 275, 495, 
530 en 626). De meesten waren Christenen. 

» 

EN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 

eigendom van vaste goederen en het inschrijven van hypothe-
ken op dezelve in Xederlandsch-Indië (I. S. 1834 n°. 27) in de 
provincie West-Java en het gouvernement der Molukken. 

Bij Ord. van 26 Dec. 1925 (I. S. n°. 669) zijn eenige bijzondere 
regelingen met betrekking tot de in- en overschrijving van den 
eigendom van vaste goederen en het inschrijven van hypotheken 
op dezelve in Nederlandsoh-Indië ( I . S. 1834 n°. 27), geldende 
in het voormalig gewest Amboina, opgeheven. 

Bij Ord. van 26 Jan. 1926 (I. S. n°. 37) is de resolutie van den 
Gouverneur-Generaal in rade van 24 Jul i 1830 n". 27 (I . S. 
n°. 29) aangevuld met eene bepaling waardoor voortaan ook 
leges wordt geheven voor het opmaken van akten van splitsing 
en samentrekking van vaste goederen, alsmede voor de insohrij-
ving van schepen. 

I n verband met de opheffing van de onderafdeeling Oelee 
Lheue (afd. Groot-Atjeh, gouv. Atjeh en onderhoorigheden), is 
bij Ord. van 13 Dec. 1925 (I. S. n°. 639) voorzien in de afslui-
ting en bewaring der op de hoofdplaats dier voormalige onder-
afdeeling aangehouden registers, bestemd voor de inschrijving 
der verklaringen en opgaven van Inlanders en Vreemde Ooster-
lingen, die zich overeenkomstig de regeling nopens de vrijwillige 
onderwerping aan het Europeesch privaatrecht (I . S. 1917 
n°. 12) geheel of gedeeltelijk aan dat recht wenschen te onder-
werpen. Eene dergelijke voorziening is getroffen bij Ord. van 
In Febr. 1926 ( I . S. n°. 65) voor die op de hoofdplaats van cenige 
afdeelingen der voormalige residentiën B a n t a m , Batavia, Pre-
anger-Regentschappen en Cheribon aangehouden registers. 

Het reglement voor de Inlandsche Christenen in het gouver-
nemenl der Moluksche eilanden op het aangaan van huwelijken 
zoo onderling als met Europeanen of dcrzelver afstammelingen 
(T. S. 1861 n". 38) is, voor zooveel de residentie Amboina be-
treft, nader gewijzigd bij Ord. van 24 Juni 1925 (I . S. n°. 291). 

Burgerlijke s tand. Bij G. B . 27 Aug. 1925 n°. 18* (T. S. 
n'. !37) is aan eenige assistent-residenten in het gewest West-
Java de functie van ambtenaar van den burgerlijken stand voor 
hel aanhouden van registers van den burgerlijken stand voor de 
E i pcesche bevolking in hun ressort opgedragen. 

In verband met de opheffing van do onderafdeeling Tidore der 
afdeeling Tcrnate van de voormalige res. Amboina, is bij Ord. 
van 2fi Dec. 1925 (T. S. n". 671) voorzien in de afsluiting en 
bewaring der op de hoofdplaats dier voormalige onderafdeeling 
aangehouden registers van den burgerlijken s tand. 

Bij G. B . 9 Jun i 1925 n". 8 (I . S. n°. 268) is de bepaling 
ingetrokken da* ook te Tandjoeng (res. Bali en Lombok) een 
register van <hn burgerlijken stand voor Chineezen wordt ge-
houden. 

Industriecle eigendom. Bij K. V>. 5 Bept. 1925 n". R2 (X. S. 
n°. 874, 1. B. n°. 591) onderging het reglement industriecle eigen-
de: :i koloniën 1912 (I. S. 71". 545) — niet ingang van 1 Februari 
1928 (zie I. S. 1925 n°. 680) — eenige nadere wijzigingen. 

Andere onderwerpen. Ten aanzien van enkele andere tot 
deze paragraaf behoorende onderwerpen worden enkel rtatisti* 
sche opgaven verstrekt. Die opgaven, welke zijn opgenomen in 
bijlage G, tabellen II en VTI, betreffen de in 1925 gesloten 
huwelijken tusschen personen, die aan een verschillend recht 
zijn onderworpen en de in 1924 gedane inschrijvingen in de 
registers van den burgerlijken stand. 

8. Xcd.-Tndië. 9 
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§ 4. STRAFRECHT EN STRAFVORDERING. 
Bij K. B . 20 Aug. 1925 n°. 39 (1. S. n°. 553) is — met ingang 

v.-m ] Februari L986 (zie I. S. 1925 n°. 605) — art. 515 van het 
wetboek van strafrecht voor Nedcrlandseh-Indië gewijzigd, waar-
door voortaan strafbaar is hij, die bij het metterwoon verlaten 
van een wijk, desa of kanipong waar hij gevestigd is, nalaat van 
zijne verhuizing vooraf kennis te geven' aan het bevoegd gezag, 
zoomede hij, die na zijne vestiging in een wijk, desa of kam-
pong nulaat binnen 14 dagen daarvan kennis te geven aan het 
bevoegd gezag. Verder onderging dat wetboek nog de volgende 
wijzigingen en aanvullingen. Bij K. B . 7 Nov. 1925 n°. 42 ( I . S. 
1926 n°. 19), hetwelk in werking is getreden met ingang van 
1 Maart 1926 (zie I . S. 1926 n°. 40), is een nieuw artikel 5086i8 
ingevoegd, waarbij strafbaar wordt gesteld het dragen van 
kleedingstukken welke zooveel overeenkomst vertoonen met de 
ambtskleeding vastgesteld voor ambtenaren en beambten in 
dienst van den Lande of van een locaal ressort, dat de drager 
voor een zoodanig ambtenaar of beambte kan worden aangezien. 
Bij K. B . 5 Jan . 1926 n°. 41 (I. S. 1926 n°. 69) is — met ingang 
van 1 Mei 1926 (zie I . S. 1926 n°. 109) — art. 418 in dien zin 
gewijzigd, dat voortaan de ambtenaar strafbaar is die een gift 
of belofte aanneemt, wetende dat zij hem gedaan wordt met het 
oog op eenige macht of bevoegdheid, welke aan zijn ambt is 
verbonden, of welke daaraan naar de meening vam dengene die 
de gift of belofte doet is verbonden (retourcommissies). Bij 
K. B. 20 Maart 1926 n°. 40 (I . S. n°. 139) zijn — met ingang 
van 1 Mei 1926 (zie I . S. 1926 n°. 140) — een 2-tal artikelen 
153/us en 153ier ingelascht, houdende strafbepalingen tot het 
tegengaan van ontoelaatbare extremistische propaganda in 
Nederlandsch-Indië. 

Bij K. 15. 4 Mei 1926 n°. 18 (I. S. n°. 251) is, met wijziging 
en aanvulling van het wetboek van strafrecht, de invoering van 
de z.g. voorwaardelijke veroordeeling, de bevordering van de 
betaling der geldboeten en de verruiming van de toepassing der 
voorwaardelijke invrijheidstelling geregeld, welke drie regelingen 
gezamenlijk de strekking hebben om de toepassing der vrijheid-
straffen te benerken. 

Bij G. B . 10 Aug. 1925 n°. 21 (I. S. n°. 370) is bepaald wan-
neer de K. Bn. 11 Jun i 1923 nos. 45 en 46 (I . S. 1923 nos. 394 
en 395), onderscheidenlijk tot afwijking van de eerste acht titels 
van het strafwetboek bij overtredingen van de bepalingen om-

trent opium en andere verdoovende middelen en tot ruimere toe-
passing van de preventieve hechtenis bij overtredingen van die 
bepalingen (zie Verslag 1923, kol. 59), in werking treden. In 
verband mei die K. Bn . zijn de strafbepalingen in verschillende 
thans geldende opium-ordonnanlies bij Ord. van 10 Aug. 1925 
(I. S. n°. 371 ) herzien. 

Bij K. B . 7 Nov. 1925 n°. 41 (I. S. 1926 n°. 18) is art. 193 van 
hef reglement op de strafvordering — met ingang van 1 Februari 
1926 (zie 1. S. 1926 n'\ 38) — in dier voege aangevuld, dat daar-
uit blijkt dal en hoelang intrekking van een tegen een straf-
vonnis ingesteld booger beroep mogelijk is. 

He t tarief' lot regeling der schadeloosstelling voor Europeanen 
in strafzaken i is getuigen of deskundigen verschenen (I. S. 1884 
n°. 142) is nader gewijzigd bij Ord. van 25 Juni 1925 (1. S. 
n°. 299). 

Bij ü . B . 17 April 1926 n°. 6 (I. S. n°. 154) is de naam van 
het „Regeeringsbureau ter bestrijding van den z.g. handel in 
vrouwen en meisjes" gewijzigd in „Begeeringsbureau ter bestrij-
ding van den z.g. handel in vrouwen en kinderen en van den 
handel in ontuchtige ui tgaven". 

Herziening var. strafvonnissen van Inlandsche rechtbanken 
door de raden van justitie. In 1925 zijn door de raden van 
justitie te Batavia, Semaraug, Soerabaja, Padang, Medan en 
Makassar onderscheidenlijk 465, 613, 894, 201, 135 en 262 
revisiezaken behandeld; daarbij werd door de raden te Batavia 
en Medan onderscheidenlijk in 5 en 1 gevallen gebruik gemaakt 
van de bevoegdheid dm mondeling debat toe te staan (zie 
art. 295 van het reglement op de strafvordering in I. S. 1919 
n°. 10). 

Uitlevering. Gedurende 1925 werd aan de Indische Regeering 
door het Bestuur van de Strai ts Set t lements 1 Inlander uitge-
leverd. 

Kwijtschelding en vermindering van straffen. De tot deze 
rubriek behoorende mededeclingen van statistischen aard zijn 
opgenomen in bijlage G, tabel IV. 

Rietbranden op Java en Madoera. Voor opgaven hieromtrent 
zij verwezen naar bijlage G, tabel I I I . 

§ 5. GEVANGENISWEZEN. 

Bij G. B . 0 J a n . 1926 n°. 12 (I. S. n°. 11), gewijzigd bij G. B . 
25 April 1926 n°. 13 ( I . S. n°. 165), kwam ecne nieuwe samen-
stelling tot stand van het administratief, bewakings- en ver-
plegingspersoneel beneden den rang van surveillant bij de straf-
inrichtingen op Java en Madoera en in de Buitengewesten. 

Commissies van bijstand zijn ingesteld bij de strafgevange-
nissen en het huis van bewaring te Madioen (Bb. n°. 10994), bij 
de strafgevangenis on het huis van bewaring voor vrouwen 
(Boeloe), de strafgevangenis voor Inlanders (Mlaten) en het 
huis van bewaring voor Inlanders (Aloon Aloon) te Semarang 
(Bb. n°. 10995), bij de strafgevangenis en huis van bewaring te 
Jogjakarta (BI), n". 10996), bij de strafgevangenissen in Zuid-
west-Djomber (Bb. n°. 10997), bij de strafgevangenis voor door-
trekkenden en liet huis van bewaring te Glodok (Batavia) (Bb. 
n". 11029), bij de jeugdgevangenis te Tanahtinggi (Tangerang) 
(Bb. n°. 11030). bij de strafgevangenis en het huis van bewaring 
te Tjipinang (Meester-Cornelis) (Bb. n°. 11031), bij de centrale 
gevangenis te Malang (Bb. n°. 11032) en bij de bijzondere straf-
gevangenis en het huis van bewaring te Muntok (Bb. n°. 11037). 

Bij wijze van tijdclijken maatregel is bij G. B . 29 April 1926 
n°. 3 (I. S. n°. 172) het noodige personeel ten behoeve van het 
ambachtswerk binnen de gevangenissen in dienst gesteld. 

Bij Ord. van 22 April 1925 ( I . S. n°. 184) onderging het ge-
stichtenreglement (I . S. 1917 n°. 708) eene nadere wijziging. 

De bouw van de jeugdgevangenis te Tanahtinggi (Tangerang) 
en van de strafgevangenis te Pamekasan (Madoera) werd met 
behulp van den arbeid van gestraften met kracht voortgezet. 

Een aanvang werd gemaakt met het geven van onderwijs aan 
Inlandsche gestraften in verschillende groote gevangenissen op 
Java. 

De bestaande bibliotheken in de verschillende groote straf-
inrichtingen werden uitgebreid en nieuwe werden opgericht. 

De tuinbouw als tewerkstelling voor gestraften werd bij de 
gevangenissen, waar daarvoor gelegenheid bestond, uitgebreid 
en leverde zeer bevredigende resultaten. 

De gunstige uitkomsten van hel textielbedrijf in de gevangenis 
te Cheribon gaven aanleiding tot eene uitbreiding van het aan-
tal machinale weefgetouwen. 

Ben aanvang werd gemaakt met het oprichten van een 
museum voor het gevangeniswezen te Weltevreden. 

Het oude geweerrnakers-atelier te Soerabaja werd door ver-
bouwing geschikt gemaakt voor de huisvesting van gevangenen 
en nis gevangenis voor doortrekkenden in gebruik genomen. 

De gezondheidstoestand der gevangenen was over het alge-
meen bevredigend. 
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§ 6. TUCHT- EN OPVOEDINGSWEZEN. 

Do dwangopvoedingregeling (I. S. 1917 n°. 741) is nader aan- • opvoedingsgesticht te Sernarang, 121 in het tijdelijk centraal 
gevuld bij Ord. van 7 Febr. 1920 (I. S. n°. 56) met bepalingen doorgangshuis voor Regeeringspupillen te Malang, 14 in de Witto 
strekkende om verhaal van de kosten van ter beschikking" j Kruis-kolonie te Warak bij Salatiga, 5 in de landbouwkolonie te 
stellingen van jeugdige personen mogelijk te maken. j Klakah (Loemadjang) en 1 in gezinsverpleging te Weltevreden 

In den loop van 1925 werden 204 minderjarigen (190 jongens onder controle van de Vereeniging Pro Juventu le aldaar, 
en 14 meisjes) ter beschikking van de Regeering gesteld, naar I n het geheel zijn thans in de Landsopvoedingsge6tichten en 
den landaard te verdeelen in 1 Europeaan, 11 Chineezen en 192 particuliere gestichten in verpleging 673 Èegeeringskinderen (12 
Inlanders. Van deze minderjarige Regeeringspupillen werden er Europeanen, 37 Chineezen en 624 Inlanders) . 
geplaats t : 63 in de eerste of observatie-afdeeling van het Lands-

§ 7. ARMWEZEN. 

Over weezenverpleging en armenverzorging, zoomede over 
liefdadigheids- en daaraan verwante vereenigingen zijn de voor 
dit Verslag ontvangen opgaven bijeengebracht in bijlage G, 
tabel V I I I . 

Bij G. B . 14 Oct. 1925 n°. 2 is voor het tijdvak 1 Jun i 1925— 

Bij K. B . 20 Aug. 1925 n°. 38 (I . S. n°. 570) is de Gouverneur-
Generaal gemachtigd om voor de inwerkingtreding van de nieuwe 
„Rechtspleging bij de L a n d m a c h t " (I . S. 1922 n°. 163) over-
gangsbepalingen vast te stellen, en is de tekst van die Rechts-
pleging en van de Provisioneele Instruct ie voor het Hoog 
Militair Gerechtshof in dien zin gewijzigd, da t ook een onder-
luitenant met het onderzoek naar een strafbaar feit en met de 
executie van een sententie kan worden belast 

Bij K. B . 27 Aug. 1925 n°. 42 (I. S. n°. 505) is de regeling 

Van de door de hoofden van gewestelijk bestuur ten aanzien 
van een aantal binnen den kring van hunne wetgevende be-
voegdheid vallende onderwerpen vastgestelde, in de Javasche 
Courant van 1925 afgekondigde verordeningen, verdienen af-
zonderlijke vermelding: de door den Resident van Jogjakarta 
vastgestelde verordeningen betreffende de verplichting tot her-
stel van aan desawegen en de daarin gelegen kunstwerken toe-
gebrachte schade (J . C. n°. 5), ter bescherming der her-
bebossching op den Coenoeng Merapi (J . C. n°. 18), op staan-
en pleisterplaatsen voor voertuigen, paarden en trekdicren 
(J . C. n°. 34), tot aanwijzing der middelen, welke bij de uitoefe-
ning der jacht niet mogen worden gebruikt (J . C. n°. 38), hou-
dende verklaring welke der door den resident vastgestelde regle-
menten en keuren van politie, tegen welker overtreding straf 
is bedreigd, nog zullen gelden (J . C. n°. 61), op het bestrijden 
van de rat ten- en muizenplaag ( j . C. n°. 67) , op autobusdiensten 
( J . C. n°. 75) en op het maken van reclame (J . C. n°. 94); de 
door den Resident van Soerakarta vastgestelde verordeningen op 
het gebruik der openbare wegen (J . C. n°. 4), tot regeling van 
den verkoop van sterken drank (J . C. n°. 12), tot regeling dei-
sluiting van openlijke huizen van ontucht en tot regeling der 
straatprosti tutie ter hoofdplaats Soerakarta (J . C. n°. 96); de 
door den Gouverneur van Bumatra 's Westkust vastgestelde ver-
ordeningen, houdende verklaring welke van de door het hoofd 
van gewestelijk bestuur vastgestelde reglementen en keuren van 
politie, tegen welker overtreding straf is bedreigd, nog zullen 
gelden (J . C. n°. 81) en ter voorkoming van uitbreiding der 
koffiebessenboeboek (J . C. n°. 102); de door den Resident van 
Tapanoeli vastgestelde verordeningen op het vervoer van passa-
giers en goederen op het Toba-meer, zoomede op verhuur van 
vaartuigen op dat meer (J . C. n°. 6), tot tegengang van den 
handel in vervalschte benzoë (J . C. n°. 47), op het beheer der 
begraafplaatsen voor Europeanen ter afdeelingshoofdplaats i 

31 Mei 1926 weder een subsidie toegekend ten behoeve van de 
armenkolonie te Blondo (Magelang) ten bedrage van ten hoogste 
f 400 's maands, berekend naar den maatstaf van f 4 per ver-
pleegde per maand. 

van de bevoegdheid om brieven en andere stukken op de post-
kantoren in Nederlandsch-Indië aan te houden en in beslag te 
nemen in dier voege aangevuld dat voortaan ook in militaire 
strafzaken, evenals in burgerlijke strafzaken ,bij ernstige ver-
denking van een misdrijf inzage kan worden verkregen van de 
correspondentie des verdachten, in het bijzonder ook vóórdat er 
voldoende termen aanwezig zijn om tot eene gerechtelijke ver-
volging over te gaan, zulks door tussehenkomst van het Hoog 
Militair Gerechtshof. 

Taroetoeng en ter onderafdeelingshoofdplaats Sidikalang ( J . C. 
n°. 50), regelende het vervoer en het in ontvangst of het in 
bewaring nemen van rubber bij nacht (J . C. n°. 60), aangevende 
de reglementen en keuren van politie, tegen welker overtreding 
straf is bedreigd, welke worden gehandhaafd (J . C. n°. 77) en 
op het verhuren van motorrijtuigen ten gebruike op de open-
bare wegen, gelegen in het op den vasten wal van Sumatra 
gelegen deel van Tapanoeli (J . C. 100); de door den Resident 
van Benkoelen vastgestelde verordening op het gebruik van 
motorrijtuigen op de openbare wegen (J . C. n°. 104); het door 
den Resident der Lampoengsehe Districten vastgestelde water-
leidingreglement (J . C. n°. 47); de door den Resident van 
Palembang vastgestelde verordeningen, vermeldende de geweste-
lijke reglementen en keuren van politie, tegen welker overtreding 
straf is bedreigd, die nog zullen gelden ( J . C. n°. 26), tot 
tegengang van den handel in vervalschte rubber (J . C. n°. 87), 
ter beteugeling van de straatprosti tut ie en tot regeling der 
sluiting van openlijke huizen van ontucht (J . C. n°. 93) ; de door 
den Gouverneur der Oostkust van Sumatra vastgestelde veror-
dening, houdende verklaring welke der door het hoofd van het 
gewest vastgestelde verordeningen of reglementen en keuren 
van politie, tegen welker overtreding straf is bedreigd, nog 
/uilen gelden (.T. C. n". 95); do door den Gouverneur van Atjeh 
en Ondernoorigheden vastgestelde verordeningen op het gebruik 
van motorrijtuigen op de openbare wegen ( J . C. n°. 21), aan-
gevende de in het gewest van kracht zijnde reglementen eii 
keuren van politie, tegen welker overtreding straf is bedreigd, 
welke geheel of gedeeltelijk nog zullen gelden (J . C. n°. 75); de 
door den Resident van Riouw en Ondernoorigheden vastgestelde 
verordening, aangevende de reglementen en keuren van politie, 
tegen welker overtreding straf is bedreigd, welke worden ge-
handhaafd (J . C. n°. 100); de door den Resident van Bangka en 
Ondernoorigheden vastgestelde keur op het ankeren en varen 

8 8. MILITAIR RECHT EN MILITAIRE R E C H T S P R A A K . 

§ 9. DOOR DE HOOFDEN VAN GEWESTELIJK B E S T U U R V A S T G E S T E L D E 
R E G L E M E N T E N EN K E U R E N VAN P O L I T I E . 
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van schepen en vaartuigen en bel visscben in de nabijheid van 
don telefoonkabel in de Klab&t-baai (J . C. n°. 100); de door den 
Assistent .resident van Billiton vastgestelde verordening, hou-
dende verklaring, welke van de door het hoofd van gewestelijk 
bestuur vastgestelde reglementen en keuren van politie, tegen 
welker overtreding straf is bedreigd, nog zullen gelden (J . C. 
u°. 91); de door den Resident der Westerafdeeling van Borneo 
vastgestelde verordening, houdende verklaring, welke der door 
den Resident vastgestelde reglementen en keuren van politie, 
tegen welker overtreding straf is bedreigd, nog zullen gelden 
( J . G. ri°. 81); de door den Resident der Zuider- en Ooster-
afdeeling van Borneo vastgestelde verordeningen op het vissehen 
en ankeren in de baai van Balikpapan (J . C. n°. 57) en aan-
gevende de reglementen en keuren van politie tegen welker 

overtreding straf is bedreigd, welke worden gehandhaafd (J . C. 
n°. 8.0); de door den Resident van Manado vastgestelde ver-
ordening, houdende verklaring, welke der door den Resident 
vastgestelde reglementen en keuren vun politie, tegen welker 
overtreding straf is bedreigd, nog zullen gelden ( J . C. n°. 85); 
de door den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden vast-
gestelde keur voor oen controle op den in- en uitvoer en het 
vervoer van huiden afkomstig van buffels, runderen en paarden 
(J , 0 . n°. t l ) ; de door den Resident van Timor en Onder-
hoorigheden vastgestelde keur op het kappen, het onbruikbaar 
maken, het bezitten, het vervoeren of het vervreemden van 
sandelhout in de zelfbesturen op de eilanden Timor en Soemba 
(J . G. n°. 43) en de door den Resident van Bali en Lombok 
vastgestelde verordening op de reclames (J . C. n°. 95). 

§ 10. B I J Z O N D E R E R E C H T E N . 

Recht van vereeniging en veigadering. Bij Ord. van 5 Aug. 
1925 (I. S. n*. 363) is de uitoefening van het recht van vergade-
ring ter hoofdplaats Bemarang tijdelijk beperkt. 

Bij Ord. van 13 Oet. 1925 ( I . S. n°. 533) is de uitoefening van 
het recht \ a n vergadering in de onderafdeeling Beneden-Deli 
der afdecling Deli en Berdang tijdelijk beperkt. Deze beperking 
is weder ingetrokken met ingang van 1 December 1925 (Ord. 
van 24 Nov. 1925 in I . S. n°. 599). 

Bij Ord. van 17 Nov. 1925 (I . 8. n°. 582) — goedgekeurd bij 
K. B . 19 April 192fl n°. 58 (I. S. n°. 228) — is bepaald, dat de 
beperkingen van het vergaderrecht, bedoeld in art. 8a der voor-
seliriften betreffende de uitoefening van het recht van vereeni-
ging en vergadering in Nederlandsch-Indië (I. S. 1919 nos. 27 en 
562), wanneer dit in het belang der openbare orde noodzakelijk 
geacht wordt, door den Gouverneur-Generaal, in overeenstern-
ming met den Raad van Nederlandsch-Indië in een bij het 
betreffende besluit te omschrijven gebiedsdeel, dan wel in geheel 
Nederlandsch-Indië, ook voor een of meer bepaalde vereenigingen 
in het leven geroepen kunnen worden. Van deze bevoegdheid is 
gebruik gemaakt bij G. Bn. 28 Nov. 1925 nos. lx , 2x en 3x 
(J . C. n°. 96), 15 Dec. 1925 n°. l x (J . C. n°. 100), 23 Dec. 
1925 n". l x (J . G. n°. 104),. 24 Dec. 1925 nos. l x en 2x (J . C. 
nos. 103 en 104), 30 Dec. 1925 n°. 3x (J . C. n°. 105), 15 J an . 
1920 n°. 2x en 16 J an . 1926 n°. l x (J . C. n°. 5), 3 Febr. 1926 
n». lx (J . C. n°. 10), 9 Febr. 1926 n°. 2x (J .C. n°. 12), 2 Maart 
1920 nos. lx en 2x (J. C. n°. 18) en 17 Maart 1926 n°. 2x (J . C. 
n°. 23). 

Recht van verblijf. De gebruikelijke statistische opj iven 
on trenl toelating en vestiging of inwoning in Nederlandsch-
Indië zijn opgenomen in bijlage (I, tabellen V en VI. 

Bij G. B . 30 Juni 1925 n". 3x (1. S. n°. 315) zijn eenige 
landstreken in het gewest Timor en Onderhoorigheden aangc-
wezen waar het reizen alleen geoorloofd is met een paspoort. 

Bij G. B . 28 Aug. 1925 n°. 2 (I . S. n°. 444) is bepaald, dat 
met ingang van 15 September 1925 de voor toelating in Neder-
landsoh-Indië vereischte paspoorten van onderdanen van Zwit-
Berland, van het vorstendom Liechtenstein en van J a p a n niet 
behoeven te zijn voorzien van een Nederlandsch visum. 

Be leri de afsluiting van de gelijksoortige opgaven in het Ver-
slag 1925 werd in de periode van 15 Maart 1925 tot 15 Maart 
1926 de politieke maatregel van verwijdering toegepast op 
4 personen (1 uit Biliiton, 1 uit Pekalongan en 2 uit Semarang), 
die wegens verschillende bezwai-ende feiten voor de openbare 
rust en orde in het gewest hunner inwoning gevaarlijk werden 
geacht. Gedurende dat tijdvak werd ten opzichte van 7 politiek 
verwijderden de maatregel opgeheven en werd aan 5 vroeger 
politiek verwijderden eene andere plaats tot verblijf aangewezen, 
terwijl aan 8 personen werd toegestaan zich naar het buiten-
land te begeven. 

Aan 4, niet in Nederlandsch-Indië geboren personen (Chince-
zen) werd het verblijf in Nederlandsch-Indië ontzegd. 

§ 11 . F E R S O N E N EN I N S T E L L I N G E N M E T H E T R E C H T S W E Z E N IN V E R B A N D . 

Praktizijr.s en notarissen. In 1925 zijn 21 rechtsgeleerde 
praktizijns aangesteld, namelijk 7 bij het Hooggerechtshof en 
onderscheidenlijk 7, 6 en 1 bij de raden van justitie t e Sema-
rang, Soerabaja en Medan. 

Aan een of meer gedeelten van het notarieel examen onder-
wierpen zich 112 adspiranten, van wie er 63 slaagden (30 voor 
het eerste, 8 voor hel eerste en tweede, 20 voor het tweede, 
3 voor het tweede en derde en 7 voor het derde gedeelte). Voor 
verdere bijzonderheden wordt verwezen naar het verslag van 
de examencommissie (J . C. 1926 n°. 11). 

De Ord. van 80 Maart 1905 (T. S. n°. 231), waarbij de per-
sonen zijn aangewezen door welke het notarisambt wordt uit-
geoefend, is bij Ord. van 2 Dce. 1925 (I . S. n°. 615) ingetrok-
ken terwijl bij G. B. van denzelfden da tum n°. 44 (I. S. n°. 
616), gewijzigd bij G. Bn. 26 Dec. 1925 n°. lx (I . S. n°. 672) en 
27 April 1926 n°. 4 (I . S. n". 167), nieuwe bepalingen zijn vast-
gesteld waarbij, in opvolging van art . 2 van het reglement op 
het notarisambt in Nederlandsch-Indië ( I . 8 . 1860 n°. 3), de 
personen worden aangewezen die het notarisambt uitoefenen. 

In verband met de opheffing van de onderafdeeling Tidore i 
der afdecling Ternale van de voormalige res. Arnboina, is bij j 
Ord. van 26 Dee. 1925 (I. K. n°. 671) voorzien in de afsluiting 
en bewaring van de notarieele protocollen, repertoires en regis-
ters, aangehouden door den fd. assistent-resident van Ceram 

te Piroe en den fd. assistent-resident van Noord Nieuw Guinee 
te Manokwari, elk in zijne hoedanigheid van fd. notaris te zijner 
s tandplaats . 

Weeskamers . Bij O. B. 27 Aug. 1925 n". IBx (T. S. n°. 487) 
is het ressort van de weeskamers te Batavia en Bandoeng ge-
wijzigd. 

Bij G. B . 27 J an . 1926 n°. 32 (I. S. n°. 41) zijn — met 
ingang van 1 Juni 1926 (zie I . S. n°. 127) — de weeskamers t e 
Bandoeng, Jogjakarta en Malang opgeheven. 

Nader gewijzigd is de regeling der formatie, ressorten, stand-
plaatsen en bezoldigingen van eenige agenten van de weeskamer 
ie Batavia ( Bb . n°: 10 S65), Soerabaja (Rb. n°. 10 965), Padang 
(Bb. n°. 10 966), Medan (Bb. nos. 11 005, 11 025 en 11 026) en 
Soerabaja (15b. nos. 11 027 en 11 028). 

Voor de vaststelling van het rentecijfer, dat over de door de 
weeskamers op eigen naam uitgezette gelden zal worden tegoed 
gedaan, is de in de 1ste alinea van art. 15 der Ord. in I . S. 
1897 n°. 231, zooals dit luidt ingevolge de Ord. in T. S. 1924 
n°. 49, genoemde termijn verlengd tot 28 Februari 1926 (Ord. 
van 11 Febr. 1926 in I . S. n°. 57). 

Tolken. De betrekking van Chineesche tolk ten behoeve van 
liet bureau van den toenmaligen assistent-resident van Lebong 
(res. Benkoelen) is ingetrokken (I. S. 1925 n°. 254). 
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§ 12. A F t B E I D S A A N G E L E G E N H E D E N . 

Bij Ord. van 38 April 1036 (I . 8 . n". 186) is — in verband 
met de toevoeging van den dienst van het stooniwezen aan 
het kantoor Aan arbeid (I. S. 1925 a°. 110) — bepaald, dat in 
«11e ordonnanties, waarin sprake is van den dienst oi' het perso-
neel van het stooniwezen, voor de woorden „he t (de) hoofd 
(ingenieur) van het s toomwezen" en „he t s toomwezen" respec-
tievelijk wordt, gelezen ,,de chef van hel veiligheidstoezicht" 
en ,,Uei veiligheidstoezioht". 

Bij Ordn. van 80 Juni 103Ö (T. S. nos. 806 t/m 310) zijn 
nieuwe koelie-ordonnanties vastgesteld voor de gewesten Suma-
t r a ' s Westkust , Benkoelen, Palembang, Zuidcr- en Ooster-
afdeeling van Borneo, Celebes en Onderhoorigheden, Manado, 
Biouw en onderhoorigheden en Lampoengsche distrieten, ter-
wijl bij G. B . 20 Juni 1925 n". 15 ( I . S. n°. 312) modellen van 
een akte van werkovereenkomst zijn vastgesteld. Bij Ord. 
van denzelfden datum (I . S. n°. 311) zijn de koelie-ordonnan-
ties voor de Oostkust van Sumatra , Atjeh en Onderhoorig-
heden, Tapanoeli, Djambi, Westerafdeeling van Borneo en 
Amboinn in overeenstemming gebracht met eerstgenoemde 
koelie-ordonnantieb. 

De koelie-ordonnantie Amboina (I. S. 1018 n*. 45) is bij Ord. 
van 12 J a n . 1920 (I. S. n". 23) toepasselijk verklaard op het 
geheele gebied van het gouvernement der Molukken. 

De koelie-ordonnanties voor de Buitengewesten zijn bij Ord. 
van 16 Febr. 1036 (1. S. n". 02) aangevuld met eene bepaling, 
da t als beheerders en opzieners of assistenten op ondernemingen 
alleen werkzaam mogen zijn personen, die daartoe eene schrifte-
lijko tot wederopzeggens verleende vergunning van het hoofd 
van gewestelijk bestuur hebben verkregen. 

Bij Ord. van 17 Dec. 1925 (T. S. n°. 047) zijn maatregelen 
getroffen ter l>eperking van '!en kinderarbeid en den nacht-
arbeid van vrouwen, terwijl bij C R. van dcnzelfden da tum 
n°. 13 (I . S. n°. 048) regelen zijn vastgesteld met betrekking 
to t bet bezigen van vrouwennaehtarbeid. 

Bij Ord. van 27 Febr. 1920 (I . S. n°. 87) zijn — met ingang 
van 1 Mei 1920 — eenige maatregelen getroffen met betrekking 
to t den arbeid van kinderen en jeugdige personen aan boord 
van schepen. 

Bij K. B . 15 Maart 1920 n". 31 (I . S. n°. 187) is de werking 
der assistentenregeling ter Oostkust van Sumatra (I. S. 1921 
n°. 334) uitgebreid over de gewesten Atjeh en Onderhoorigheden 
en Tapanoeli. 

Voor het toezicht op de in de residentie Biouw en onder-
hoorigheden en in de afdeeliug Bengkalis van het gouvernement 
Oostkust van Sumatra gelegen pauglongs (zie Verslag 1925, 
kol. 05) werden twee inspeefeerende ambtenaren van de arbeids-
inspectie voor de Buitengewesten aangesteld, van wie er één 
te ïandjoengpinang en de andere te Bengkalis werd geplaatst. 
Van de 370 op einde 1925 in beide gewesten aanwezige pang-
longs (90 balkenkapperijen, 48 brandhoutkapperijen en 241 
houtskoolbranderijen) werden in dat jaar 110, met eene sterkte 
van 1794 Chineezen, 24 Malciers. 10 Maleisehe vrouwen en 
5 kinderen, door de arbeidsinspectie bezocht. Bij de tweede 
inspectie van verschillende dier panglongs bleek reeds eene 
merkbare verbetering te zijn ingetreden in de te voren aldaar 
geheerscht hebbende ernstige misstanden. Bij deze inspecties 
werden de „kepa l a ' s " (beheerders van de panglongs) nauw-
keurig ingelicht nopens hunne verplichtingen in zake het loon. 
de voeding, huisvesting en geneeskundige behandeling van hunne 
werklieden. Tn verband met geconstateerde wantoestanden 
werden 10 panglongs gesloten; 20 panglongs werden gesloten 
wegens wanbetaling van cijns en verplaatsing zonder vergun-
ning. 

Op den voet der v. ervingsvoorschriften werden van Java en 
Madoera naar de Buitengewesten 58 253 koelies verscheept, 
tegen 34 870 in 1924. 

Naar Suriname vertrokken 1055 emigranten, onder wie 905 
vrouwen, eu bovendien 03 kinderen. 

Met vrijstelling van het in art. 1 van de Ord. van 9 Jan . 1887 
( I . S. n°. 8) bedoeld verbod, werd vergunning verleend om op 

Java en Madoera koelies te werven ten behoeve van 6 in de 
Gefedereerde Maleisehe Sta ten gelegen ondernemingen (800 
arbeiders) en 1 in Serawak (Britsch Borneo) gelegen onder-
neming (300 arbeiders); naar Britsch Noord Borneo vertrokken 
2000 en naar de Fransche kolonie Nieuw-Caledonië 1000 
Javaanschc arbeiders. Nieuw-Caledonië werd, met instemming 
van het Bestuur der kolonie, door een inspecteur van de arbeids-
inspeclie bezocht, ten einde ingevolge Kegeeringsopdracht een 
onderzoek in te stellen naar de arbeidstoestanden van uit Neder-
landsch-Indië afkomstige Inlandsche arbeiders in die kolonie en 
de noodigc gegevens te verzamelen met betrekking tot de wijze 
van terugzending van hen, wier werkovereenkomst is geëindigd 
en voorts om een onderzoek in te stellen naar do omstandig-
heden, waaronder de uit Nederlandsch-Indië afkomstige lnland-
sche werklieden naar de Nieuwe Hebriden worden overgevoerd, 
aldaar tewerkgesteld en van daar repatrieeren. H e t door dezen 
inspecteur uitgebracht verslag vestigde een gunstigen indruk 
nopens de behandeling van den Javaanschen contractant in die 
vreemde kolonies. 

Op het eind van 1925 waren in Nederlandsch-Indië in gebruik 
bij particulieren 5434 landketels met een verwarmd oppervlak 
van 441238 M-. en 717 scheepsketels met een verwarmd opper-
vlak van 06757 M2 . , tezamen G151 ketels met een verwarmd 
oppervlak van 507995 M2 . , tegen 5987 ketels met een verwarmd 
oppervlak van 496580 M2. op het eind van 1924. 

H e t aantal stoomtoestellen, andere dan stoomketels, bij parti-
eulieren in gebruik, bedroeg op het eind van 1925 in fabrieken 
2917 met een gezamenlijk verwarmd oppervlak van 205197 M2 . , 
en op schepen 50 met een gezamenlijk verwarmd oppervlak van 
142 M=. 

Voor ketels in gebruik bij particulieren werden 333 akten van 
vergunning uitgereikt, voor stoomtoestellen andere dan ketels 
2330 akten. 

H e t aantal ketels op locomotieven van particuliere spoor- en 
tramwegmaatschappijen in gebruik, bedroeg op he t eind van 
1925 004 ketels met een verwarmd oppervlak van 29375 M2 . , 
met 144 oververhitters met een verwarmd oppervlak van 
3450 M». 

Het aantal beproevingen voor eerste indienststelling van 
ketels bedroeg 412; het aantal periodieke keuringen bedroeg 
6939, waarvan 176 door deskundigen buiten he t veiligheidstoe-
zicht. 

He t aantal aan het Gouvernement behoorende stoomtoestel-
len, waarop toezicht wordt gehouden, bedroeg op het eind van 
1925 1191 landketels (met 25561 M2. verwarmd oppervlak) en 
126 scheepsketels (met 9395 M2 . verwarmd oppervlak), alsmede 
42 stoomtoestellen andere dan stoomketels, met een gezamen-
lijk verwarmd oppervlak van 11755 IC*. 

Het door deskundige ambtenaren van den dienst der staats-
spoor- en tramwegen uitgeoefend toezicht strekte zich uit over 
857 ketels met een verwarmd oppervlak van 68069 M2 . 

De gecommitteerde in Nederland van he t veiligheidstoezicht 
onderzocht 310 ontwerpen van stoomtoestellen. 

He t aantal fabrieken en werkplaatsen, waarover het veilig-
heidstoezicht zich uitstrekt, steeg tot 3260. Vermeld werden 151 
fabrieksongevallen met werktuigen, met 198 getroffen personen, 
van wie 46 dooden. Van 94 ongevallen was de oorzaak rockeloos-
heid. Verder werden nog vermeld 35 fabrieksongevallen niet met 
werktuigen, met 40 getroffenen, van wie 7 dooden. Van Gouvcr-
ncmentsfabrieken, niet vallende onder het toezicht, werden ver-
meld 10 ongevallen met 12 getroffenen, van wie 6 dooden. Bui-
ten de fabrieken werden onderzocht 32 ongevallen met 37 ge-
troffenen, van wie 11 dooden. }lot aantal gehouden fabrieks-
inspecties bedroeg 2111. 

In verband met de veelvuldige ontploffingen in vuurwerk-
fabrieken, zijn in April 1926 nadere bepalingen vastgesteld be-
treffende de verwerking van licht ontplofbare en ontvlambare 
stoffen. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1926—1927. ö. Wd.- lndië . 10 
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§ 13. KADASTRALE OPNEMINGEN. 

Aan bet einde van 1825 bestond het personeel bij het kadaster 
(met inbegrip van het aan den opleidingscursus verbonden per-
loneel) uit ] hoofd van den kadastralen dienst, 3 inspecteurs 
(van wie 1 met buitenlandeen verlof), 1 waarnemend inspecteur, 
8 bewaarders, 1 waarnemend bewaarder, 52 landmeters en 
adjunet-landineters (van wie 7 landmeters met buitenlandsch 
verlof, 2 landmeters als leerkrachten aan den opleidingscursus 
en 1 adjunct-landmeter geplaatst aan het kadusterkantoor te 
Kediri), 1 hoofdcommies (met buitenlandsch verlof), 7 com-
miezen, 32 adjunct-commiezen en klerken, 7 Inlandsche schrij-
vers, 30 hoofdmantri 's (van wie 2 aan den opleidingsleergang als 
assistent) en 235 mant r i ' s en hulpmantr i ' s (van wie 1 mantri en 
1 hulpmantr i als assistent aan den opleidingscursus). 

Te Wageningen zijn thans 25 jongelieden in opleiding voor 
landmeter bij het kadaster in Nederlandsch-Indië. 

He t onderricht aan den opleidingscursus werd gegeven door 
2 landmeters, 2 hoofdmantri 's , 1 mantri en 1 hulpmantr i van 
het kadaster, 1 mantri-topograaf van den dienst van den mijn-
bouw, 1 hoofdmantri-opnemer-teekenaar van de Burgerlijke 
Openbare Werken en 1 mantr i van de Landelijke Inkomsten. 

Einde 1925 waren in opleiding 34 leerlingen voor den kadas-
tralen dienst, benevens 44 leerlingen voor de landelijke inkom-
sten, 19 leerlingen voor den dienst van den mijnbouw en 10 leer-
lingen voor den Waters taa t en 's Lands Burgerlijke Openbare 
Werken. 

Met ingang van 1 Januar i 1926 is het eigendomskadaster inge-
voerd in do gewesten Palembang, Atjeh en onderhoorigheden en 
Bangka en onderhoorigheden en zijn aldaar de werkzaamheden 
van gouvernements landmeter overgegaan op het kadaster (Bb. 
nos. 10911, 10912 en 10923). 

I n het overzicht sub IX van bijlage G zijn de voornaamste 
verrichtingen onder cijfers gebracht. 

Behalve voor de bijhouding van het eigendomskadaster en de 
vernieuwing van de meest gebruikte kadastrale plans en registers 
zijn in 1925 door het personeel van het kadaster nog werkzaam-
heden verricht ten behoeve van de wijziging in de verpondings-
aanslag; de bijwerking in de kohieren van de binnengekomen 
staten der verponding voor den nieuwen aanslag 1923/1927; het 

vervaardigen van kopieën der kadastrale kaarten ten behoeve 
van de sub-commissies voor de vaststelling der verpondinga-
waarden van perceelen voor het nieuwe tijdvak 1923/1927; de 
vers!rekking van maandelijkschc opgaven door alle kadaster-
kantoren aan de algemeene verpondingsconimissie; de bijhou-
ding van de op het Departement van Binnenlandsch Bestuur 
samengestelde lijst van landbouwondernemingen in Neder-
landsch-Indië. 

De militaire terreinen ter hoofdplaats Jogjakarta en Soerakarta 
werden in kaart gebracht, terwijl tevens gebruiksperceelen van 
het boschwezen buiten de hoofdplaats werden opgemeten. Opge-
ineten werd een gedeelte van de Kabakoekangvelden in Bon-
thain. De detailmeting en de kadastreering van Pematangsian-
tar, Medan en Tandjoengbalai wordt voortgezet. Ter hoofdplaats 
Batavia, Bandoeng, Semarang en Pasoeroean werden belangrijke 
metingen verricht voor de uitbreiding en herziening van de kota. 
Vervaardigd werden blokkaarten van Soenggoiminasa (gouv. 
Celebes en onderhoorigheden). Aan den bestuursdienst werden 
gegevens verstrekt tot tegengang van het onwettig grondbezit. 
Voortgegaan werd me t het nagaan van de perceelen, door ver-
schillende dienst takken aangekocht doch nog niet ten name van 
het Gouvernement overgeschreven, en bemiddeling werd ver-
leend voor de overschrijving dier perceelen. Een belangrijk ge-
bruik werd gemaakt door verschillende takken van 's Lands 
dienst en door Locale Raden van de kadastrale kaarten en 
registers. 

Aan het hoofdbureau werden onderzocht de door de gouverne-
ments landmeters vervaardigde meetbrieven in die gewesten, 
waar het kadaster nog niet is ingevoerd, zoomede de schetskaar-
ten en processen-verbaal van onderzoek betreffende de in de 
Buitengewesten in erfpacht aangevraagde gronden. 

H e t ontvangen salaris bedroeg f 221 080, tegen f 229 497 in 
1924, welke vermindering verband houdt met het geringer aan-
tal afgegeven meetbrieven en landmeterskennissen. 

Bij Ord. van 8 April 1926 (I. S. n°. 144) is — met ingang 
van 1 Juli 1926 — een nieuw tarief, regelende het salaris voor 
de verrichtingen van de ambtenaren van het kadaster op aan-
vraag en ten gerieve van het publiek vastgesteld. 

§ 1$. INDUSTRIEELE EIGENDOM. 

I n verband met de wet van 28 Juli 1924 (N. S. n° 378), 
houdende wijziging van de merkenwet van 30 Sept. 1893 (N. S. 
n°. 146), is het Reglement Industrieele Eigendom, Koloniën 
1912 (I. S. n". 545) gewijzigd bij K. B. 5 Sept, 1925 n°. 374 
(I. S. 1925 n°. 591), welke wijziging in werking is getreden op 
1 Eebruari 1926 (zie I . S. 1925 n°. 680). 

In 1925 zijn in de registers van het kantoor voor den Indus-

trieelen Eigendom te Weltevreden ingeschreven 720 handels-
merken. H e t aantal ingeschreven internationale merken ter 
bekrachtiging voor Nederlandsch-Indië aangeboden aan dat kan-
toor bedraagt 5367; van dit aantal is de inschrijving in de 
registers geheel geweigerd voor 705 en gedeeltelijk geweigerd 
voor 315 handelsmerken. In den loop van het jaar werden 54 
octrooi-aanvragen ingediend. 

« * . 

COMPTABILITEIT. 
Bij de wet van 23 Juni 1925 (N. S. n". 236, I . S. n°. 417) is 

— met ingang van 1 Januar i 1926 (N. S. 1925 n°. 415, I . S. 
1925 n°. 577) — de Indische Comptabiliteitswet (N. S. 1917 
n". 275, I . S. n°. 521, zooals deze sedert zijn gewijzigd) nader 
gewijzigd in verband met de bij de wet van 23 Juni 1925 (N. S. 
n°. 234, I . S. n". 415) plaats gehad hebbende herziening van 
het Regeeringsreglemont van Nederlandsch-Indië. 

Bij K. B . 13 Juli 1925 n°. 12 (N. S. n°. 328, T. S. n°. 448) is 
de tekst der herziene Indische Comptabiliteitswet bekend 
gemaakt. 

Bij G. B. 12 Mei 1925 n°. 5 (Bb. n°. 10985), gewijzigd bij 
G. B . 11 Juni 1925 n°. 27 (Bb. n°. 1098G), zijn de afdeelingen 
. .comptabil i tei t" van de gewestelijke kantoren door invoering 

van eene betere werkwijze en betere bezetting van die afdee-
lingen gereorganiseerd. 

De regelen omtrent den voet en de wijze waarop het beheer 
over het materieel, in 's Lands magazijnen en andere bewaar-
plaatsen voorhanden, aan het toezicht der Algemeene Reken-
kamer in Nederlandsch-Indië is onderworpen (I. S. 1866 n°. 151) 
zijn nader gewijzigd bij Ord. van 11 Eebr. 1926 (I. S. n°. 58) 
ten einde de gelegenheid open te stellen om in speciale gevallen 
gedurende den loop van het dienstjaar opnemingen te doen van 
het materieel in 's Lands magazijnen en bewaarplaatsen. 

Bij G. B . 11 Eebr. 1926 n°. 18 (Bb. n°. 10989) zijn regelen 
vastgesteld, in acht te nemen bij opnemingen in het Depot van. 
leermiddelen te Weltevreden. 
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De bepaling dat de in Nederland uil te betalen bedragen der 
delegaties worden herleid tot de tegenwaarde in Nederlandsch-
Courant, berekend volgens een door den Minister van Koloniën 
vast te stellen koers (zie I. S. 1924 aos. 120 en 121) is bij G. B . 
21 Aug. 1025 n°. 21 (I. S. n". 410) binten werking gesteld. 

In verband met de vorming van een gewest West-Java zijn 
de regelen voor liet administratief beheer, voortvloeiende uit 
de Indische Comptabiliteitswet ( I S . 1010 n°. 312, zooals dit 
sedert is gewijzigd), de bepalingen omtrent de afschrijving van 
vorderingen (I. S. 1007 n". 327), de voorschriften ter uitvoering 
van de 2de alinea van art. 94 der Comptabiliteitswet (I . S. 1903 
n°. 210), de voorschriften ter voorziening In de gevallen, dat 
een comptabele bij ziekte of ontstentenis het hem opgedragen 
beheer niet kan blijven vervullen (I. S. 1870 n°. 45) en de 
bepalingen betreffende opneming der kassen en administrat iën 
van comptabelen (I . S. 1860 n°. 6, zooals dat sedert is gewijzigd) 
nader gewijzigd (zie I . S. 1925 nos. 427, 428, 429, 430 en 432). 
Eerstgenoemde regelen ondergingen tevens nog wijziging bij 
O r d n . v a n 21 Aug. 1925 (I. S. n°. 420) en 27 Jan . 1926 (I. B. 
n°. 42). 

Enkele bepalingen van comptabelen aard ondergingen, hoofd-
zakelijk in verband met de instelling van het gewest West-Java , 
wijziging bij G. Bn. 27 Aug. 1925 nos. 5x, 6x, 7x en 3x (Bb. 
nos. 10842 t / m 10845). 

Voorschriften betreffende het beheer der geldmiddelen van 
provinciën en daarin gelegen regentschappen op Java en Ma-
doera zijn vastgesteld bij G. B . 11 Nov. 1925 n°. 54 ( J . C. 
n». 93). 

Bij de voorbereiding van de samenvoeging van gewesten of 
gedeelten daarvan tot provinciën of andere op den voet van 
art. 119 der Indische Staatsregeling in te stellen gewesten 
worden, in do gevallen waarin 's Lands belang zulks vordert, 

1 de aan de hoofden van gewestelijk bestuur verleende bevoegd» 
| heden tot hel beoordeelen, verevenen en betaalbaarstellen van 

vorderingen ten laste van den Lande en tot het afgeven van 
; mandaten "p de Landskaisen, aan de hoofden dier gewesten 
I onttrokken en opgedragen aan het hoofd van het gewest, waarin 
! de bestuurszetel van het in te stellen nieuwe gewest zal worden 

gevestigd (Ord. van 24 Pebr. 1026 in I . S. n". 72). 
Bij Ord. van 18 Maart 1026 ( l . S. n". 115) zijn de aan het 

hoofd van den dienst voor waterkracht en electriciteit onder-
geschikte ambtenaren (de hoofden der afdeelingen, het hoofd 
van de administratie en de sectie-chefs) bevoegd verklaard om 
de tot hun ambtskring behoorende vorderingen ten laste van den 
Lande te beoordeelen en betaalbaar te stellen. 

Bij de wet van 10 Juni 1926 (N. S. n°. 170, I . S. n°. 225) is 
de Minister van Koloniën gemachtigd om, ter aflossing of ver-
wisseling voor hun nominaal bedrag vnn de niet uitgelote 
schuldbewijzen, welke behooren tot de Nederlandsch-Indische 
leem'ngen i919, 1921/1 en 1921B en onderscheidenlijk zijn uit-
gegeven krachtens de Nederlandsch-Indische leeningweften 
1919 (N. S. n°. 280) en 1921 (N. S. n°. 798), schuldbewijzen 
ten laste van Nederlandseh-Indië te gelde te maken, welke een 
lagere rente dragen dan de af te lossen of te verwisselen stuk-
ken, tot zoodanig bedrag als noodig is ter verkrijging van eene 
som van ten hoogste f 263 000 000. 

H. 
ALGEMEEN BURGERLIJK BEHEER. 

Aan den heer J . E. W. VAN DER MEULEN, Directeur van 
Onderwijs en Eeredienst, is, met ingang van 2 December 1925, 
op zijn verzoek eervol ontslag uit 's Lands dienst verleend 
(G. B . 30 Aug. 1925 n°. 9 ) ; tot zijn opvolger is benoemd de 
heer J . HARDEMAN, hoofdambtenaar ter beschikking (G. B . 
24 Maart 1926 n°. 32). 

De regeling van den werkkring van de verschillende departe-
menten vnn algemeen burgerlijk bestuur in Nederlandsch-Indië 
(I. S. 1924 n°. 576) onderging — met ingang van 1 Augustus 
1925 (zie I . S. 1925 n°. 346) — enkele wijzigingen bij K. B . 
19 Febr. 1925 n°. 59 (I . S. n°. 345). 

I n verband met de nadere regeling van den werkkring van 
de departementen van algemeen bestuur (I . S. 1924 n°. 576), is 
bij Ord. van 28 April 1925 (I . S. n°. 193) bepaald dat waar in 
de ordonnantiën en besluiten, betrekking hebbende op het 
kadaster, melding wordt gemaakt van den „Directeur van Bin-
nenlandsch B e s t u u r " daarvoor wordt gelezen „Directeur van 
Jus t i t i e " , en waar in de ordonnantiën en besluiten, betrekking 
hebbende op de landelijke inkomsten, het hoofdgeld en de In-
landsche verponding, melding wordt gemaakt van den „Direc-
teur van Binnenlandsch Bes tuu r " daarvoor wordt gelezen 
„Directeur van Financiën" . 

Bij G. B . 22 April 1925 n°. 3 (I . S. n". 183) is een belasting-
accountantsdienst ingesteld onder leiding van een hoofd van den 

belastingaccountantsdienst, die ondergeschikt is aan den hoofd-
inspecteur van financiën. 

Ten behoeve van alle Departementen van algemeen bestuur, 
met uitzondering van dat der Marine, is bij G. B . 31 Dec. 1925 
n°. 24 (I. S. n°. 692) een aanbestedingskantoor ingesteld voor 
de levering van levensmiddelen, brand- en lichtstoffen, enz., 
het reinigen en verstellen van hospitaalkleeding en fournituren, 
zoomede het vullen van laatstbedoelde artikelen, welk kantoor 
gevestigd zal zijn te Bandoeng onder de leiding van den Hoofd-
intendant en onder de benaming van „Aanbestedingskantoor 
voor de levering van levensmiddelen, enz . " . 

I n verband daarmede is het reglement op het houden der 
openbare aanbestedingen ten behoeve van 's Lands dienst in 
Nederlandsch-Indië (I . S. 1916 n°. 349) gewijzigd bij Ord. van 
31 Dec. 1925 (I . S. n°. 693), en ondergingen de ambtelijke 
voorschriften in acht te nemen bij de toepassing van dat regie-
ment cenige wijzigingen bij G. B . 31 Dec. 1925 n°. 24 (Bb. 
n". 10955). 

Eenige wenken en voorschriften inzake aanbestedingen zijn 
opgenomen in Bb. n°. 10972. 

De commissie inzake bezuiniging op de uitgaven ten behoeve 
van de uitgifte van de Javasche Courant (zie Verslag 1924, 
kol. 64) is bij G. B . 15 Dec. 1925 n°. 18 ontbonden. 

•Pa 
I. GEWESTELIJK EN PLAATSELIJK BESTUUR; POLITIE. 

Bij G. B. 31 Jan . 1926 n°. la; (I. S. n°. 48) onderging de | besturend gebied van Nederlandsch-Indië, van de regeling der 
regeling van de verhouding en de samenwerking tusschen bui 
gerlijke en militaire gezaghebbenden eene wijziging. 

Bij G. B. 22 April 1926 n°. lx is eene commissie inge-
eteld welke tot taak heeft het bestudeeren van het vraagstuk 
der z.g. exterritorialiteit van Landsonderhoorigen in het zelf-

verhouding van de zelfbesturen in de Buitengewesten tot het 
provinciaal bes tuur ' in de in to stellen provincies en het voor-
brengen bij de Regeering van de voorstellen, waartoe zij verder 
in verband met een en ander aanleiding zal vinden. 
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8 1. BUROPEESCH B E S T U U R ; POLITIE. 

il. 1.1 BOPKEHCtl BB8TUUI1 

iifi reglement voorde bestuursschoo] te Batavia (I. S. 1914 
ii". B04) i's nader gewijzigd l>i,j O. !'.. 22 Oei. 1926 n°. 4 (Bb. 
n". 10906). 

Bij <i. I'.. 7 Deo. 192Ö n". lx (1. 8 . 'n° . 622) zijn bepalingen 
vastgesteld betreffende do. nieuwe orgauisatie van bel personeel 
bij den dienst van bel Bbinaidandscb Bestuur in Kcderlandscb* 
[ndië (beslui! op de bestuursorganisatie). Dil besluit is van 
toepassing op de Provincie Weat-Java en op hot. Couvornement 
der Mol ukken. 

Hij G. I'.. 20 J an . 1926 n°. 9 (Hl», n". 10963) is bepaald dat 
de actief dienende kapiteins van hel leger*, die tevens belust 
zijn met het best uur over eeue onderafdeeling, in hunne civiele 
functie den titel zullen voeren van fungcerend controleur bij 
het binnenlandsch bestuur. 

De provincie-ordonnantie (I . S. 1924 n°. 78) onderging eenige 
aanvullingen en wijzigingen bij Ordn. van 14 Aug. 1925 (I. B. 
n°. 897) met betrekking tot de leden van den provincialen raad 
en de provinciale ambtenaren, 4 Deo. 1925 (1. S. n°. 819) met 
betrekking tot het verhandelen van door provinciale besturen 
verstrekte voorschotten en van de daarvan terugbetaalde ge-
deelton, en 22 Deo. 102.") (I . S. n°. 654) met betrekking tot de 
geloofsbrieven der leden van den provincialen raad. 

Bij K. 15. 3 Deo. 1925 n°. 51 (T. S. 1928 n°. 28) zijn enkele 
onderwerpen geregeld verband houdende met de instelling vnn 
provinciën '•>! van daarbinnen gelegen zelfstandige gemeen-
achappen. 

In verband n et de invoering van bet nieuwe bestuursstelsel, 
zijn bij Ordn. van 27 Aug. 192.". (1. S. n". 133), 18 Nov. 1925 
(ï. S. n°. 585), 10 Deo. 1925 (I. S. n". 628), 26 Dee. 1925 (I. S. 
ii". 670) on 5 .Maart 1926 (1 S. n°. 90) de bevoegdhedon dei-
hoofden van gewestelijk en afdeelingsbestuur in het hervormde 
gebied geregeld, terwijl bij O Bn. 27 Aug. 1935 n". 12x (I. S. 
n°. 434), 6 Oct. 1925 n". 2x (f. S. n°. 529), 18 Nov. 1925 n°. 2x 
( I . . S . n". 587) en 10 Dee. 1925 n°. 4x ( I . S. n°. 629) de over-
•dracht der aan de tegenwoordige hoofden van gewestelijk bestuur 
toekomende bevoegdheden op de. hoofden van gewestelijk en 
afdeelingsbestuur in het hervormde gebied is geregeld. 

Bij Ord. van 18 Nov. 1925 (I. S. n°. 588). aangevuld bij 
Ordn. van 29 Deo. 1925 (T. S. n". 684), 25 Febr. 1926 (I. S. 
n°. 78) en 0 April 1920 (1. S. n°. 135), is, in verband met de 
invoering van hot nieuwe bestuursstelsel, de overdracht van 
Benige bevoegdheden van hoofden van depar tementen van alge-
meen bestuur op de hoofden van gewestelijk bestuur in het her-
vormde gebied geregeld. 

Bij G. B. 18 Nov. 1925 n°. 8z (I. S. n». 589), juneto G. Bn . 
29 Beo. 1925 n°. 3x (1. S. n". 686) en 6 April 1926 n°. 2x (I. S. 
ii°. 137), is bepaald dat de in eenige administratieve voorschrif-
ten aan den Gouverneur-Generaal of de hoofden der departe-
menten van algemeen bestuur opgedragen bevoegdheden, be-
moeilngen en verrichtingen in provuioies i>n andere op den voet 
van art. 119 der Indische Staatsregeling ingestelde gewesten, 
worden uitgeoefend door de gouverneurs. 

Tn verband niet de invoering van het nieuwe bestuursstelsel, 
is bij Ord. van 29 Beo. 1925 (1. S. n". 685), aangevuld bij Ord. 
v,m 25 Febr. 1926 (I . S. n°. 77). de overdracht van eenige be-
voegdheden van de Begeering op de hoofden van gewestelijk 
bestuur in het hervormde gebied geregeld. 

Bene instructie voor de gouverneurs van provinciën en hoof-
den van andere aan te wijzen gewesten is vastgesteld bij O. B . 
27 Bept. 1925 n». 2x (I . S. n°. 508). 

Bij G. B. 29 Oct. 1925 n°. lx (1. S. n°. 554) kwam eeue 
regeling tot stand van den overgang van ambtenaren in dienst 
van locale ressorten in den dienst van provincie of van regent-
schap en van de voorwaarden, waaronder die overgang plaats 
heeft. 

Ben overzicht betreffende de tewerkstelling op einde 1925 van 
de controleurs en gezaghebbers bij het binnenlandsch bestuur op 
en buiten .lava en Madoera en van de assistent-residenten 
(nieuwe stijl) en de gezaghebbers in de provincie West-Java en 
het gouvernement der Molukkon — ook van de tijdelijk buiten 
den bestuursdienst werkzaam gestelde bestuursambtenaren, zoo-

mede van de niet in de eigenlijke bestuursformatle opgenomen 
cont ro leursbet rekkingen—is opgenomen onder 1 en IV van 
bijlage 14. 

Java vu Madoera. 

Bij G. 15. 2 dan. 1926 n°. 25 (J . C. n". 2) is bij wijze van 
tijdelijken maatregel een controleur ter beschikking gesteld van 
de residenten van Pekalongan en Semarang voor werkzaam-
beden in hot belang der pestbestrijding in die gewesten. 

B e controle-a f deeling Karimoendjawa (afd. Koedoes, res. 
Semarang) is bij G. B . 23 Maart 1926 n". 19 (I. S. n°. 120) 
opgeheven.' 

In afwachting van de vorming van een provincie West-Java 
werd bij Ord. van 20 Juni 1925 (1. S. n°. 285) — met ingang van 
1 September 1925 — overgegaan tot de instelling van een 
gelijknamig administratief gewest. Be gewesten Ban tam, 
Batavia, Preanger-Regentsehappen en Cheribon werden opge-
heven en hun gezamenlijk gebied werd gevormd tot een gewest 
West -Java (Pasoendan). De gewestelijke raden van Ban tam, 
Batavia , Preanger Regentschappen en Cheribon werden opge-
heveu, terwijl voor het ressort der afdeeling Ban tam, voor het 
ressort der afdeelingen Batavia, Buitenzorg en Krawang, voor 
het ressort der afdeelingen West-Priangan, Midden-Priangan 
en Oosl-Priangan en voor het ressort der afdeelingen Cheribon 
en Indramajoe een plaatselijke raad werd ingesteld, met 
dezelfde samenstelling, plichten en bevoegdheden als die van de 
opgeheven gewestelijke raden. 

Bij Ord. van 14 Aug. 1925 (1. S. n°. 378), gewijzigd bij Ord. 
van 23 Deo. 1925 (1. S. nu. 661), is met ingang van 1 Januari 
1926 de provincie West-Java ingesteld. Be zetel van het be-
stuur dier provincie is Batavia. De ressorten en de plaatselijke 
raden van Bantam, Batavia, Buitenzorg en Krawang, Priangan 
en Cheribon en Indramajoe (zie I. S. 1925 n°. 285) werden 
opgeheven. Be provinciale raad van West -Java is samengesteld 
uit. 45 leden (20 onderdanen-Nederlanders, 20 inheemsehe onder-
danen, niet-Nederlanders, en 5 uitheemsehe onderdanen, niet-
Ncderlanders). Bij eerstgenoemde Ord. is tevens geregeld de 
overdracht van bemoeienissen van het Centraal Gezag op de 
provincie West -Java , zoomede de overdracht aan die provincie 
van de huishouding der opgeheven locale raden binnen het ge-
west, voor zoover deze niet is overgedragen op de daarbinnen 
gelegen regent schappen. 

Bij G. B. 18 Aug. 1925 n". 4.\ (1. S. n". 404) zijn eenige 
betrekkingen bij het Binnenlandsch Bes tuur in de residentiën 
Ban tam, Batavia, Preanger Regentschappen en Cheribon inge-
trokken, is bepaald dat het bestuur over he t gewest West-Java, 
in naam van den Gouverneur-Generaal, zal worden gevoerd door 
een Gouverneur, en is het gewest West -Java in 9 residentiën 
(afdeelingen) Bantam, Batavia, Buitenzorg, Krawang, West-
Priangan, Midden-Priangan, Oost-Priangan, Indramajoe en 
Cheribon ingedeeld. 

Bij de samenstelling voor de eerste maal van den provincialen 
raad van Wes t - Java traden termijnen van 2 weken in de plaats 
van de bij art. 10, 1ste lid, en art. 13, late lid, der provincie-
ordonnantie (I. S. 1924 n". 78) genoemde termijnen van -! weken 
(G. B . 28 Aug. 1925 i r . 28 m l . 8. n°. 446). 

Be kiesordonnantie voor de provincie West-Java (I. S. 1924 
n°. 80) onderging eenige aanvullingen bij Ord. van 11 Aug. 1925 
(T. S. n°. 399). 

Bij G. B . 26 Bept. 1925 n°. lx (J . C. n°. 81) zijn voorschriften 
vastgesteld ter uitvoering van eenige artikelen van de genoemde 
kiesordonnantie. 

Bij Ord. van 27 Sopt. 1925 ( i . S. u". 507) is bepaald, dal de 
instructie voor do hoofden van gewestelijk bestuur op Java en 
Madoera ( ] . S. 1867 n°. 114) niet van toepassing is op de gou» 
ve rneun van provinciën en hoofden van andere aan te wijzen 
gewesten. 

Be gouverneurs van provinciën zijn bij G. B. 18 Nov. 1925 
n°. 4x (I. S. n°. 590) bevoegd verklaard tot benoeming, schorsing 
en ontslag uit de betrekking van wedana in provinciën en andere 
op den voet van art. 87a van het Brgeerinüsrocrlement ingestelde 
gewesten op Java en Madoera. 
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Bij (i. B. !) Sept. 1926 a". Lx (I. B. u6. 476), junoto G. B. 
28 Nov. 1920 ii". 4x (I. B. n". 608), zijn oonige bepalingen op 
In-i gewest West-Javu toepasselijk verklaard. 

Hij (i. 15. 11 Nov. 1925 n". 8x (1. 8. ir. 578) lijn de voor-
waarden vastgesteld, waaronder aan de provincie West-Java de 
op l Januari 1928 binnen baar gebied bestaande Landsauto* 
niobieldiensten worden overgedragen. 

Buitengewesten. 
Lampoengeche districten. De verlegging van de standplaats 

van den controleur van Sopoetih (ara. Teloekbetoeng) van 
Goenoengsoegih naar Kotaboomi (zie Verslag 1925, kol. 08) is 
ingegaan op 1 October L925 (I. 8. a*. 688). 

Ai'jc.h en onderhoorigheden. Bij G. B. 23 Juni 1925 n". 7 
(Bb. n". l()81.r)) is bepaald dal aan ambtenaren bij het binnen-
landseh bestuur in dit gewest, die blijk hebben gegeven in het 
spreken der Atjehschc taal eeu Bekeren graad van bedrevenheid 
te bezitten, een gratificatie kan worden toegekend. 

He t reglement op het afleggen van een examen in de Atjeh-
sche taal door ESuropeesohe bestuursambtenaren is opgenomen 
in Bb. n°. 10869. 

Sumaiia's Westkust. Bij Ord. van 26 Jul i 1925 (I . B. 
n°. 354) is het gebied van de onderafdeeling Batoe-eilonden van 
dit gewest, afgescheiden en aan de residentie Tapanoeli toege-
voegd, zulks niet ingang van 1 Januar i 1926 (zie 1. S. 1925 
n°. 355). 

Tapanoeli. De afdeeling Niaa en omliggende eilanden zal 
voortaan Nias zijn te noemen (I. S. 1925 n°. 559). 

Wcstcrafdeeling van Borneo. Bij wijze van tijdelijken maat-
regel is bij G. B . 23 Febr. 1926 n°. 37 (Bb. n°. 11000) bepaald 
da t aan ambtenaren bij het binnenhmdsch bestuur in de afdee-
ling Singkawang en in de onderafdeeling Pont ianak, die blijk 
hebben gegeven een zekeren graad van bedrevenheid te bezit-
ten in het spreken van een der aldaar algemeen gesproken 
Chineesche talen of dialecten, een gratificatie kan worden toe-
gekend. 

Manado. Bij Cl. B . 7 Juni 1925 n°. 6 (I . S. n°. 262) is be-
paald dat de onderafdeelingen Sangihe-eilanden en Talaud-
eilanden van de afdeeling Manado worden afgescheiden en dat 
deze onderafdeelingen voortaan zullen vormen één afdeeling 
onder den naam Bangihe- en Talaud-eilandeii, zullende in ver-
band hiermede de residentie Manado voortaan zijn verdeeld in 
5 afdcelingen (Manado, 8angihe- en Talaud-eilanden, Gorontalo, 
Donggala en Poso). 

Molukken. Ingevolge Ord. van 12 Nov. 1925 (J. S. n". 579) 
is met ingang van 1 Januari 1926 overgegaan tot de instelling 
van een Gouvernement der Molukken, bestaande uit het gebied 
der residentie Amboiua waaraan is toegevoegd het gebied van 
de onderafdeeling Kisar der afdeeling Timor en Eilanden van 
de residentie Timor en onderhoorigheden. 

Bij G. B. 28 Nov. 1925 n". 5a ( I S . n". 694) zijn eenige 
bepalingen toepasselijk verklaard op bel Qouvernemenl der 
Molukken. 

I)e regelingen, geldende voor de van het gewest Timor en 
onderhoorigheden afgescheiden en bij het Gouvernement der 
Molukken gevoegde onderafdeeling Kisar, blijven voorloopig ge-
bondhaafd (Ord. van U Dec. 1925 in I. S. n". 641). 

Bij G. B. M Dec. 1925 n". 3x (I . S. n°. 640) zijn eenige 
betrekkingen bij het binnenlandscn bestuur in de residentie 
Amboina ingetrokken, is bepaald dat de standplaats van den 
Gouverneur der Molukken is Amboina, en is bet Gouvernement 
der Molukken in de residentiën (afdeelingen) Amboina en Ter-
nate ingedeeld. Het, gebied van de onderafdeelingen Baumloki 
en Larat is nader omschreven bij G. B . 25 Febr. 1926 n°. 5x 
(I. S. n°. 80). 

In verband mei de hervorming van liet bestuur in de Moluk-
ken zijn bij Ord. van 26 Dec. 1925 (I . B. n". 666) de aoodige 
wettelijke voorzieningen getroffen. 

b. POLITIE. 

Omtrent de sterkte van liet personeel der algemeene politie 
zie men I. S. 1925 n°. 541 (residentiën Batavia en Banjoemas), 
1. 8. 1926 ir"'. 97 (residentie Semarang), J . C. 1925 n*. 50 
(hoofdplaats Bandoeng) en J . C. 1926 n°. 11 (ros. Bangka en 
onderhoorigheden). 

Bij G. B . 13 Juni 1925 n°. 13 (J. C. n°. 49) is bij wijze van 
tijdelijken maatregel boven de sterkte van bet personeel der 
algemeene politie ten behoeve van de veldpolitie in de gouver-
nementen Atjeh en onderhoorigheden en Oostkust van Sumatra 
het noodige personeel in dienst gesteld, zulks met opheffing 
van de divisie gewapende politie in die gewesten. 

Bij G. B . 19 Oct. 1925 n°. 32 (I. S. n°. 543) is de sterkte van 
he t personeel der algemeene politie in het gouvernement Celebes 
en onderhoorigheden uitgebreid, tegen opheffing van de brigades 
gewapende politie. 

Regelen betreffende de vergoedingen voor vervoer en voeding 
van het personeel der algemeene politie zijn opgenomen in Bb. 
n". 10758. 

Bij G. B. 27 Mei 1925 n". 25 (I . 8. n°. 240) zijn de voorwaar-
den van overgang voor het personeel van de gewapende politie 
naar de veldpolitie in de Buitengewesten vastgesteld. 

De bepalingen betreffende de verpleging van zieke gewapende 
politiedienaren (Bb. nos. 7927 en 8283) ondergingen enkele 
wijzigingen bij G. B. 10 Aug. 1925 n°. 5 (Bb. n°. 10855). 

Bij G. B . 14 Mei 1925 n°. 6 (I . S. n°. 220) is bepaald dat het 
marine-etablissement te Soerabaja wordt aangewezen als her-
stelplaats voor de bij de politie in het oostelijk deel van Java 
en Madoera in gebruik zijnde motorrijwielen en rijwielen. 

De besluiten waarbij de instructies en de costuums zijn vast-
gestekl van de waterschouten, C. q. ambtenaren van de water* 
politic te Boerabaja, Semarang en Batavia, zijn bij G B. 
5 Maart 1926 n". 18 (T. S. n°. 91) ingetrokken. 

% 2. G E W E S T E L I J K EN P L A A T S E L I J K Z E L F B E S T U U R . 

Decentïaliaatie-besluit. De bij K. B . I Oct. 1921 n". 12 (I . S. 
n°. 535) plaats gehad hebbende wijziging van de artt. 1 en 5 
van liet decentralisatie-besluit — zie Verslag 1925, kol. 70 — 
is in werking getreden met ingang van 1 Januar i 1926 (zie I . S. 
1925 n°. 676). 

Het decentralisatie-besluit onderging nou' de volgende wijzi* 
gingen: bij K. B . 31 Oct. 1925 n°'. 58 ( I . 8 . n". 662) in dier 
voege dat do aanduiding van de verschillende bevolkingsgroepen 
in overeenstemming wordt gebracht mei de terminologie van 
art. 55. 2de lid, der Indisch, Staatsregeling; bij K. 1!. 81 Oct. 
1925 n". 59 (I. S. n". 663) waardoor de mogelijkheid i> geopend 
dat de burgemeester eener gemeente tevens gemeente-secretaris 
zij en dal de benoeming van een gemeente-secretaris geschiedt 
door den gemeenteraad, onafhankelijk van de omstandigheid of 
de betrokkene al dan niet Landsdienaar is; bij K. B. 1 Dec. 
1925 n0. 62 (I. S. ii°. 658) ten aanzien van de positie der in 
de provincie West-Java gelegen stads >n. 

Locale raden-ordonnantie. Hij Ord. van 26 Mei 1925 ( l . s . 
n°. 238) is art. 55 van de locale raden-ordonnantie (1. 8. 1905 
n°. 181. zooals dat sedert ia gewijzigd) aangevuld. 

ttndelingen der Staten-Genen Bijl, 1926— 1927. 

De genoemde locale raden-ordonnantie onderging nog de vol-
gendc wijzigingen: bij Ord. van 24 Oct. 1925 (T. S. n°. 549) 
nopens het verhandelen van door locale besturen verstrekte 
voorschotion en van de daarvan terugbetaalde gedeelten; bij 
Ord. van 25 Dec. 1925 (I. S. n". 664) waardoor de vereeniging 
van het burgemeestersambt en dat van gemeente-secretaris is 
mogelijk gemaakt ; bij Ord. van 29 Dec. 1925 (1. S. n°. 675) met 
betrekking tot de regeling der periodieke aftreding van de loden 
der locale radon. 

In afwachting van do vaststelling van eene afzonderlijke 
stadsgemeente-ordonnantie op don voet van art. 07c van hot 
Regeeringsreglement is — met wijziging van de locale roden-
ordonnantie — bij Ord. van 28 Dec. 1925 (I. 8. n*. 659) de 
plaats der stadBgemeenten binnen de provincie, voor zooveel 
dadelijk noodig, geregeld op den grondslag van de artt. 88a, 68 ó 
en 68c van dat Reglement 

Kiesordonnantie. Bij Ord. van 29 Moe. 1925 ( I . 8. n°. 678), 
gewijzigd bij Ord. van 9 Maart 1926 (I . S. n". 95), is de regeling 
der verkiezing van leden van gemeenteraden en hetgeen daarop 
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betrekking beeft herzien en opnieuw vastgesteld (kiesordon* 
nantie-gemeenteraden), terwijl bij G. B. 11 Jnn 1920 n°. Sx 
(1. S. ii°. 20) voorschriften zijn vastgesteld tor uitvoering van 
eenige artikelen dier kiesordonnantie. 

Wijziging van instellings-ordonnantlën. Ju verband mei de 
instelling vun een havenbedrijf te Bandjermasin, is de instel* 
Ungsordonnantie van de gemeente Bandjermasin (1. S. 1910 
n°. 252) l)ij Ord. van 25 No \ . 1925 (I. S. n°. 602) gewijzigd. 

In verband mei dr wijziging welke ten aanzien van de samen-
stelling '\vv locale raden is aangebracht in art. I van liet deoen-
tralisalie-besluit, zijn bij Ord. van 29 Dec. 1925 ( l . S . n'. 074) 
de instellings-ordonnanlies dier raden gewijzigd. 

Plaatselijke raden. In verband mei de instelling van bet 
gewest West-Java, is bij Ord. van 27 Ang. 1925 (1. S. n°. 440) 
bepaald dat bet hoofd der nfdeeling West-Priangan voortaan 
voorzitter is van den gemeenteraad van Boekaboemi. 

Hij Ord. van 0 Jan . 1938 (I. B. n". 10) is — met ingang van 
1 Februari 1920 — de verkiezing van leden voor den gemeente-
raad van Amboina ingevoerd en is h-l ambt van burgemeester 
te Amboina ingesteld. 

Bij Ord. van 19 Jan . 1920 (1. S. n'\ 20) is de regeling van 
de verkiezing van de tot de Inlanders behoorende leden van den 
Minahasa-raad (T. S. 1919 n°. 05) gewijzigd en is bepaald dat 
van don Ambon-raad alloen de benoemde leden op den derden 
Dinsdag van Augustus 1920 zullen aftreden. 

Afgezonderde geldmiddelen. Verhoogd werden de geldmid-
delen, afgezonderd voor het gewest Cheribon (1. S. 1925 n°. 407) 
(ter tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van 
wegen), hel gewest Rembung (I. S. 1925 n.° 408) (ter tegemoet* 
koming in de kosten van het onderhoud van een brug en van 
wegen), het gewest Soerabaja (I. S. 1925 n°. 409) (ter tege-
moetkoining in de kosten van liet onderhoud van een weg), het 
cultuurgebied der Oostkust van Sumatra (I. S. 1925 n ' . 410) 
(ter tegemoetkoming in de kosten van het onderbond van eenige 
wegvakken), het gewest Madioen (I. S. 1925 n°. 411) (ter tege-
moetkoming in de kosten van het onderhoud van een weg), het 
gewest Pasoeroean (I. S. 1925 n°. 412) (ter tegemoetkoming 
in de kosten van het onderhoud van een brug), de gemeente 
Soerabaja (I. S. 1925 n°. 413) (ter tegemoetkoming in de kosten 
van het onderhoud van een weg). 

He t geheele bedrag van de op den voet van art. 68«, lid 1, 
van het Regeeringsreglement, voor gewesten en gedeelten van 
gewesten bij wijze van vaste uitkoering afgezonderde geld-
middelen steeg door deze verhoogingen van f 0 201 307 tot 
f 0 219 151. 

Locale belastingen. Door de Regeering werden goedgi k< urd: 
de verordeningen tot heffing en invordering van vuurwerkbe-
Insting iu de gewesten Besouki. Pasoeroean, Kediri (buiten 
de daarbinnen gelegen locale ressorten) en Madoera (J. ('. '925 
nos. 03 en 87 en extra-bijvoegsel .1920 nos. 7 en 11); de ver-
ordening tot heffing van eene belasting van natuurlijke per-
sonen. die zich in den loop van het jaar in de gemeen;en Sema-
rang, Pekalongan en Madioen en in het gewest Pekalongan 
(buiten het ressort der gemeenten Pekalongan en Tegal) vestigen 
en elders zijn of worden aangeslagen in de Lanasinkomsten-
belasting (J. C. 1925 nos. 81, 94 en extra-bijv. 1920 nos. 39 
en 11): de verordening tot heffing van eene belasting als voren, 
alsmede van forensen in de gemeente Cheribon (J . C. extra-bijv. 
1920 n". 13); do verordening eener aanvullende gemeentelijke 
belasting .-ils voren in de gemeente Makassar (J . C. extra-bijv. ! 
1926 n°. 20); de verordening tot 'heffing van eene gemeentelijke 
forensenbelasting te Bemarang (J . C. 1925 n°. 81); de ver-
ordening tot heffing en invordering van belasting op vermake-
lijkheden in de gemeenten Medan en Bemarang en in de Mina-
has.i buiten de gemeente Manado (J . C. 1925 n". ;;1 en 
extra-bijv. 1920 nos. 25 en 39); de verordening tot heffing I 
en invordering van eene belasting onder den naam van ,,voer-
tuigenbelast ing" in de gemeente Tegal en in bel gewest Soera* 
baja, binten de gemeenten Soerabaja en Madjakerta (J. C. 
1925 n°. 84 en extra-bijv. 1920 n". 10); de verordening tot 
heffing en invordering van eene hondenbelasting in hel gew I 
Bembang en in de gemeente Medan (J . C. 1925 n". 84 en 
extra-bijv. 1920 n". 4) ; cle verordening lot beffing van eene 
stra-it verlicht ingsbelasl ing op de onderafdeelingshoofdplaatsen 
Tandjoengradja en Padangsidimpoean en de onderdistrictshoofd-

plaatsen Batangtoroe en Sipirok (J. C. 1925 n°. 84 en extra-bijv. 
1920 n°. 38); de verordeningen lot heffing en invordering 
van belasting op den Verkoop van sterken drank ouder den 
naam van ,,vergunningsrecht" in de gemeente Bandjermasin 
en in de gewesten Pasoeroean (buiten de daarbinnen gelegen 
gebieden, waarvoor een gemeenteraad is ingesteld) en Besoelo 
(J . C. 1925 nos. 86 en 94 en extra-bijv. 1926 n°. 3 ) ; de 
verordening op den verkoop van sterken drank in het klein in 
het gewest Kediri buiten de gemeenten Kediri en li l i tar, tof 
heffing en invordering vun oen vergunningsrecht voor den ver-
koop (.1. C. 1920. extra-bijv. n°. 0 ) ; de verordeningen tot hef-
fing van belasting op het gebruik maken van de wegen in het 
ressort van den gewestelijken raad van Cheribon, niet ver-
voermiddelen (niet zijnde motorrijtuigen) en met motorrijtuigen 
(.1. C. 1925 n". 90) ; de verordeningen tot heffing van opcenten 
op de hoofdsommen van de Landsinkoinstenbelasting, verpon-
ding en van de personeele belasting in het gewest Pasoeroean 
buiten de daarbinnen gelegen gebieden, waarvoor een ge-
meenteraad is ingesteld en op de hoofdsom van de Landsin-
komstenbelasting in de gemeente Cheribon (J. C. 1925 n°. 102 
en extra-bijv. 1920 n°. 13); de verordening tot heffing van 
eene belasting op het gebruikmaken der wegen met vervoermid-
delen in de gemeente Buitenzorg (J . C. 1925 n°. 105 en extra-
bijv. 1920 n°. 1); de verordeningen tot heffing en invordering 
van belastingen onder de namen van ,,rij- en voertuigenbe-
las t iug" en „motorri j tuigenbelast ing" in het ressort van den 
plaatselijken raad van Batavia, Buitenzorg en Krawang (extra-
bijv. J . C. 1920 n°. 1); de verordening tot heffing en invorde-
ring van eene belasting onder deu naam ,,motorrijtuigenbe-
las t ing" in het gewest Besoeki (extra-bijv. J . C. 1926 n°. 31) ; 
de verordeningen tot vaststelling van de eoeffieient van heffing 
van de straatbelasting en van de gemeentelijke. inkom-;tenbe-
lasling in de gemeente Buitenzorg (extra-bijv. J . C. 1926 
n°. 1) ; de verordeningen tot intrekking van de verordening op 
de gewestelijke wegenbelasting in het gewest Soerabaja en 
van die tot heffing van opcenten op de hoofdsom der verpon-
ding in bet gewest Kedoe bulten de gemeente JVlagelang (J . 
C. 1925 nos. 00 en 00); de aanvulling van de verordening tot 
heffing en invordering eener belasting op het hr uden van open-
bare vermakelijkheden in het gewest Kediri buiten de gemeenten 
Kediri en Blitar (J . C. 1925 n°. 52) en de verordening tot hef-
fing van eene belasting op het gebruikmaken der gemeente-
wegen met rijwielen, rij- en voertuigen in de gemeente Blitar 
(J . C. 1925 n°. 102); de wijzigingen van de verordening tot heffing 
en invordering eener belasting onder den naam van ,,motor-
rijtuigenbelasting" in de gemeente Pasoeroean en ;n het gewest 
Kediri, buiten de gemeenten Kediri en Blitar (J . C. 1925 n°. 83 
en 1926 extra-bijv. n°. 1); van de MiiiH.lias.']-\erkeorsbeins,ing-
verordening (J . C. 1925 n°. 87) ; van de verordening tot heffing 
eener gemeentelijke inkomstenbelasting in de gemeente Buiten-
zorg (J . C. 1925 n". 105 en extra-bijv. 1926 n°. 1); van de ver-
ordening tol heffing en invordering van eene belasting op den 
verkoop van vuurwerk in het gewest Kediri buiten de daarin 
gelegen locale ressorten en in de gemeente Pasoeroean (J . C. 
1920, extra-bijv nos. 22 en 24); van de verordeningen tot hef-
fing en invordering van belasting onder de namen van ,,ver-
gunningsrecht" en ,,vergunnings- en verlofsreeht" in de ge-
meenten Semarang en Soerabaja (J . C. 1925 n°. 52, extra-bijv. 
1926 n". 18); van de verordeningen tot heffing en invordering 
van belasting op het houden van openbare vermakelijkheden in 
de gemeenten Soerabaja en Batavia (J. C. 1925 nos. 53 en 92); 
van de verordeningen tot heffing van belasting op honden in de 
gemeenten Cheribon, Balatiga, Makassar, Padang on Tegal en 
in het gewest Kedoe buiten cle gemeente Magelang (J . C. 1925 
nos. 57, 86 en 105 en extra-bijv. 1920 nos. 6, 27, 31 en 30); van 
de „autobelast ingvcrordening" in de gemeente Semarang (J . C. 
1925 n°. 70): van de verordening tot heffing van eene vracht-
auto- en autobusbelasting in de gemeente Semarang (J . C. 1925 
n°. 70); van de verordening tot heffing en invordering van belas-
ting onder den naam van „motorri j tuigenbelasting" in de ge-
meente Madjakerta en van „ri j- en voertuigenbelasting" in de 
gemeente Batavia (J . C , extra-bijv. 1926 nos. 14 en 30); van de 
verordening op de heffing van opcenten op de Landsinkoinsten-
belasting in de gemeenten Palembang en &Cakassar on ir. hel ge-
west Pekalongan buiten de daarin gelegen locale ressorten (J . ('. 
1925 nos. 98 on 105); van de verordening lot bel, heffen van op-
centen op de'hoofdsommen dei personeele beli iting !>i het gew 
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Pekalongan buiten de daarbinnen gelegen locale ressorten (J. C. 
1925 n". 105); van de verordening tot heffing van opcenten op 
de hoofdsom van de verponding en de personeel» belasting in het 
gewest Kediri, buiten de genieenten Kediri en Blitar (J . C , 
extra-bijv. 192G n°. 1); van de verordeningen tot het heffen van 
opcenten op de hoofdsommen der inkomstenbelasting en Lands-
belastingen i n d e gemeente Tegal (J . C , extra-bijv. 192fi n°. 23) ; 
van de verordening op de heffing van eene gemeentelijke belas-
ting in de gemeenten Batavia en Medan (J . C , extra-bijv. 1926 
n°. 4 en 19); van de straatgeldverordening in de gemeente Bui-
tenzorg (J, C. 1925 n°. 105 en extra-bijv. 1926 nos. I en 4 ) ; van 
de verordening tot heffing van eene belasting op het gebruik* 
maken met vervoermiddelen van de wegen in de gemeente 
Amboina (J . C. 1925 n". 105); van do verordening op de gewes-
telijke wegenbelasting in het gewest Kedoe (J . C , extra-bijv. 
n°. 4 ) ; van de verordeningen op de wegenbelasting in de gemeen-
ten Paaoeroean en Kediri (J . O. 1020, extra-bijv. nos. 1 en 
36); van de verordening tot heffing en invordering van eene be-
lasting op den verkoop van sagoeweer in <le gemeente M.in.ulo 
(J . C. 1926, extra-bijv. n°. 1) en van de verordening tol hef-
fing van eene terreinenbelasting in de gemeente Semarang (J . 
C , extra-bijv. 1926 n°. 34). 

Gemeentelijke en gewestelijke geldleeningen. Bekrachtigd 
werden de hieronder nader omschreven besluiten van gewest e-
lijke en gemeenteraden, strekkende tot het aangaan van geld-
leeningen. 

Gewestelijke 
of gemeente-

raad van: 

Bestemming van de opbrengst 
der leening. 

Ordonnantie 
ter 

goedkeuring 
in I. S. 

Bandoeng. 

Soerabaja. 
Bandoeng. 

Batavia. 

Bandjerma-
sin. 

f 8U0 000: Aflossing van opgenomen pro-
mesae-crediet bij de Indische 
Postspaavbank. 

100 000 | 
! 2 500 000 

8000000 

120 000 

Aflossing van opgenomen kort 
crediet: uitbreiding der ge-
meentelijke waterleiding. 

Aflossing van vlottende schuld 
en van eene obligatie-leening. 

Aankoop van bet hotel Bandier; 
pasaruitbreiding: bouw van 
pasarloodsen. 

1925 n°. 
1925 n°. 

1925 n" 
en 

1925 n°. 20. 

231. 

272 
344. 

1925 n°. 282. 

(ieweslelyke Bedrag ! 

ol'geineente-: der 
raad van : ! leening. 

: Ordonnantie 
Bestemming van ue opbrengst ter 

der looning. goedkeuring 
in r.8. 

Bultenzorg. f1800000 Aflossing van promessen en L926 n°. 824. 
aflossing van hel restant 
eener leening. 

Bandoeng. 

Batavia. 

Semarang. 

Oheribon. 

Preanger 
Regent-
schappen. 

Padang. 

.1200 0001 Aflossing van het restant van 1925 n". ;HSO. 
opgenomen kort crediet, 

7780000 Aflossing van obligatiedee- 1926 n°. 864. 
ningen. 

i Aflossing van leeningen;bouw 1926 a°. :;i>8. 
van een abattoir: waterleb 
dingbediijf. 

Bouw van pasars en een raad- i 1925 n". 869. 
huis. 

200000 

2600001 Bouw van pasars 

Semarang. 

Kedoe. 

Palembang. 

Soekaboemi. 

Batavia. 

600000 

500 000 

400 000 

413 000 

450 000 

Aanleg van eene waterleiding; 
aflossing van het restant 
van eene promesse-leening. 

1925 n". 686. 

1925 n°. 547. 

1925 n". 661. 
1925 n°. 597. 

1925 n°. 627. 
1925 n°. 632. 

1925 n°. 633. 

Aanleg van eene drinkwater-
leiding te Poerworedjo. 

Bouw van woningen, enz. 

Aanleg van eene bronwater-
leiding, enz. 

600 000 Bouw en aanleg van eene drink-
watervoorzening te Tange-
rang; bouw van pasarloodsen, 
waroeng- en tokogebouwen, 
enz. 

I 
Bij Ord. van 14 April 1926 (I. 8 . n°. 152) zijn de verplichtingen 

van het regentschap Lebak tegenover de provincie West -Java 
met betrekking tot de door het voormalig gewest Ban tam aan-
gegane geldleeningen geregeld. 

Verrichtingen der locale raden. Hieromtrent zij verwezen 
naar het begin 1926 uitgegeven decentralisatie-verslag 1924— 
1925. 

§ 3. INLANDSGH B E S T U U R . 

Bij (J. B . 25 Dec. 1925 n°. 82 (I . S. n°. 681) is bepaald, voor 
zoover nog noodig, dat de overdracht van bevoegdheden welke 
zijn omschreven in het Inlandsen ontvoogdingsbesluit (I. S. 
1921 n°. 310, zooals het sedert is aangevuld) mede kan plaats 
hebben in de regentschappen, wel la' als zelfstandige geineen-
schap op den voet van art. 67c van bet Regeeringareglement 
zijn aangewezen. 

Bij G. B . 4 Juni 1925 n°. 2-1 (I . S. n°. 2571 is bepaald dat 
bet onderdistrict Lengkong (reg. Berbek, i-es. Kediri) bestuurd 
wordt door den wedana van Lengkong, nevens zijne eigen 
functiên. 

Het tot hei district Banjoewangi (res. Besoeki) behoorend 
onderdistrict Pakis is bij G. B. 28 Nov. L925 n°. 82 (f. 8. 
n°. 595) opgeheven. 

Bij Ordn. van 14 Aug. 1025 (I. 8. nos. 370 t m 890) zijn 
— met ingang van 1 Januari 1926 — de regentschappen \' l-
Bantain (onder den naam Serang), Pandeglang, Lebak, Batavia, 
Mecster-C'ornelis, Buitenzorg, Krawang, Soekaboemi, Tjiandjoer, 
Bandoeng, Boemedang, Oaroet, Taaikmalaja, Tjiomis, Cheribon, 
Koeningan, Indramajoe en Jladjalengka aangewezen als zclf-
standige gemeenschap op den voel van art. 67c van liet Ri i -
ringareglement. Bij dezelfde gelegenheid is de samenstelling 
van de regentschapsraden in die regentschappen geregeld en ia 

aangegeven welke onderwerpen eau die regentschappen in be-
heer worden overgedragen. 

De eerste begroot ing voor elk der regentschappen Serang, 
Pandeglang, Lebak, Batavia, Meester-Cornelia, Buitenzorg, 
Krawang, Soekaboemi, Tjiandjoer, Bandoeng, Boemedang, 
Garoet, Taaikmalaja, Tjiamis, Cheribon, Koeningan, Indra-
majoe en Madjalengka is vastgesteld bij Ordn. van 3 Sopt. 1925 
(1. S. nos. 153 t / m 470). 

De regentschaps-ordonnaiitie (1. S. 1924 n". 79) onderging 
eenige aanvullingen en wijzigingen bij Ordn. van 14 Aug. 1025 
(I . S. n°. 398) en 4 Dec. 1925 (T. S. n». 620). 

Tic kiesordonnantie voor de regentschappen in West-Java 
( l . S. 1924 n». HO is gewijzigd bij Ord. van 14 Aug. 1925 (I S. 
n°. 400). 

Bij de samenstelling voor de eerste maal van de regentschaps-
raden in West-Java treedt een termijn van 8 dagen in de plaats 
van den bij art. 11, 1ste lid, der regentschapsordonnantie (I . B. 
1924 n°. 79) genoemden termijn van 4 weken. 

De administratieve indeeling van de residentie (afdeeling) 
Batavia (prov. West-Java) is gewijzigd bij G. B . 8 April 1926 
n°. 24 (I . S. n". 142). 

Bij G. R. 8 Mei 1926 n°. 3J- is aan den resident F . A. E . 
LACRUUJE opgedragen om een stelselmatig onderzoek in te 
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stclli;ii naar de in de Enlandsohe gemeenten op Javu en Mudoera 
bestaande toestanden en verhoudingen, welke van belang zijn 
in verband met bet aan bedoelde gemeenten, krachtens art. 128 
van de Indische Staatsregeling, toekomend recht tot regeling 
en bestuur van bare huishouding. 

Bij Ord. van (i Juli 1030 (I. S. n°. :H71 zijn in de Inlnndsche 
gemeente-ordonnantie voor Tapanoeli (I. S. 1923 n", 189) rege-
[en opgenomen oratrenl de samenwerking van Inlandsche ge-
meenteu. 

\)t- vereeniging tol één koeria onder den naam van koeria 
Baroes (onderafd. Baroes, afd. Bataklanden, res. Tapanoeli) 
\;iu de koeria's Kampong Hir en Kampong Moedik (I. S. 1907 
n". 860) is bij G. 15. 8 Nov. 1025 n". 84 (I. B. n°. 667) inge-
trokken. 

Jtij Ord. van 7 Juni 1925 (!. S. n°. 268) is de mogelijkheid 
geopend om op eenvoudige wijze in de onderatdeelingen Manado, 
Tondano en Amoerang (de s.g. Minahasa) der afdeeling en resi-
dentie Manado, mei uitzondering van do hoofdplaats Manado, 
verschillende bevoegdbeden en bemoeiingen, thans uitgeoefend 
door ESuropeesohe bestuursambtenaren, bij wijze van proef over 
te dragen op de distriotshoofden, dan wel op oen of meer andere 
dan de daarvoor thans aangewezen ESuropeesche bestuurt* 
ambtenaren. Als uitvloeisel van deze Ord. heeft bij G. B . 3 April 
1026 n°. 6 (ï. B. n°. 134) de overdracht op die districtshoofden 
van eenige bevoegdbeden en bemoeiingen plaats gehad. 

Nopens de in 1925 plaat:', gehad hebbende samenvoegingen 
en splitsingen van desa's komen opgaven voor in tabel II van 
bijlage U. 

§ 4. BESTUUR OVER VREEMDE OOSTERLINGEN. 

De formatie van het Cbineesch bestuur in de residentie Ban* 
joemas is nader uitgebreid met één luitenant der Chincezen, 
ter standplaats Soekaradja (I . S. 1925 n°. 574). 

De formatie van het Cbineesch bestuur ter hoofdplaats Soe-
rabaja is van één majoor, ^én kapitein en 7 luitenants inge-
krompen tot één luitenant (I. S. 1925 a*. 052). 

Ter afdeelingshooi'dplaats Donggala (res. Manado) is een 
hoofd der Chineezen met den titel van luitenant in dienst ge-
steld (I. S. 1925 n°. 538). 

De formatie van het Cbineesch bestuur te Amboina, thans 
bestaande uit een kapitein en een luitenant, is verminderd met 
een luitenant (I . S. 1Ü25 n°. 550). 

BIJZONDERE ONDERWERPEN. 

Emigrat ie van Java.nen naar de Baltentfewesten. Lampoeng-
Bche districten. Tn 1925 emigreerden naar Gedong Tataan 
op eigen kosten 345 personen. Einde 1925 bedroeg het zielental 
20 (550. Het sterftecijfer was 795 of :i,85 %. legen 2,72 % in 
1924. welk hooger sterftecijfer veroorzaakt werd door eene 
mazelen-epidemie onder de kinderen welke vrij veel slachtoffers 
eisehte. terwijl ook malaria en dysenterie dit cijfer beïnvloedden. 
Hel aantal geboorten bedroeg 056. De veestapel bestond einde 
1925 uit 3272 beesten; er werd m 988 kalveren geboren, terwijl 
103 beesten stierven of geslacht werden. Op de veemarkt wer-
den (540 beesten verkocht voor E 45 880. De rijstoogst bracht 
350 000 pikol padi op, geoogst van 2972 bouwa sawan en 1605 
bouw s gogo. De padi-prijzen liepen op tot f (5 per pikol. In een 
2-tal desa 's is een aanvang gemaal:! met hel planten van koffie 
door de bevolking (er werden 86 000 robusta-planten uitgeplant). 
De klapperaanplanl bestaat uit 50 (539 boomen, waarvan 7451 
vruchtdragend. De kolonisten betaalden op hunne Bchulden af 
18 562 nikol padi (waarde f 71 842) en f7389 in geld: aan vee-
schulden betaalden ze ï 5600 af. De aanslag in de inkomsten' 
belasting voor 1925 bedroeg t 39 064, welk bedrag vóór her einde 
van hel jaar was afbetaald. Aan heerendiensten werd voor een 
bedrag van f 7090 afgekocht. 

Het zielental op liet kolonisatieterrein te Koto Agoeng be-
droeg einde 1925 rC^S. Er kwamen 232 sterfgevallen (4,1 %) 
voor. Slechts 08 kindereu werden geboren. De veestapel telde 
einde 1925 86 beesten. Geboren werden 19 kalveren, terwijl 11 
beesten stierven; de verkoop van 17 stuks vee bracht f 1150 op. 
Door de groote vochtigheid van hel klimaat en de moerassige 
gronden is dit land ongeschikt voor de veeteelt; de veestapel 
wordt dan ook voorshands niel uitgebreid. I>e padi-oogsl bracht 
50 000 pikol op ; de hoogste prijs voor de paai bedroeg f 4.50 
per pikol. De klapperaanplant telde 18 95(5 boomen. De oudste 
kolonisten betaalden 3700 pikol padi van bun schuld af. Bij 
G. B . 1 Oct. 1925 n°. 7 (J. <". n°. 88) is eene commissie inge-
steld welke tol taak heeft aan de Regeering advies uil te 
brengen omtrent de ten aanzien van de J a v a t 'n-kolonie te Koto 
Agoeng ie volgen gedragslijn. 

Benkoelen. De sinds einde 1919 — in verband met de uit-
voering der irrigatieplannen der Ketahoen-vlakte — iu de onder-
afdeeling Lebong gevestigde immigratiekolonie Magelang Baroe 
telde einde 1924 64 mannen, 43 vrouwen, 22 jongens en 18 
meisjes of in 't geheel 147 zielen. In 1925 werden geen nieuwe 
kolonisten aangeworven. Wel hebben zich enkele ontslagen con-
tractkoelies van de Mijnbouwmaatschappij Redjang Lebong in 
die kolonie gevestigd. Einde 1925 bedroeg de sterkte 136 zielen 
(59 mannen. 86 vrouwen. 22 jongens en 19 meisjes}. 

Van hel bedrag, hetwelk aan de kolonisten eertijds aan voor-
schotten is uitbetaald, is tot einde 1925 terugbetaald en afge-
schreven f 1009, zoodat op dat tijdstip de schuld nog f 2391 
bedroeg. Van deze som moest sedert een bedrag van f 88 worden 
afgeschreven wegens oninbare resteerende schuld van drie over-
leden immigranten. Alle kolonisten voorzien door het bebouwen 
van sawahs, door den aanplant van tweede gewassen, door de 
teelt van kippen en eenden en door het verrichten van koelie-
diensten bij de Burgerlijke Openbare Werken en bij de gou-
vernements gOud- en zilvermijnen te Tambang-Sawah en 
Lebong Simpang in hun eigen onderhoud en betalen vrij geregeld 
de genoten voorschotten af. 

Tn de in de onderafdeeling Redjang bestaande immigratie* 
i kolouies Permoe, Aer Simpang en Talang Beni kwamen zich in 

1925 onderscheidenlijk 38, 20 en 1 persoon (allen op eigen kosten 
van Java overgekomen) vestigen. Voorts vestigden zich in de 
unmigratiekolonie Permoe 2 mannen, 2 vrouwen en 1 kind en 
in de kolonie Talang Beni 6 mannen, 8 vrouwen en 7 kinderen, 
allen gewezen contractanten, afkomstig van de nabij gelegen 
cultuurondernemingen. He t aantal zielen bedroeg einde 1925 in 
de 8 kolonies onderscheidenlijk 374, 314 en 406. 

Behalve op den tuin- en sawahbouw, legden de immigranten 
zich oolc toe op de vischteelt waarin zij een goed middel van 
van bestaan vinden. Voornamelijk worden in de kolonie ver-
bouw d rijst, oebi, pisang en tweede gewassen (tabak, roode 
uien. katjang en groenten). Ook koffie* en theetuinen komen 
voor; de uit de tuinen verkregen koffie en thee werd aan 
Chineesohe opkoopers verkocht tegen prijzen van f 40 h f 60 per 
pikol. De rijstoogst was niet groot, doch ruim voldoende voor 
de Immigranten zelf. De sawahs in deze kolonie munten uit 
floor haar groote opbrengst als gevolg van eene intensieve en 
tijdige bewerking. De verkregen oebi werd, voor zoover niet voor 
eigen gebruik noodig, verkocht op de naburige landbomvonncr-
nemingen. 

Aan terugbetaalde voorschotten is in 1925 ontvangen f 1567. 
Op de jonge unmigratiekolonie Loeboek Blimbing waren einde 

1924 aanwezig 52 mannen, 32 vrouwen en 8 kinderen, of in 't 
geheel 92 personen. Door vestiging van gewezen contractkoelies, 
zoomede door geboorte steeg hel aantt ! zielen einde 1925 tot OU 
(52 mannen, 33 vrouwen, 7 jongens en 4 meisjes). De immi-
granten (gewezen contractkoelies op de naburige landbouw-
ondernemingen) legden zich voornamelijk toe op den suwah-
bouw en de koffiecultuur. De sawahproductie, ofschoon nog niet 
gunstig, was beter dan die in het vorig jaar. De ruimere 
opbrengst vond haar oorzaak in de omstandigheid, dat in 1925 
geen ziekte onder de padi-gewasscu is roorgek >men. !n hel tok >rt 
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aan padi werd voorzien door de opbrengst van den aanplant van 
tweede gewassen (cassave, oebi, pisang, katjang en mais). Aan 
verleönde voorschotten is in 192f> teruggestort f 408. 

Grenzen van plaatsen. De door den Directeur van Binnen* 
landsch Bestuur vastgestelde grenzen van de ouderafdeelings-
hoofdplaats Loekoep (onderafd. Serbeudjadi, afd. Oostkust van 
At joh), de onderafdeelingshoofdplaats fdi (afd. Oostkust, van 
Atjeh), de distriotshoofdplaats Porsea (onderafd. Toba, afd. 
Bataluanden, rus. Tapanocli), <le afdeelingshoofdplaatsen 
Bojolali en Bragen (res. Boerakarta), de afdeelingshoofdplaats 
Temanggoeng (res. Kedoe) ra eenige plaatsen in de residentie 
Bemarang zijn opgenomen in Bh. nos. 10823, 10841, 10868, 
10078, 11000 en 11067. 

Vliegtuigen. Bij Ord. van 26 Aug. 1925 (I . S. n". 441) zijn 
maatregelen getroffen ter beperking van het gevaar, dat op-
geleverd kan worden door vliegtuigen, die zich boven steden, 
dorpen of plaatsen van samenkomst van vele personen bevinden. 

Vuurwapenen, buskruit en munitie. Bij Ordn. van 18 Sept. 
1925 (I . S. nos. 498 en 499) zijn nieuwe bepalingen omtrent den 
invoer in en uitvoer uit Nedorlnndseh-Indië, met inbegrip van 
de zelf best urende landschappen, van vuurwapens, buskruit en 

munitie („vuurwapen-ordonnantie. (in- en uitvoer) 1925") en 
op het bezit en het vervoer van en den handel in vuurwapens, 
buskruit, en munitie in Nederlandsch-ludië met inbegrip van de 
zelfhesturende landschappen („vuurwapen-ordonnantie (bezit, 
handel en vervoer) 1925") vastgesteld. 

In verband hiermede is de Ord. in I. S. 1916 n". 026, hou-
ilende tijdelijk verbod van den uitvoer uit Nederlandsch-Indiö 
en in het algemeen van alle vervoer over zee van vuurwapens, 
kruit en munitie, ingetrokken (Ord. van 18 Sept. 1925 in 1. S. 
n". 500), terwijl eveneens is ingetrokken het O. B. in 1. S. I9 '0 
n°. 754, houdende tijdelijk verbod van invoer van vuurwapen», 
buskruit en munitie (O. B. 18 Sept, 1925 n°. lx in !. S. n°. 501). 

Bij G. B. 17 Maart 1920 nu. lx ([. S. n°. 110Ï is bepaald dat 
de genoemde 3 ordonnanties (1. S. 1925 nos. 198, 499 en 500) 
in werking treden met ingang van 1 Juli 1926. 

He t reglement op den invoer, het bezit, den aanmaak, het 
vervoer en het gebruik van ontplofbare stoffen (I. S. 1898 
n°. 234) is nader gewijzigd bij Ord. van 3 Aoril 1920 (I. S. 
n°. 133). 

Hlnder-ordonnantie. Bij Ord. van 13 Juni 1926 ( I . S. u". 2261 
zijn, met ingang van 1 Augustus 1926, nieuwe bepalingen vast-
gesteld omtrent het oprichten van inrichtingen, welke gevaar, 
schade of hinder kunnen veroorzaken (hinder-ordonnantie). 

II. PERSOONLIJKE DIENSTEN. 

§ 1. JAVA EN MADOERA. 

In 1925 zijn heerendiensten tegen behoorlijk loon gevorderd in de residentie Soerabaja voor het herstellen van den doorgebroken 
dijk van de kali Ronto. 

§ 2. BUITENGEWESTEN. 

Bene toelichting op de algemeene regeling met betrekking tot 
den afkoop van heerendiensten in de Buitengewesten (I . S. 1918 
n°. 772) is opgenomen in Bb. n°. 10969. 

De voor de Buitengewesten geldende voorschriften tot uit-
voering der voor de gewesten afzonderlijk geldende heerendienst-
ordonnanties zijn gewijzigd en aangevuld bij G. B . 4 Febr. 1926 
n°. 26 (Bb. n°. 10970). 

Be regeling der heerendiensten in de residentie Sumat ra ' s 

Westkust is bij Ord. van 12 Maart 1926 ( I . S. n°. 104) toepasse-
lijk verklaard voor het gebied der onderafdeeling Kerintji van 
dat gewest. 

Be opgaven over 1925 van het aantal heerendienstplichtigen 
in het rechtstreeks bestuurd gebied der Buitengewesten en om-
trent den aard en omvang van den door hen verrichten arbeid 
zijn opgenomen in bijlage J . onder 1. 

III AGRARISCHE AANGELEGENHEDEN; UITGIFTE VAN GROND. 

Bij G. B . 3 Sept. 1925 n°. 5 (Bb. n°. 11015) is bepaald, 
da t de hoofden van gewestelijk bestuur in Nederlandsch-Indië 
tot het domein van den Lande behoorende droge gronden voor 

ten hoogste 20 jaren aan uiet-Inlanders, die bedoelde gronden 
onwettig gebruiken of te hunnen behoeve doen gebruiken, in 
huur kunnen afstaan. 

§ 1. JAVA EN MADOERA. 

Bij K. B . 23 Juni 1925 n°. 231 (I . S. nu. 414) is het reglement 
inzake de terugbrenging van particuliere landerijen tot het 
Landsdomein (I. S. 1912 n". 480, zooals dat sedert is gewijzigd) 
nader gewijzigd in dien zin, dat daaruit is vervallen de bepaling, 
dat bij de schatting van de waarde van producten als maatstaf 
de gemiddelde plaatselijke marktprijzen der tien voorafgegane 
jaren gelden. 

Bij Ord. van 31 Maart L920 (I. S. n». 180) is verklaard 
d a t het algemeen belang vordert dat lot het Landsdomein 
wordt teruggebracht het in het district Blaradja, regentschap en 
res. Batavia, gelegen particuliere, land Tigarakaa. 

Omzetting van communaal in erfelijk individueel grondbezit. 
Gedurende 1925 hebben 29 omzettingen van communaal in 

erfelijk individueel grondbezit plaats gehad : 25 in de afdeeling 
Demak (res. Semarang) en 4 in de afdeeling Noord-Soerabnja 
(res. Soerabaja). 

Vervanging van erfelijk individueel grondbezit door agra-
rischen eigendom. Gedurende 1925 werden, tot verkrijging van 
agrarischen eigendom op den voet van K. B. 10 April 1872 
n°. 29 (I. S. n°. 117), 25 aanvragen, betrekking hebbende op 
eene gezamenlijke uitgestrektheid van 95 bouws, aanhangig 
gemaakt, zoodat met de <>p het einde vun 1924 aanhangig ge-
bleven 119 aanvragen voor 1103 bouws, op het einde van 1025 
114 aanvragen voor 1198 bouws in behandeling bleven. 

Tengevolge van de nieuwe toewijzingen werd op het einde van 
1035 eene uitgestrektheid van 12 895 bouws in agrarischen eigen* 
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dom bezeten (vgl. de gewestelijke opgaven in tabel 11 van 
bijlage K). 

Verhuur van in agrarisohen eigendom verkregen gronden kwam 
voor in de residentiën West-Priangan, Midden-Priangan, Oost* 
Priangan en Kediri. 

Verhuur van grond door Inlanders aan nlet-InUnden. ()|> 
den voel vim de Ord. in I. S. 1918 n°. 88, juncto n". 214, zijn 
in de rechtstreeks bestuurde gewesten 20 481 buurovereenkom-
sten bekrachtigd, betrekking hebbende op 178 767 bouws. 
Nadere opgaven daaromtrent bevat tabel l van bijlage K. 

Gedurende lït2r> hebben 25 overtredingen plaats gehad in de 
resident ie Bemarang. 

Ontginning door Inlanders van woaatefl, niet tot de desa 's 
behoorenden grond. In verband met de invoering van het nieuwe 
bestuursstelsel, zijn de voor Java en Madoera vastgestelde rege-
len omtrent het recht der Inlanders om gronden, deel uitmaken-
de van liet Landsdomein en niet als gemeene weide of uit 
eenigen anderen hoofde tot de dorpen benoorende, te ontginnen 
(1. S. 1874 n". 78), voor zoover betreft de provinciën bij Ord. 
van 18 Dec. 1925 (1. S. n". 649) vervangen door andere be-
palingen. 

Bij G. B. 18 Deo. 192.5 nu. lx (Bb. n°. 10 040) zijn, voor 
zoover betreft de, provinciën op Java en Madoera, de in Bb. 
n*. 508(3 opgenomen voorschriften tot uitvoering der ontginnings-
ordonnantie ingetrokken. 

Uit het overzicht, opgenomen in tabel I I I van bijlage K, 
blijkt, dat, gedurende 1025, op den voet van de ontginnings-
ordonnantie (T. S. 1896 n°. 44 en 1901 n°. 416) aan Inlanders 
87 124 vergunningen zijn verleend om domeingrond te ontginnen 
en wel tot eene uitgestrektheid van 86 199 bouws, tegen 26 900 
bouws krachtens 29 565 vergunningen in 1024. 

In 1025 kwamen 182 van de verleende vergunningen, betrek-
long hebbende op 114 bouws, te vervallen (in 1924 763 vergun-
ningen voor 556 bouws), hoofdzakelijk wegens het niet nakomen 
van de gestelde voorwaarden. 

Op soortgelijke gronden als daarvoor tot dusver gelden, zijn 
5465 aanvragen, betrekking hebbende op 7186 bouws, afgewezen. 

l i e t aantal gestraften wegens eigenmachtige ontginning be-
droeg in 1925 5468 (tegen 8125 in 1924), van wie achtereenvol-
gens 610, 137, 601, 5(')9, 256, 482, 220, 298, 196, 171, 48, 5, 
445, 394, 280, 131, 119, 450 en 100 in de residentiën Ban tam, 
Buitenzorg, Krawang, West-Priangan, Midden-Priangan, Oost-
Priangan, Cheribon, Indramajoe, Pekalongan, Semarang, Eem-
bang, Soerabaja, Pasoeroean, Besoeki, Banjoemas, Kedoe, 
Marnoen, Kediri en Madoera. 

Uitgifte van grond in erfpacht. Gedurende 1925 zijn in 
erfpacht toegezegd 08 peroeelen, tegen 48 in 1924 en 18 in 1923. 

Afstand in erfpacht van de in 1925 toegezegde perceelen heeft 
in dat jaar nog niet plaats gehad; wel werden 71 in vorige jaren 
in erfpacht toegezegde perceelen afgestaan (waarvan 6 in 1025 
ingeschreven), tegen 52 in 1924 en 36 in 1023. 

Het aantal gedurende 1025 ingeschreven (door de aanvragers 
aanvaarde) perceelen bedroeg 21, ter gezamenlijke grootte van 
1595 bouws, tegen 64 perceelen met eene gezamenlijke opper-
vlakte van 8389 bouws in 1924, 

Van de in 1025 aanvaarde perceelen, van welke er 4 ten name 
van Europeanen en de overige ten name van cultuurmaatschap-
pijen en vreemde oosterlingen zijn ingeschreven, waren er 8 
bestemd tot uitbreiding van bestaande ondernemingen, zoodal 
zij niet voor het volle tijdvak van 75 jaar, doch voor den ver-
deren duur van het reeds op die ondernemingen gevestigd erf-
pachtsrecht zijn afgestaan. 

Tegenover evengemekle vermeerdering van het aantal iuge-
Bchreven perceelen met 21 tot eene uitgestrektheid vau 1505 
bouws, valt te wijzen op eene prijsgeving van 15 perceelen en 
4 percedsgedeelten, te zamen groot 4800 bouws. 

Van die 21 aanvaarde perceelen is de canon vastgesteld voor 

2 op f 0,50, 8 op f 1, 2 op f 1,50, 1 op f 2, 1 op f 2,50, 4 op f 8, 
ti op f 5, 1 op f 6 en 1 op f 7,50. 

Op hel. einde van 1921 weiden in erfpacht bezeten (zie tabel 
IV A van bijlage K) 3038 perceelen, ter gezamenlijke grootte 
van 778 128 bouws, welke uitgestrektheid als gevolg van de aan-
gegeven veranderingen bij hei einde van 1025 gestegen is tot 
770 728 bouws, verdeeld over 8959 perceelen. Behalve deze per-
ceelen, waarop tijdens de uitgifte m erfpacht geen titel gevos-
tigd was, waren op het einde van 1025 nog als in erfpacht 
bezeten, ingeschreven 00 perceelen (mei eene oppervlakte van 
83 108 bouws), uitmakende gronden, welke vcVir de vestiging 
van dien titel als huurgronden te boek stonden. Uit noot a van 
tabel IV A van bijlage K blijkt, hoe de 33 168 bouws, naar go-
lang ook van het aantal perceelen, waarvoor die uitgestrektheid 
stond ingeschreven, over de gewesten verdeeld waren en van 
welke jaren de uitgifte dagteekent. 

Op het einde van 1025 bedroeg het aantal nog niet aanvaarde, 
doch reeds afgestane perceelen 83, betrekking hebbende op 
28 519 bouws, en dat der toegezegde doch nog niet afgestane 
perceelen 142, met eene uitgestrektheid van 56 081 bouws 
(gewestgewijze aangegeven in de voormelde tabel IV A). 

l i e t aantal aanvragen, iu 1925 om verschillende redenen 
afgewezen, bedroeg 65, tegen lil in 1924. 

Het over 1025 door verschillende erfpachters op Java — ook 
door hen, die gewezen huurgronden in erfpacht bezitten — aan 
canon verschuldigde bedroeg f 1 799 691. 

Bij het einde van 1925 waren tot uitoefening van den kleinen 
land- of tuinbouw door minvermogende Europeanen toegezegd 
75 perceelen, tot eene gezamenlijke grootte van 974 bouws, en 
afgestaan, doch nog niet aanvaard 35 perceelen, met eene totaio 
oppervlakte van 330 bouws, terwijl 323 perceelen, tot eene ge-
zamenlijke grootte van 3489 bouws, door de aanvragers waren 
aanvaard (vgl. de gewestelijke opgaven onder IV C van bij-
lage K). 

He t aantal om verschillende redenen afgewezen nam ragen 
bedroeg 29, tegen 30 in 1924. 

Verhuur van grond. Voor andere dan landbouwdoeleinden 
waren einde 1025 huurovereenkomsten van kracht op grooten-
deels door niet-Tnlanders onwettig in gebruik genomen terreinen 
in alle gewesten op Java en Madoera over eene uitgestrektheid 
van 61 528 310 M*., waarvoor bedongen is f 740 397. Volledige 
opgaven daaromtrent zijn te vinden in tabel VI van bijlage K. 

Verkoop van grond. De gezamenlijke uitgestrektheid van de 
kleine stukken grond, die in 1925 voor woonerven en nijverheids-
inriehtingen door het Land aan particulieren in eigendom zijn 
afgestaan, bedroeg 8 783 280 M2 . , waarvoor verschuldigd was 
f 1 616 406 (zie tabel V van bijlage K). 

Uitgifte van grond met het recht van opstal. De onder dezen 
titel in 1925 door het Land aan particulieren afgestane kleine 
stukken grond bedroegen gezamenlijk 2 328 407 SI1., waarvoor 
bedongen werd f 290 586 (zie tabel V van bijlage K) . 

Uitgifte van grond in bruikleen of met he t recht van gebruik. 
He t bruikleenreeht werd verleend aan de Vcreeniging Indisch 
Bronbeek op 70 965 M2 . in het gewest Batavia, aan de ,,Vcr-
ecniging tot ondersteuning van Zendelingen der Salafiga-zen-
ding op J a v a " op 120 000 M-. in de residentie Semarang, aan 
de ,,Doopsgezinde vcreeniging tot bevordering der Evangelie-
verbreiding in de Nederlandsche Overzeesche bezit t ingen" op 
844 164 M2. in <le residentie Semarang en aan het ,,Neder-
landsch Zcndelinggenootschap" op 2400 M2. in de residentie 
Soerabaja. 

Afstand met het recht van gebruik kwam voor in het gowest 
West-Java (een perceel ter grootte van 000 M2.) en in de resi-
dentie Pekalongan (twee stukken grond, groot onderscheidenlijk 
6600 en 1460 M2) . 

Beschikking door het Land over grond in het bezit van 
derden. Hieromtrent zie men tabel VII van bijlage K. 

§ 2. EUITENGEWESTEN. 

Bij Ord. van 24 Juli 1025 (1. S. n°. 353) zijn nadere regelen 
vastgesteld nopens de rechten der Inlandsche bevolking op den 

grond in de in Zuid-Sumatra gelegen gewesten Lampoengsche 
distrieten, Paleinbang en Benkoelen (agrarisch reglement voor 
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Zuid-Bumatra). Dit reglement treedt voor Palembang op I 
Januari 1920 (zie; I. K. 1920 n°. 596) en voor Benkoelen op 
l Mei 1926 (/.ie I. S. 1926 n°. L41) in werking. 

Bij Ord. van 81 Oct. 1926 (I. 8. n». 580) is bepaald, dal liet 
agrarisch reglement voor de reaidentie Bumatro'a Weatkuat 
(I. 8. 1918 n". 98) voorloopig van toepassing blijft op de onder* 
afdeeling Batoe-eilanden (afd. Niaa, rea. Tapanoeli). 

Verhuur van grond door Inlandcro aan niet-Inlanders. In de 
Minahasa (ros. Manado) werden, op den voel van hef agrarisch 
reglement, klappertiünen verhuurd aan niet-Inlanders. 

Ontginning door Inlanders van domeingrond. In de reaiden-
tien Benkoelen en Manado had uitbreiding der ontginningen 
plaats, meest voor den. aanleg van nalte en droge rijstvelden, 
en eveneens voor koffie*, klapper», peper-, kruidnagel', bevea-
en gambirtuinen, aoomede voor z.g. tweede gewassen. 

Uitgifte van grond in erfpacht. In 1920 kwamen 188 aan; 
vrugen om uitgifte in erfpacht van domeingrond tot afdoening 
(tegen 141 in 1924), vim welke er 15 zijn afgewezen, terwijl 5 
ingediende aanvragen werden ingetrokken door de aanvragers en 
40 toegezegde aanvragen kwamen te vervallen. l )e 83 ingewil* 
ligde aanvragen hadden betrekking op 8-1 perceelen tot eene 
uitgestrektheid van 43 120 bouws. 

Van het beginsel om sleehts bij uitzondering den canon lager 
te stellen dan het in 1888 aangenomen laagste bedrag van f 1 
per bouw 's jaars, tenzij het streken geldt, waarvoor een lager 
bedrag vooralsnog aanbeveling verdient to t aanmoediging van 
de vestiging eener particuliere landbouvvnijverheid, is in 1925 
afgeweken ten aanzien van 1 pereeel in Atnboina (f 0,40), 2 per-
ceelen in Benkoelen (f 0,50), 28 pereeelen in Tapanoeli, Ben-
koelen, Lampoengsche districten, Palembang, Zuider- en Oostor-
afdeeling van Borneo, Manado en Bali en Lombok (f 1), terwijl 
van 1 perceel (f 1,50), 13 perceelen (f 2), 5 perceelen (f 2,50), 
4 pereeelen (f 5) en 2 pereeelen (f 9,60) de pachtsom per bouw 
's jaars hooger werd gesteld dan f 1. 

Ingeschreven, d. i. door do nanvragers aanvaard, zijn in 1925 

5C. pereeelen, gezamenlijk groot 10 202 bouws. Voor deze per> 
ceelen, van welke ei' H beetemd waren toi uitbreiding van be-
ataande ondernemingen, zoodat zij niet voor bei volle tijdvak 
van 75 jaren zijn afgestaan, is als maatstaf voor den jaarlijk* 
sehen canon aangenomen bet hoogste bedrag van f l per bouw. 

In 1925 is aanteekening gehouden van bet te niet gaan van 
hei erfpaohtarcohi op 40 perceelen. tengevolge waarvan de uit-
geatrektheid der erfpachtagronden verminderd is met 108 251 
bouws. Aangezien op het eind van 1924 in erfpacht werden 
bezeten (zie bijlage K, onder IV .4) 1523 perceelen, stonden er 
dus OP bet eind van 1925 te hoek 1079 perceelen, met eene uit-
gestrektheid van 1 230 018 bouws. 

Ingevolge I. s . 1886 n". 89 en 1914 n". 307 waa over 1920 
caUon Ie betalen voor 1286 aanvaarde pereeelen. liet verschul-
digd bedrag beliep f 724 089. 

Omtrent de aanzuivering gedurende 1925 wegens achterstand 
over vorige jaren wordt verwezen naar tabel TVB van bijlage K. 

Uitgifte van grond tot uitoefening van den kleinen land- of 
tuinbouw op den voet van 1. S. 1901 n°. 32(1, in verband met 
I. 8. 1908 n". 368, kwam in 1920 in d>- Buitengeweaten slechts 
voor in Sumat ra ' s Weatkuat (1 perceel, groot 1(1 bouws) en in 
Celebes en Onderhnorighvden (1 perceel, groot 4 bouws). 

Verhuur van grond. De huurovereenkomst betreffende de 
landen Lajang en Totaka (Celebes en Onderhoorigheden), ter 
grootte van 84 bouw, bleef voortloopen. 

De voor andere dan landbouwdoeleinden loopendc huurover-
eenkomsteu, betrekking hebbende op grootendeels door niet-
fnlanders onwettig gebruikte gronden, brachten in 1925 aan 
huursom f 147 147 op. 

Uitgifte van grond in eigendom of met het recht van opstal. 
Hieromtrent zij verwezen naar de gewestelijke opgaven in tabel 
V van bijlage K. 

Uif.glfte met het recht van gebruik of van bruikleen. Afstand 
in bruikleen kwam in 1925 voor in de residentie Amboina (1 
pereeel, groot 16 284 M2 . ) . 

IV. VOLKSKREDIETWEZEN. 

JAVA EN MADOERA. 

Bij Ord. van 18 Dec. 1925 (1. S. n°. 650) zijn regelen vast-
gesteld voor het beheer van Iulandsehe-gemeentecrediet-instel-
Tingen in de provincie West-Java , met uitzondering van de res-
sorten der stadsgemeenten, en voor bet beheer van de gold-
ïniddelen dier instellingen. 

Volksbanken. In 1925 is één nieuw opgerichte credietinstel-
ling als rechtspersoon erkend, namelijk de volkseredietbank te 
Jogjakarta (zie voor de s ta tu ten .7. C. 1925 n°. 88), waardoor 
het aantal thans 71 bedraagt. 

Met ingang van 1 Januar i 1926 genoten nog 3 banken gouver-
nementssubsidie tot een gezamenlijk" bedrag van f 5700 per jaar. 

De uitleeningen bedroegen f 42 09!» 000 (verdeeld over 573 000 
personen), tegen f 3 7 375 000 (over 560 000 personen) in 1924. 
He t einde 1925 uitstaand bedrag (f 33 261 000) is bijna 24 mil-
lioen meer dan een jaar te voren. Ook in 1925 verminderden 
de bedragen van de boeten (f 320 800 in 1925. tegen f 438 000 
in 1924). 

Van liet uitstaand bedrag bestond bijna f 33 000 000 uit ge-
wone leeningen (f 31 700 000 bij 570 000 Inlandsche debiteuren, 
f 633 000 bij 890 Vreemde Oosterlingen en f 648 000 bij 1500 
Europeanen). 

Van derden was einde 1925 opgenomen i 10 664 000, legen 
f 38 900 000 in 1924. He t deel, dat de deposito's daarvan vor-
nien, is, dank zij de gestadige vermeerdering van de eigen be-
•drijfskapitalen, wederom teruggeloopen (van f 15 400 000 tot 
i 12 807 000). Opgenomen was aan deposito's, spaargelden 
en kassiersgelden van Europeanen f 12 865 000, Inlanders 
f 3 403 000, Vreemde Oosterlingen f 169 000, Inlandsche crediet-
instellingen f 12 692 000 en andere Inlandsche publiekrechtelijke 
instellingen f 10 172 000. 

Hef debet-saldo der banken op Java en Madoera bij de Cen-
trale Kas bedroeg einde 1925 f 1 420 800, tegen f 773 000 einde 
1924. He t crediel der banken bij deze instellingen was 
f 7 471 000, tegen f 8 323 000 bij het einde van 1924. 

He t eigen vermogen der volksbanken steeg van f 8 020 000, 
of 20,6 % van de opgenomen gelden, in 1924 tol f 9 219 000, 
of 22,1 %, in 1925. 

Desaloemboöngs. De teruggang van deze instellingen bleef 
aanhouden (van 6898 tof 0453). 

De uitgeleende hoeveelheid bedroeg 1 614 000 pikol padi, tegen 
1 671 000 pikol in 1924. 

He t gemiddeld aantal leeners per loemboeng bedroeg 179, 
aan wie gemiddeld per loemboeng 251 pikol of per leener 1,12 
pikol werd verstrekt. 

Het padibedrijfskapitaal der locmboengs (2 009 000 pikol) is 
bijna geheel eigen vermogen dier instellingen. Bovendien be-
zaten zij op het einde van bet boekjaar in geld en schuren nog 
een vermogen van f 8 756 000, waarvan f 7 025 000 belegd bij 
afdeelingsbanken. De achterstand verminderde van 77 400 pikol 
tot 66 10O pikol of 1,8 % van bet uitgeleend bedrag. 

Desabanken. De uitbreiding van het aantal desabanken nam 
nog toe (van R678 tot 4307), terwijl bet ui tstaand bedrag steeg 
\ on ;' i 070 000 tot f 5 461 000 (of gemiddeld per bankje van 
f1108 tot f1268) . Uitgeleend werd f 3 2 000 000, verdeeld over 
902 000 debiteuren. Wat bet aantal leeners betreft, heeft he t 
desabankwezen de afdeelingsbanken reeds lang overvleugeld. De 
uitbreiding geschiedt echter zeer geleidelijk, hetgeen vooral uit 
de gemiddelde leensom is te coneludeeren (f 12,40, tegen 
f 11,50). De achterstand bedroeg slechts 0 , 8 % van het uit-
staand bedrag. 

He t eigen vermogen van de desabanken steeg van f 5 433 000 
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tot f 7 218 ooo. Nagenoeg alle bankjei werken uitsluitend of in 
hoofdzaak mei eigen vermogen, terwijl bovendien een bedrag 
van f 8 096 000. bij afdeelingsoanken is gedeponeerd, waartegen* 
over M I . l u s f 488 000 van deze instellingen is opgenomen. De 
gemiddeld ontvangen rente van leeningen is iels verlaagd (vim 
8,7 tot H,2 % ) . 

In 10^5 bedroeg <le gezamenlijke aetto-winsi t L 004000, 
tegen I' I 204 000 in 1024. 

BUITENGE WBSTÈN. 

Volksbanken. In 1025 is de volksbank Tapanoeli te Sibolga 
als rechtspersoon erkend (zie voor «Ie Btatuen J . C. 1026 n°. 81), 
waardoor bel aantal volksbanken thans L9 bedraagt. 

())) I Januari 1025 genoten 4 banken gouvernementssubsidie 
tot een gezamenlijk bedrag van f 18 000 per jaar. 

De uit leeningen bedroegen i' 10 287 400 aan 44 000 personen 
(f 282 per persoon), tegen i 8 800 000 aan 40 000 personen 
(f 228 per persoon) in 1924. Het uitslaand bedrug der gewone 
leeningen 'vermeerderde van f 8 560 000 tot f 9 571 400 
(f 7 585 000 aan Inlanders, f 1 771 000 aan Vreemde Ooster-
ungen en f 215 400 aan Europeanen). 

Van derden was opgenomen f 1 0 858 800, waarvan in den 
vorm van deposito's f 0 081800 (vorig jaar f 5 230 000) en 
van de Centrale Kus f 1 742 000 (vorig jaar f 1 965 000). De 
dorpscredietinstellingen in de Buitengewesten dragen weinig bij 
tot het bedrijfskapitaal van de volksbanken; eind 1925 was uit 
dien hoofde sleehts f 856 200 in loopende rekening belegd. Van 
meer belang zijn daarentegen de landschapsgelden en andere 
overheidsfondsen; deze bedroegen einde 1925 f 8 270 600, waar-
van f l 240 000 in deposito, f 571 200 als spaargeld en f 1 458 50D 
in kassiersrekening. 

Het eigen vermogen der banken bedroeg einde 1925 f 1 367 800 
of bijna 13 % van de. opgenomen gelden (vorig jaar f 1 060 000, 
of ruim 10 % ) . 

Desabanken. Het dorpsbankwezen ter Bumatra 'a Westkust 
blijft zieh gestadig ontwikkelen. Het uitgeleende bedrag steeg 
weer boven f 1 000 000. Het uitstaand bedrag beliep f 316 000, 
tegen f 200 000 in 1921. 

In den toestand der 72 margabankjes in Benkoelen kwam 
weinig verandering. Geklaagd werd over de moeilijkheid voor het 
verkrijgen van een crediet in rekening-courant van de volks* 
bank, waardoor langzamerhand de eredietbehoefto van de rnargu-
bewoners niet voldoende kan worden bevredigd. Hierin komt 
echter langzamerhand verbetering. Uitgeleend werd f 309 000, 
tegen f247 000 in 1924; einde verslagjaar stond uit f 1 0 9 500 
(vorig jaar f 8 1 000). 

In Boven-Falembang doet zich hetzelfde verschijnsel voor als 
in Benkoelen, waardoor ook hier door de 20 bestaande bankjes 
niet aan alle crediet behoefte kan worden tegemoet gekomen. 
Het uitstaand bedrag liep op van t 12 000 tot I 15 000. 

He t 25-tal bankjes in de Kuroluuden leende f130 000 uit. 
De hoogste gemiddelde leensom bedraagt f 80, tegen een gemid-
delde van l' 12,40 voor Java en van f 18 voor de Buiten gewesten. 

De negorijbankjes in Manado werken nog steeds niet naar 
wenseh. De bestuursleden van de bankjes schijnen nog niet door-
drongen te zijn van hel nul van discipline onder de leeners. 
Over 20 instellingen verdeeld, bedroeg het uitstaand bedrug op 
het einde van liet boekjaar f 89 000, tegen f 8 1 0 0 0 in 1924. 
Het bedrag <\er uitleeningen steeg tot f 72 000, verdeeld over 
1000 leeners. 

Bij de bankjes op Bali verminderden de uitleeningen van 
f 217 000 tot f 104 000; het uitstaand bedrug sieeg van f (>9 000 
tot f 73 000. 

CENTRALE KAS. 

Het grondkapitaal (f 2 875 250) bleef onveranderd; de rente-
vrije uitgestelde schuld beliep f 732 168. Voor het eerst sinds 
geruimen tijd werd de jaarlijksche rente (f 91 520) in 's Landa 
kas teruggestort. 

Einde 1925 hadden (50 banken een bedrag van f 7 471 060 bij 
de Kas belegd (61 en i 8 322 600 in 1924). Dit geld bestond voor 
f 4 093 600 uit rekening-courant-gelden, f 2 485 800 uit beleg-
gingen op jaartermijn en f 891 600 uit reservefondsen. 

De door de volksbanken bij de Centrale Kas in open bewaring 
gegeven effecten hadden einde 1925 eene koerswaarde van 
f 3 648 700, tegen f 2 976 700 in 1924. 

Einde 1925 hadden 76 bunken eene credietovereenkomst met 
de Centrale Kas (vorig jaar 70); het geopend crediet bedroeg 
f 8 475 000, tegen f 7 245 000 in 1924. 

De rentevoet over deposito's, door de ufdeelingsbanken be-
taald, bedroeg 6 % 's jaars. De meeste banken echter kondig-
den tegen 1926 eene renteverlaging aan tot 5 %. Hoewel eerst 
vermeend werd, dat de Centrale Kas de ufdeelingsbanken tot 
groote bedragen zou moeten helpen om het bedrijfskapitaal aan 
te vullen door te verwachten opzegging van deposito's in ver-
band met die renteverlaging, kan nu reeds worden medegedeeld, 
dat die verlaging in 1926 een succes is geworden. De algemeene 
verlaging van den rentestand, niet in het minst de 4£% gouver-
nementsleening van 1926, droegen hiertoe vooral bij. 

De bedrijfsresultaten van de Centrale Kas over 1925 waren 
wederom gunstig. De winst bedroeg f 233 680, waaronder 
f 142 623 aan koerswinst op effecten. 

DIENST DER CHINEESCHE ZAKEN EN KANTOOR VOOR 
JAPANSCHE ZAKEN. 

De ambtenaar voor Chhieesche Zaken A. D. A. de Kat 
Angeiino keerde, na beëindiging van zijne werkzaamheden in het 
belang der Internationale Opiumconferentie (zie Verslag 1925, 
kol. 69), einde Juli 1925 in Indië terug. In September 1925 
kreeg hij opdracht, zich naar l'eking te begeven, ten einde onzen 
gezant bij te staan gedurende de aldaar te houden Douane-
conferentie. Vervolgens werd hij in November 1925 aangewezen 
als lid van de Commissie, belast met een onderzoek van China's 
wetten, ten einde advies Ie kunnen uitbrengen over de al dan 

niet wenselielijkheid van ufscliuffiug der iu dut land voor onder-
danen van bepuulde mogendheden bestaande ex-territorialiteit. 

In 1925 werden dienstreizen gemaakt naar de gewesten Bil-
liton, Westcrafdeeling van Borneo en Oostkust van Sumatra. en Oostkust van Sumatra. 

Bij G. B. 17 Aug. 1925 n». 19 (Bb. n». 10 856) is het tarief 
vastgesteld voor werkzaamheden door het kantoor voor Chi-
neesche en voor Japansche Zaken te Batavia ten bene 
particulieren verricht. noeve van 
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I. ONDERWIJS. ') 
Daw de wenschelijkheid is gebleken om in liet algemeen de 

schoolgelden voor kinderen uit groote gezinnen eenigszins te 
veringen, zijn de verschillende sehoolgeldregelingeii met ingang 
van 1 Januar i 1996 in dien zin herzien, dat de tot het ,,derde en 
ieder volgend k ind" loopende tariefvermindering thans wordt 
doorgetrokken tot het „vierde en ieder volgend k ind" , namelijk 
voor de algemecne middelbare school ( I . S. 1925 n°. 485), de 
openbare scholen van voortgezet en uitgebreid lager onderwijs 
(I . S. 1925 n°. 486), de Europeesehe lagere scholen (I. S. 1925 
nü. 487), de l lol landsch-lnlandsrhe scholen (I . S. 1925 n°. 488), 
de schakclscholen (I. S. 1925 n°. 489), de rechtsschool (I . S. 
1925 nn. 490), de opleidingsscholen voor Inlandsche ambtenaren 
(I . S. 1925 n". 491), de opleidingsschool voor Inlandsche ambte-
naren tevens kweekschool voor Inlandsche onderwijzers te 
Makassar (I . S. 1925 n°. 492), de openbare lagere Inlandsche 
scholen (I. S. 1925 n°. 493) en de Depoksche school, de Langoan. 
sche en Ajermadidische school en de openbare lagere scholen 
voor kinderen van mindere Inlandsche militairen of gewezen 
militairen die afkomstig zijn uit de residentiën Manado, Amboina 
en Timor en onderhoorigheden en den Christelijken godsdienst 
belijden (I. S. 1925 n°. 494). 

De regeling van het examen ter verkrijging van een getuig-
schrift, gelijkwaardig aan dat , hetwelk wordt uitgereikt ten 
bewijze, dat de 3de klasae van een openbare Mulo-afdeeling der 
algeincene middelbare school met vrucht is doorloopen, onder- I 
ging eene wijziging in dier voege, dat het schriftelijk examen | 
ook het vak „schr i jven" zal omvatten (Bb. n". 10762). 

De regelen voor het toezicht op het bijzonder onderwijs, voor 
zoover dit niet reeds krachtens cenig algemeen of bijzonder voor-
schrift aan het toezicht der Overheid is onderworpen (I. S. 1923 
n°. 136) zijn bij Ord. van 7 Juni 1925 (1. S. n°. 260) gewijzigd, , 
waardoor de pogingen om dat onderwijs dienstbaar te maken ; 
aan extremistische propaganda beter kunnen worden bestreden, j 

De regeling betreffende de terugbetaling van gelden, van I 
Landswege voldaan aan of ten behoeve van leerkrachten in dienst 
bij het openbaar onderwijs in Nederlandsch-Indië, bij overgang i 
naar het gesubsidieerd bijzonder onderwijs daar te lande binnen 
den z.g. verbandtijd, is bij K. B. 22 Dee. 1925 n°. 42 (I. S. 1926 
n°. 81) — met terugwerkende kracht tot 1 Januar i 1921 — J 
gewijzigd. 

Met intrekking van de regeling nopens toekenning van duurte-
bijslag en verhooging van de verlofsbezoldiging ten behoeve van 
leerkrachten bij hot bijzonder onderwijs (1. S. 1921 n°. 693), is 
bij Ord. van 15 Dee. 1925 (I. 8. n". 642) bepaald, dat aan leer-
krachten bij het bijzonder onderwijs, die met verlof wegens ziekte 
in Europa vertoeven en te wier behoeve verlofssubsidiën zijn 
verleend, een bijslag kan worden toegekend van ten hoogste 
30% van do hun toekomende verlofsbezoldiging. 

De overgangsbepaling inzake de afschaffing van kosteloos 
onderwijs voor kinderen en vaderlooze pupillen van onderwijzend 
personeel (I . S. 1922 n°. 385) is nader aangevuld bij Q. B . 
31 Juli 1925 n". 40 (I . S. n°. 361). 

Bij Ord. van 12 Sept. 1925 (I. 8. n°. 484) is bepaald, dat bin-
nen net ressort van zelf besturende regentschappen de Inlandsche 
schoolcommissiën worden voorgezeten door den regent, terwijl 
de leden dier commissiën door den regentschapsraad worden 
benoemd. 

Bij O. B. (1 Jan . 1926 n". 1:5 (I . 8. n°. 12) is de heffing van 
inleggelden voor verschillende examens geregeld. 

1. Onderwijs met het Nederlandse)» sla voertaal. 
A. VoOBBKRKIDBNn LAOSB (PBÖBKL-) ONDBBWU8 KN' 

BMCIAL8 LBRBOAKOBN. 

Openbare fröbelklassen. Van Landswege wordt het voorbe-
reidend lager (fröbeL) onderwijs gegeven in de vóórklassen van 
een aantal lagere scholen met onderricht op Westersehen grond-

1) De getallen betreffende voorafgegane jaren zijn, voor zoover noodig, 
verbeterd naar de gegevens van het algemeen onderwijsverslag. De. uisschen | 
( ) geplaatste cijfers hebben betrekking op het jaar 1921. 

slag. Einde 1925 waren aan die scholen 102 (9?) vóórklassen ver-
bonden met 4249 (4006) leerlingen en 63 (54) fröbelonderwijze-
ressen, een en ander verdeeld als volgt : 

Aantal 
vóór-

klassen. 

Leerlingen. Aantal 
fróbel-
on der-
wij ze-

ressen. 

Aantal 
vóór-

klassen. Jongens. ; Meisjes. 

Aantal 
fróbel-
on der-
wij ze-

ressen. 

17 (20) 197(265) 107(205) 6 (7) 

25 (23) 924(820) 365(340) 24 (81) 
6 (6) 166(263) 168(232) 6 (5) 

27 (23) 800(730) 508(445) 16(9) 

75 (68) 2087(2867) 1148(2022) 52 (42) 

6(7; 76(97) 59(69) 4(4) 

6 (4) 164(116) ; 100(631 3 (4) 
2 (4) 71(114) ' 48(208) 1 (2) 

14(14) 

27 (29) 

332(420, 

643(739) 

164(249) 3(3) 14(14) 

27 (29) 

332(420, 

643(739) 371 (380) 11 (12) 

Java en Madoera. 

Europeesehe lagere 
scholen 

Hollandsch-Inlandsche 
scholen 

Speciale scholen . . 
Hollandsch-Chineesehe 

scholen 

Totaal . . . 

Buitengen'esten. 

Europeesehe lagere 
scholen 

Hollandsch-Inlandsche 
scholen 

Speciale scholen . . 
Hollandsch-Chineesehe 

scholen 

Totaal . . . 

Bijzondere fröbelklassen en «scholen en speciale leergangen. 
Het bijzonder voorbereidend (fröbel-)onderwijs wordt gegeven 
in de vóórklassen van een aantal particuliere lagere scholen met 
onderricht op Westersehen grondslag, zoomede aan op zich zelf 
slaande fröbelseholen, uitgaande van particuliere corporaties. 
Einde 1925 waren aan die lagere scholen 71 (54) vóórklassen 
verbonden met 2841 (1904) leerlingen en 33 (12) fröbelonder-
wijzeressen, een en ander verdeeld als volgt: 

Aantal 
vóór-

klassen. 

Leerlingen. 

Jongens. Meisjes. 

Aantal 
fröbel -
onder-
wij zo-

ressen. 

Java $n Madoera. 

L'uropeesche lagere 
scholen 3 (4) 40(46) :S8(30) 

Hollandsch-Inlandsche 
scholen I 86 (35) 892(-59.S) 661(587) 

Hollandsch-Chineesehe 
scholen i 23 (29) i 545(435) 897(964) 

Totaal . . . 

Biiitengewesten. 

l'.uropeesche lagere 
scholen 

Hollandsch-Inlandsche 
scholen 

Hollandsch-l 'bineesche 
scholen 

Totaal . . . 

62 (48) !1477(2079)! 986(662) 

27 (11) 

2 

:)l </2i 

4 i3) 113(80) 67(43) 

5 (3) 88(37) 110(25.) 

9(6) 201(207) 177(57) 

Handelingen der Staten-Generaal. Mijlagen. 1926—1927. 5. Xed.-Indië. 
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Blijkens de ontvangen opgaven bestonden einde 1925 op Java 
en Madoera 69 (GS) en in de Buitengewesten 25 (20) op zich 
zelf s taande particuliere fröbelseholen, met onderscheidenlijk 
8025 (3542) en 1559 (7090) leerlingen. Van die inrichtingen 
werden 38 (37) scholen op Java en Madoera en 9 (11) scholen 
in <le Buitengewesten van Gouvernementswege gesubsidieerd. 

Daarnaast bestonden op verschillende plaatsen, zoowel voor 
Europeesche als niet-Europeesehe kinderen, voor zoover bekend, 
op Java en Madoera 231 (134) ochterid-, middug- en avond-
scholen of wel cursussen voor enkele vakken van lager onderwijs 
of meer uitgebreid lager onderwijs niet 12 829 (7539) leerlingen 
en in de Buitengewesten 38 (40) met 1895 (2072) leerlingen. 

B . LAGER ONDERWIJS. 

Het Europeesoh onderwijsreglement (I . S. 1894 n°. 192) is 
nader aangevuld bij Ord. van 10 Mei 1925 (I . S. n°. 212) in ver-
band met. de instelling van een acte van bekwaamheid in de 
beginselen der handelskennis. 

Bij Ord. van 22 April 1920 (1. S. n". 101) is de Gouverneur-
Generaal bevoegd verklaard om voortaan von de bepalingen van 
dat reglement dispensatie te verleenen. 

Openbare Europeesche lagere scholen. H e t Europeesche 
school reglement (1. S. 1908 n°. 312, zooals dit sedert is ge-
wijzigd) is bij G. B . 14 Sept. 1925 n°. 33 (I. S. n». 487) 
nader gewijzigd ten aanzien van de verstrekking van schrijf- en 
teekenbehoeften. 

Bij G. B . 16 Sept, 1925 n°. 8 (Bb. nu. 10863) is de Directeur 
van Onderwijs en Eeredienst gemachtigd om bij wijze van proef 
aan de openbare 2de Europeesche lagere school ter hoofdplaats 
Amboina, Amboineezen of Manadoneezen werkzaam te stellen, 
die in het bezit zijn van het einddiploma eener hoogere kweek-
sehool voor Inlandsche onderwijzers dan wel van de akte Neder-
landsche taal voor Inlandsche onderwijzers met eene Inlandsche 
kweekschool-opleiding. 

Als gevolg van de opheffing van de 2de school te Pasoeroean 
en de samensmelting van de twee scholen te Ambarawa tot één 
school, kwam het aantal openbare Europeesche lagere scholen 
einde 1925 van 184 op 182 [130 (138) op Java en Madoera en 
40 (46) in de Buitengewesten] , waarvan 13 (13) uitsluitend voor 
meisjes. 

Eind 1925 telden deze scholen — met inbegrip van de vóór-
klassen — tezamen 26 101 (26 994) leerlingen, verdeeld als volgt : 

Europeanen. Inlanders. Vreemde 
oosterlingen. 

Java en Madoera. 
Jongens . . . . 
Meisjes . . . . 

8964(9222) 
7 300 (7 :J08) 

16 264(16'730, 

2 087 (2 234) 
1091(1081) 

70S (741) 
457 (406) 

Totaal . . . 

8964(9222) 
7 300 (7 :J08) 

16 264(16'730, 8178(5515) 1 225 (1146) 

Buitengewesten. 
Jongens . . . . 
Meisjes . . . . 

2 081 (2190) 
1 908 (1 890) 

3 989 (1 080) 

845 (1 027) 
888 (376) 

184 (223) 
83 (98) 

Totaal . . . 

2 081 (2190) 
1 908 (1 890) 

3 989 (1 080) i 178(1402) 267(821) 

Hel aantal leerlingen, dat kosteloos tot de school was toe-
gelaten, bedroeg einde 1925 o]) Java en Madoera 2064 jongens en 
2126 meisjes en in de Buitengewesten 594 jongens en 458 
meisjes. 

In het geheel waren op dat tijdstip — met inbegrip van de 
schoolhoofden — 830 (836) Europeesche leerkrachten aan de 
openbare Europeesche lagere scholen verbonden, namelijk 203 
mannelijke en 449 vrouwelijke op Java en Madoera en 79 manne-
lijke en '.>'.! vrouwelijke in de Buitengewesten. Voorts waren aan 
die Bcholen werkzaam op Java en Madoera 2 mannelijke en 
4 vrouwelijke kweekelingen en 0 (7) fröbélonderwijzeressen en 
in de Buitenge westen 1 vrouwelijke kweekeling en 4 (4) fröbel-
onderwijzeressen. 

Bijzondere Europeesche lagere scholen. Door de opheffing 
van I school en de oprichting van 8 nieuwe scholen was het aan-
tal bijzondere Europeesche lagere scholen einde 1925 gestegen 
van 00 tot 73, namelijk 51 (46) scholen op godsdienstigen grond-
slag (29 gemengde of jongensscholen en 17 meisjesscholen op 
Java en Madoera, en 3 gemengde of jongensscholen en 2 meis-
jesscholen in de Buitengewesten) en 2*2 (20) neutrale scholen 
(10 gemengde of jongensscholen en 2 meisjesscholen op Java en 
Madoera en 4 gemengde of jongensscholen in de Buitengewes-
ten) , waarvan respectievelijk 46 (44) en 19 (17) van Landswege 
werden gesubsidieerd. Voor de splitsing der subsidiën zie men 
bijlage M. 

Einde 1925 telden deze scholen, met inbegrip van de vóórklas-
sen, 14 322 (12 805) leerlingen, verdeeld als volgt: 

Europeanen. Inlanders. Vreemde 
oosterlingen. 

Scholen op gods-
dienst igen 
gronds lag . 

Java f)i Madoera. 
J o n g e n s . . . . 
Meisjes . . . . 

Buitengetoesten. 
Jongens . . . . 
Meisjes . . . . 

3 496 (2 989) 195 (156) 397 (344) 
4 889 (4 642) 199 (168) 484 (461) 

280 (214) 15 (7) 5 (2) 
363 (809) 

9 028 (8154) 

13 (15) 

422 (346) 

9 (11) 363 (809) 

9 028 (8154) 

13 (15) 

422 (346) 895 (818) 

1 734 (J 662) 356 {88) 83 (149) 
' 1 369 (1 217) 21 (17) 81 (80) 

163 (117) 20 (26) — (2) 
148 (123) 2 (6) — 

3 414 (3119) 399 (137) 164 (231) 

Totaal . . . 

Neutrale 
scholen. 

Java en Madoera. 
Jongens . . . . 
Meisjes . . . . 

Buitengeivesleii. 
Jongens . . . . 
Meisjes . . . . 

Totaal . . . 

H e l aantal leerlingen, dat kosteloos onderwijs ontving, bedroeg 
einde 1925 op de scholen op godsdienstigen grondslag op J ava 
en Madoera 342 jongens en 596 meisjes en in de Buitengewesten 
49 jongens en 7 meisjes en op de neutrale scholen uitsluitend op 
Java en Madoera 15 jongens en 53 meisjes. 

In het geheel waren' op dat tijdstip — met inbegrip van de 
schoolhoofden — 463 (410) Europeesche leerkrachten aan de 
particuliere Europeesche lagere scholen verbonden, namelijk 
voor zooveel de scholen op godsdienstigen grondslag betreft 88 
mannelijke en 213 vrouwelijke op Java en Madoera en 7 mannc-
lijke en 15 vrouwelijke in de Buitengewesten, terwijl voor zoo-
veel de neutrale scholen betreft, die cijfers 44, 80, 6 en 10 waren. 
Voorts waren aan de scholen op godsdienstigen grondslag werk-
zaam 5 vrouwelijke kweekelingen en 2 fröbélonderwijzeressen en 
aan de neutrale scholen 2 mannelijke en 11 vrouwelijke kwêeke-
lingen uitsluitend op Java en Madoera. 

Openbare ï-Iollandsch-Inlandsche scholen. Bij O. B. 14 Sept. 
1925 n". 34 (I. S. n°. 488) onderging de regeling betreffende de 
verstrekking van schrijf- en teekenbehoeften aan leerlingen eene 
wijziging in dier voege, dat die verstrekking voortaan niet meer 
zal geschieden van wege het hoofd der betrokken school tegen 
vergoeding van kosten, docdi door den administrateur van het 
depot van leermiddelen. 

In verband met de opening van 4 nieuwe scholen, namelijk te 
Djember (tweede school), Kediri (tweede school), Bindjei en 
Djambi, en de omzetting van de speciale scholen te Amoerang 
en Baparoea in een Hollandsen-In]andsche school, kwam het. 
aantal openbare Hollandsoh-Inlandsehe scholen van 150 op 150 
[101 (90) op Java en Madoera en 55 (51) in de Bui tengewesten] . 



VERSLAG 1 » £ 4 » . 

101 Hoofdstuk K, afd. I. 102 

Kind 1925 telden deze scholen — met inbegrip van de vóór-
klassen — 30 296 (34 661) leerlingen, verdeeld als volgt: 

Europeanen. ! Inlanders. 
I 

Vreemde 
oosterlingen. 

Java en Madoera. 

J o n g e n s . . . 
Meisjes . . . 

Totaal . . 

Buitengewesten. 

J o n g e n s . . . 
Meisjes . . . 

Totaal . . 

8 (3) 
0 (7) 

17 897 (17662) 
8478 (8164) 

210 (191) 
88 (flfl) 

9 (10) j 24 375 (28726)! 273 (247) 

86 (68) 
73 (50) 

8619 (8 027) 
2395(2722) 

305 (806) 
161 (131) 

159(203) 11014(20238); 486 (487) 

Het aantal leerlingen, da t kosteloos tot de school was toege-
laten, bedroeg einde 1925 165 jongens en 85 meisjes op Java en 
Madoera en 159 jongens en 107 meisjes in de Buitengewesten. 

In het geheel waren op dat tijdstip — met inbegrip van de 
hoofden der scholen — 1024 (993) leerkrachten aan de openbare 
Hollandsch-Inlandsche scholen verbonden, namelijk 118 (121) 
Europeesche onderwijzers, 55 (58) Europeesche onderwijzeressen 
en 504 (494) Inlandsehe leerkrachten op Java en Madoera en 
59 (58) Europeesche onderwijzers, 28 (32) Europeesche onder-
wijzeressen en 260 (231) Inlandsehe leerkrachten in de Buiten-
gewesten. Voorts waren aan die scholen werkzaam 8 (2) Euro-
peesehe en 16 (29) Inlandsehe fröbelonderwijzeressen op Java 
en Madoera en 1 Europeesche en 2 (2) Inlandsehe fröbelonder-
wijzeressen in de Buitengewesten. 

Bijzondere Hollandsch-Inlandsche scholen. Voor zoover 
opgaven werden ontvangen, bedroeg het aantal bijzondere Hol-
landsch-Inlandsche scholen einde 1925 106 (114), namelijk 57 
(51) scholen op godsdienstigen grondslag (40 gemengde ol jon-
gonsscholen en 2 meisjesscholen op Java en Madoera en 12 ge-
mengde of jongensscholen en 3 meisjesscholen in de Buiten-
gewesten) en 49 (63) neutrale scholen (30 gemengde of jongens-
scholen en 8 meisjesscholen op Java en Madoera en 11 gemengde 
of jongensscholen in de Buitengewesten), waarvan respectievelijk 
45 en 29 van Landswege werden gesubsidieerd. Voor de splitsing 
der subsidiën zie men bijlage M. 

Einde 1925 telden deze scholen — met inbegrip van de vóór-
klassen — 21 170 (20 041) leerlingen, verdeeld als volgt: 

Scholen op gods-
d i e n s t l s e n 
gronds lag . 

Java en Madoera. 

Europeanen. Inlanders. Vreemde 
oosterlingen. 

Jongens . . . . 36 (18) 6543(0*209) 215 (162) 
Meisjes . . . . 19 (9) 1989(2 754) 122 (87) 

Buitengewesten. 
Jongens. . . . 21 (23) 1919 (1525) 52 (86) 
Meisjes . . . . 51 (49) 

127 (99) 

1116 (962) 180 (69) 

Totaal . . . 

51 (49) 

127 (99) 11667(10850) 619 {334) 

Neutrale 
scholen. 

Java en Madoera. 
Jongens . . . . 1 (8) 4 &2b(4844) 22 (66) 
Meisjes . . . . — (4) 2098(2439) 9 (27) 

Builengtioesten. 
Jongens . . . . 1 (1) 1 205 (2 298) 36 (42) 
Meisjes . . . . — (3) 440 (537) 20 (11) 

Totaal . . . 2 (11) 8868(92281 1 87 (229) 

H e t aantal leerlingen, dat kosteloos onderwijl ontving, be-
droeg einde 1925 op de scholen op godsdienstigen grondslag op 
J ava en Madoera 18 jongens en 37 meisjes en in de Buiten-

i gewesten 6 jongens en 15 meisjes, en op de neutrale scholen op 
Java en Madoera 50 jongens en 19 meisjes en in de Bulten* 
gewesten 12 jongens en 2 meisjes. 

In het geheel waren op dat tijdstip — met inbegrip van de 
hooiden dor scholen — 637 leerkrachten aan de bijzondere Hol-
landsch-lnlandschc scholen verbonden, namelijk voor wat betreft 
de scholen op godsdienstigen grondslag 69 Europeesche onder-
wijzers, 54 Europeesche onderwijzeressen en 132 Inlandsehe leer-
krachten op Java en Madoera en 21 Europeesche onderwijzers, 
15 Europeesche onderwijzeressen en 59 Inlandsehe leerkrachten 
in de Buitengewosten, terwijl voor wat betreft de neutrale 
scholen die cijfers 24, 61, 147, 3, 4 en 48 waren. Voorts waren 
aan de scholen op godsdienstigen grondslag werkzaam 9 Euro-
peesche en (i Inlandsehe fröbelonderwijzeressen — van wie 1 
Inlandsehe in de Buitengewesten — en aan de neutrale scholen 
8 Europeesche en 5 Inlandsehe fröbelonderwijzeressen, uitslui-
tend op Java en Madoera. 

Openbare speciale scholen. Door do omzetting van de 
speciale scholen te Amoerang en Sapnroea in een Hollandsch-
Inlandsche school (G. B . 19 April 1925 n°. 6 in I . S. n°. 178) 
daalde het aantal speciale scholen van 12 tot 10 [6 (6) op J a v a 
en 4 (G) in de Bui tengewesten] . Eind 1925 telden deze scholen 
— met inbegrip van de vóórklassen — 2888 (3412) leerlingen, 
verdeeld als volgt: 

Java en Madoera. 

i Jongens . . . . 

| Meisjes . . . . . 

Totaal . . . ! 

Buitengewesten. 

Inlanders. Vreemde 
oosterlingen. 

853 (797) 16 (19) 

j Jongens 

; Meisjes 

710 (6.20) 4 (4) 

_ 1563 (1411) 20 (28) 

3 (45) 
10 (42) 

745 (1045) 
526 [764) 

12 (41, 
9 (41) 

Totaal 13 (87) 1 271 (1 809) 21 (82) 

Het aantal leerlingen, da t kosteloos tot de school was toe-
gelaten, bedroeg einde 1925 48 jongens en 24 meisjes op J ava 
en Madoera en 9 jongens en 13 meisjes in de Buitengewesten. 

In het geheel waren op dat tijdstip —• met inbegrip van de 
schoolhoofden — 73 (82) leerkrachten aan de speciale scholen 
verbonden, namelijk 6 Europeesche onderwijzers, 1 Europeesche 
onderwijzeres en 31 Inlandsehe leerkrachten op Java en Madoera 
en 3 Europeesche onderwijzers, 1 Europeesche onderwijzeres 
en 31 Inlandsehe leerkrachten in de Buitengewesten. Voorts 
waren aan die scholen werkzaam 1 Europeesche en 5 Inlandsehe 
fröbelonderwijzeressen op Java en Madoera en 1 Inlandsehe 
fröbelonderwijzerefl in de Buitengewesten. 

Openbare schakelscholen. Naast de bestaande scholen (te 
Bandoeng, Bemarang, Malang, Padang, Padangpandjang en 
Tondano) werden 7 nieuwe scholen geopend, namelijk te Buiten-
zorg, Tjiandjoer, Tjiamis, Poerworedio, Keboemen, Amboina 
en Koepang, zoodat het aantal openbare sehakelseholen van 
6 op 13 kwam [8 (3) scholen op Java en Madoera en 5 (3) 
scholen in de Bui tengewesten] . Eind 1925 telden deze scholen 
706 (365) leerlingen, verdeeld als volgt: 
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: Europeanen. Inlanders. Vreemde 
oosterlingen. 

Java eii Madoera. 
Jongens . . . . 
Meisjes . . . . 

Totaal . . . 

Buittngtweskn. 
Jongens . . . . 

jee . . . . 

Totaal . . . 

876 \17i» 
82 (16) 

408 (191) 

232 [167) 
55 (60) 

287 (107) 

7 (5i 
4 (8) 

11 (7) 

Hel aantal leerlingen, dat kosteloos tot de school was toe-
gelaten, bedroeg einde 1925 2 jongens en 2 meisjes op Java en 
Madoera. 

In het geheel waren op dat tijdstip — met inbegrip van de 
schoolhoofden — 29 (25) leerkrachten aan de openbare schakel-
scholen verbonden, namelijk 8 Europcesehe onderwijzers en 8 
Inlandsche leerkrachten op J ava en Madoera en 5 Europeesche 
onderwijzers, 1 Europeesche onderwijzeres en 7 Inlandsche leer-
krachten in de Buitengewesten. 

Bijzondere schakelscholen. H e t aantal bijzondere schakel-
scholen, alle van Landswege gesubsidieerd (zie voor de splitsing 
der subsidiën bijlage M), bedroeg einde 1925 5 (4), namelijk 
4 (2) scholen — waaronder 1 in de Huitengewesten — op gods-
dienstigen grondslag en 1 (2) neutrale school. 

Eind 1925 telden deze scholen 245 (214) leerlingen, allen van 
Inlandschen landaard, te weten 175 (67) jongens en 6 (JE) meisjes 
op de scholen op godsdienstigen grondslag en 63 (103) jongens 
en 1 (48) meisjes op de eenige neutrale school. 

In het geheel waren op dat tijdstip — met inbegrip van de 
schoolhoofden — 10 (C) leerkrachten aan de bijzondere schakel-
scholen verbonden, namelijk 1 Europeesche onderwijzers en 3 
Inlandsche leerkrachten aan de scholen op godsdienstigen grond-
slag en 1 Europeesch onderwijzer, 1 Europeesche onderwijzeres 
en I fnlnndsche leerkracht Ban de neutrale school. 

Openbare Hollandsch-Chineesohe scholen. Als gevolg van 
de oprichting van 1 nieuwe scholen, namelijk te Meester-
Cornelis, Buitenzorg (tweede school), Toeban en Madioen, steeg 
het aantal openbare Hollaudsch-Chineesche scholen van 37 op 
41 , waarvan 14 (11) in de Buitengewesten. 

Eind 1925 telden deze scholen — met inbegrip van de vóór-
klassen — 10 142 (9443) leerlingen, verdeeld als volgt: 

Europeanen. Inlanders. fliineezen. 

Java au Madoera. 
2 (—) 7 (10) 1 862 (4 4ir» 

Meisjes . . . . — 2 (1) 2 400 (2122) 

Totaal . . . 2 (—) U ( 7 7 ) 7 252 (6687) 

BuüengetoeaUn. 
Jongens . . . . 20 t24i 137 (188) 1 933 i2 988) 
Meisjes . . . . 23 (28) 

48 (42) 

30 (26) 
! 

167 (25.9) 

736 (706) 

Totaal . . . 

23 (28) 

48 (42) 

30 (26) 
! 

167 (25.9) 2 669 (2 f,94) 

IIei aantal leerlingen, dat kosteloos lot de school was toe-
gelaten, bedroeg einde 1925 37 jongens en 1.4 mcisjeB op Java 
en Madoera en 17 jongens en 17 meisjes in de Buitengewesten. 

In het geheel waren op dat tijdstip — met inbegrip van do 
schoolhoofden — 256 (241) onderwijzers aan de openbare Hol-
landsch-Chineesche scholen verbonden, namelijk 151 Europee-
sche leerkrachten -— onder wie 99 vrouwelijke — en 23 Chi-
oeesohe — onder wie 7 vrouwelijke — op Java en Madoera en 
68 Kuropeesehe leerkrachten — onder wie 41 vrouwelijke — en 
14 Chineesche — onder wie 3 vrouwelijke — in do Buitengewes-
ten. Voorts waren aan die scholen werkzaam 16 (9) fröbolondor-
wijzeressen op Java en Madoera en .'! (3) in de Buitengewesten. 

Bijzondere Hollaudsch-Chineesche scholen. Voor zoover 
opgaven werden ontvangen, bedroeg het aantal bijzondere Hol-
landsch-Chineesche scholen einde 1925 30 (23), namelijk 25 op 
godsdienstigen grondslag (18 gemengde of jongensscholen op 
Java en Madoera en 5 gemengde of jongensscholen en 2 meisjes-
scholen in de Buitengewesten) en 5 neutrale uitsluitend op Java 
en Madoera. Daarvan werden 22 confessioneele en alle 5 neutrale 
van Landswege gesubsidieerd. Voor de splitsing der subsidiën 
zie men bijlage M. 

Einde 1925 telden deze scholen — met inbegrip van de vóór-
klassen —• 5850 (4387) leerlingen, verdeeld als volgt: 

Europeanen, i Inlanders. Chineczen. 

Scholen op gods-
diensteen 
grondslag. 

Java. en Madoera. 
Jongens . . . . 
Meisjes . . . . 

Suttengetoeatm. 

Jongens . . . . 
Meisjes . . . . 

Totaal . . . 

Neutrale 
scholen. 

Java en Madoera. 
Jongens . . . . 
Meisjes . . . . 

Totaal . . . 

80 (24) 188 (140) 2 084 (1 786) 
42 (3.2) 75 (41) 1 099 (828) 

6 (12) 87 (67) 529 (372) 
11 (4) 48 (21 > 510 (123) 

83 (72) 398 (239) ; 4 222 (30i>9\ 

768 (696) 
374 (321) 

I 142 (7 077) 

Het aantal leerlingen, dat kosteloos onderwijs ontving, bedroeg 
einde 1925 op de scholen op godsdienstigen grondslag op Java 
en Madoera 8 jongens en 13 meisjes en in de Buitengewesten 
31 jongens en 50 meisjes. 

I n het geheel waren op dat tijdstip — met inbegrip van de 
hoofden der scholen — 172 (128) onderwijzers aan de bijzondere 
Hollandsch-Chineesehe scholen verbonden, namelijk voor wat 
betreft de scholen op godsdienstigen grondslag 95 Europeesche 
(onder wie 52 vrouwelijke) en 14 Chineesche (onder wie 8 vrou-
welijke) leerkrachten op Java en Madoera en 31 uitsluitend 
Europeesche leerkrachten (onder wie 19 vrouwelijke) in de Bui-
tengowesten en, voor wat betreft de uitsluitend op Java geves-
tigde neutrale scholen, 28 Europeesche (onder wie 21 vrouwe-
lij ke) en 4 Chineesche (onder wie 1 vrouwelijke) leerkrachten. 
Voorts waren op de confessioneele scholen 2 Europeesche fröbel-
onderwijzeressen, van wie 1 in de Buitengewesten. en np 3e 
neutrale scholen 1 fröbelonderwijzeres werkzaam. 
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Geldelijk overzicht. 

Uitgaven en ontvangsten 

lin 1000-tallon guldens). 
1924. 1925. 

(VouiliMipitro 
n j lurs . ) 

Wcsterseh lager onderwijs. 
Uitgaven. 

1. Openbaar en bijzonder onderwee. 

Inspectie Europeesch l Personeel 
lager en Hollundsch- ) „ . 
Inlandsch onderwijs. ) Materieel . . 

f 144 
4 

f 152 
3,8 

Totaal . . . . f 148 f 155,8 

2. Openbaar onderwijs. 

t Personeel . . 
Europeesch lager 1 Materieel 

onderwijs. i 
f Gebouwen . . 

f 3 937 
118 
64 

f 3 869 
160 
87 

1 Personeel . . 
Hollandsch-Chi- ) M a t e i . i e e i . . 

neesch onderwijs. ) _ , 
f Gebouwen . . 

965 
46 
70 

1031 
66 
43 

t Personeel . . 
Hollandsch-In- Materieel . . 

landsch onderwijs. 1 „ , 
1 Gebouwen . . 

3 086 
100 

98 

3 357 
127 

78 

Totaal . . . . f 8 4S4 f 8 818 

8. Bijsonder onderwijs. 

Subsidiën ten behoeve van het Euro-
peesch lager, Hollandsch-Chinecsch 
en Hollandschlnlandsch onderwijs. f 3 600 f 4 200 

Subsidiën ten behoeve van het fröbel-
93 95 

Subsidiën ter bestrijding van de ver-
lofskosten ten behoeve van Euro-
peesche leerkrachten 230 269 

Subsidiën ter bestrijding van de kosten 
van uitzending uit Nederland van 
Europeesche leerkrachten . . . . 130 150 

Totaal f ! 05;i f 4 714 

Ontvangsten. 

S c h o o l g e l d e n . 

Openbaar onderwijs. 

Europeesch lager onderwijs . . . . f 1262 f 1 232 
Hollandsch-Chineesch onderwijs . . 362 371 
Hollandsch-Inlandsch onderwijs . . 1 143 1 212 

Totaal t' 2 767 f 2 S15 

G. VOOBTOKZBT BW DTTOKBRKID LAGKB o.VDKKWIJS. 

Openbare Mulo-af deelingen der Algemeene Middelbare 
School. He t reglement op de openbare scholen van voortgezet 
en uitgebreid lager onderwijs (I . 8. 1914 n°. 447) is nader ge-
wijzigd bij G. Bn. 13 en 20 Aug. 1925 nos. 9 en 2 (I . S. nos. 376 
en 418) met betrekking tol de vaststelling van den catalogus van 
leermiddelen en met betrekking tot het recht op kosteloos onder. 
wijs. 

Als gevolg van de opening van een nieuwe Mulo-afdeeling der 
algemeene middelbare school te Chcribon steeg het aantal dezer 
onderwijsinstellingen aan het eind van 1925 van 23 tot 24, met 
6420 (5858) leerlingen, verdeeld als volgt: 

Europeanen. Inlanders. Vreemde 
oosterlingen. 

Meisjes . . . . 
1 276 (1179) 

999 (1029) 
2H72 (2 609) 

556 (500) 
543 (474) 

74 (66) 

Totaal . . . 2 275 (2208) 3 528 (3109) 617 (689) 

Ondanks de leerlingentoeneming was het aantal leerlingen, 
dat deze scholen kosteloos bezocht, einde 1925 gedaald van 389 
tot 346, verdeeld als volgt: 

Europeanen. Inlanders. Vreemde 
: oosterlingen. 

152 (134) 
35 (5:2) 

187 (186) 

137 (275) 
20 (26) 

157 (801) 

2 (2) 

2 (2) 

Jongens . 
Meisjes . 

Totaal 

He t aantal beurs-leerlingen daalde van 179 tot 145, namelijk 
7 (14) Europeanen [2 (2) jongens en 5 (12) meisjes] , 134 (168) 
Inlanders [127 (148) jongens en 7 (15) meisjes] en 4 (2) Vreemde 
Oosterlingen [3 (1) jongens en 1 (1) meisje] . He t in 1925 aan 
studiebeurzen uitgekeerd bedrag beliep f 28 643, tegen f 37 464 
in 1924. 

H e t eindgetuigschrift werd in 1925 uitgereikt aan 744 (618) 
leerlingen, verdeeld als volgt: 

Jongens . 
Meisjes . 

Totaal 

Europeanen, j Inlanders. 
Vreemde 

oosterlingen. 

149 (125) 
180 (124) 

329 (249) 

288 (288) 
43 (48) 

331 (882) 

73 (75) 
11 [18) 

84 (88) 

Aan de Mulo-afdeelingen waren einde 1925 278 (262) Euro-
peesche leerkrachten verbonden, namelijk 231 (220) mannelijke 
en 47 (42) vrouwelijke. 

Van de moderne talen wordt alleen het Engelsen als verplicht 
leervak onderwezen. Facultatief is het onderwijs in he t Fransch 
en in de inheemsche talen, echter met dien verstande, dat een 
leerling slechts de lessen in één der keuze-vakken mag volgen. 
Voor dit onderwijs waren bovendien 19 (18) Inlandsche onder-
wijzers aan deze scholen verbonden. 

Bijzondere Mulo-scholen. Door de oprichting van (i nieuwe 
scholen (de Roomseh-katholieke Mulo-scholen te Soerabaja 
en Magelang, de Christelijke Mulo-school te Magelang en de 
neutrale Mulo-scholen te 15andoeng, Jogjakarta en Medan) kwam 
het aantal der particuliere Mulo-scholen einde 1925 van 12 op 
18, waarvan 6 (5) uitsluitend voor meisjes en 2 (1) uitsluitend 
voor jongens. Voor de splitsing van de aan 14 (11) dier scholen 
verleende subsidiën zie men bijlage M. 

Einde 1925 telden de 14 gesubsidieerde scholen tezamen 1301 
(1022) leerlingen, verdeeld als volgt: 

Jongens . 
Meisjes . 

Totaal 

Europeanen. Inlanders. 
Vii einde 

oosterlingen. 

300 (227) 
503 (120) 

803 (647) 319 (240) 

144 (108) 
35 (27) 

179 (185) 

Handelingen der Staten-Oeneraal . Bijlagen. 1926—1927. 3 . Ned.-Indië. 1 ! 
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Het aantal Leerlingen, dat de scholen kosteloos bezocht, be-
droeg op dat tijdstip 11 {27), namelijk 10 (27) Europeanen en 
I Inlander. 

Bij de particuliere Mulo-scholen waren einde 1925 II (13) 
leerlingen in het genot van een gouvernements-subsidiebeurs, 
tot een gezamenlijk bedrag van I' 8844 ( E 3645). 

Het einddiploma werd in 1925 uitgereikl aan 185 (95) leer-
lingen, verdeeld als volgt: 

Jongens 
Meisjes 

Totaal 

Inlandert Vreemde 
oosterlingen 

108 (68) 

18 (10) 
7 (8) 

20 (IS) 

9 (U) 
8 (8) 

12 (14) 

Einde 1925 waren bij de particuliere Mulo-scholen werkzaam 
67 (57) Europeesche leerkrachten, namelijk" 43 (31) mannelijke 
en 24 (26) vrouwelijke. 

Geldelijk overzicht. 

Uitgaven en ontvangsten 
(in 1000-tallen guldens). 

1924. 1925. 
(Voorloopige 

cijfory.) 

Mulo-ondcrw^s. 

U i t g a v e n . 

. t Personeel 
Inspectie ' , . , 

( Materieel. 

Openbaar Mulo-
onderwijs. 

Totaal . 

Personeel 
Materieel 
Gebouwen 

18 
0,4 

15 
0,4 

13,4 : f 15,4 

f 2 145 f 2 559 
130 130 

92 106 

Totaal f 2 367 1' 2 795 

Bijzonder Mulo-onderwijs (subsidiën) 335 

O n t v a n g s t e n , 
(schoolgelden). 

Openbaar Mulo-onderwijs 423 

361 

455 

I). MIDDELBAAR EN VOORBEREIDEND IIOOGER ONDERWIJS. 

Openbare hoogere burgerscholen. Met intrekking van het 
reglemeni op de Koning Willem III-school te Batavia en de 
overige hoogere burgerscholen met 5-jarigen cursus in Neder-
landsch-Indië, is bij G. B. 12 Jan . 1926 n°. 12 (Bb. n ' . 10901) 
een reglemeni op de openbare hoogere burgerscholen met 5-
jarigen cursus in Nederlandsch-Indië (hoogere burgerscholen-
reglement) vastgesteld. Hel reglemeni voor de Prins Hendrik-
school te Batavia (Bb. n°. 7395) onderging eene wijziging bij 
(i. Bn. 10 Mei 1925 n°. 15 (Bb. n°. 10806) en 14 Sept. 1925 
a°. 30 (Bb. n°. 10861). 

He1 leerplan voor de hoogere burgerscholen met 5-jarigen 
cursus onderging eene wijziging mei betrekking tol de vakken 
wiskunde en aardrijkskunde (Bb. n°. L0831) en Fransen (Bb. 
n°. 10979). 

len aanvang ran hel schooljaar 1925—1926 werd eene zoo-
genaamde litterair-economische afdeeling aan de hoogere 
burgerschool te Semarang verbonden. 

aantal openbare hoogere burgerscholen bleef 5, namelijk 
4 (te Batavia, Bandoeng, Semarang en Soerabaja) met een 
5-jarigen en I (te Batavia) mei een 8-jarigen cursus. 

L925 u i d e n de 4 openban hoogere burgerscholen mei 

5-jarigen cursus — ongerekend de toehoorders en leerlingen 
voor enkele vakken — te /amen IH82 (l'XU) leerlingen, ver 
deeld als volgt : 

Europeanen. Inlanders. ('hinei zeil 

Jongens . . 

'Meisjes . . 

Totaal. 

1 191 (1200) 97 (94) 

412 (427) 26 (28) 

1 603 (1 627) 128 (122) 

134 (267) 

22 (15) 

156 (182) 

Hel aantal leerlingen, dat de scholen kosteloos bezocht, be-
droeg op da t tijdstip 37 (51). 

Aan de eindexamens onderwierpen zich 223 (220) candidaten, 
van wie er 173 (150) slaagden. 

De openbare; hoogere burgerschool met 8-jarigen cursus (de 
Prins Hendrik-school) te Batavia had einde 1925 165 (160) 
leerlingen, verdeeld als volgt: 

Europeanen. Inlanders. Chmeezeii. 

Jongens . . 
Meisjes . . . . 

93 (81) 
41 (47) 

' 7 (2) 23 (28) 
1 (2) 

Totaal . . . 134 (128) 7 (2) 24 (80) 

Op dat tijdstip bedroeg het aantal leerlingen, dat kosteloos 
tot deze inrichting was toegelaten, 10 (14). 

Aan het eindexamen namen deed 46 (56) candidaten, van wie 
30 (46) slaagden. 

Bijzondere hOOgere burgerscholen. De regelen betreffende 
de toekenning van standplaatstoelagen aan burgerlijke Lands-
dienaren (I. S. 1925 n°. 49) zijn bij G. B . 27 Mei 1925 n°. 24 
(I. B. n". 239) toepasselijk verklaard op de gesubsidieerde leer-
krachten bij het bijzonder middelbaar onderwijs. 

He t aantal particuliere hoogere burgerscholen, uitsluitend 
bestemd voor meisjes, bleef 7 (2 neutrale en 4 Ro/omsch-kathor 
lieke met een 3-jarigen en 1 neutrale mei een 5-jarigen cursus). 

Einde 1925 telden de zes hoogere burgerscholen met 3-
jarigen cursus te zamen 582 (520) leerlingen, namelijk 538 
(481) Europeesche, 10 (7) Inlandsche en 34 (32) Chineesche 
meisjes. De eenige hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus 
(van de Carpentier Alting-stichting te Batavia) had op dat 
tijdstip 103 (104) leerlingen, namelijk 101 (102) Europeesche 
en 2 (2) Chineesche meisjes. 

Met het oog . op het door de stichting „ H e t Bataviaascn 
Lyceum" (een zusterinstelling van de Carpentier Alting-
stichting) eerlang te openen lyceum werden bij den aanvang 
van het schooljaar 1925—1920 tot het eerste studiejaar der 
hoogere burgerschool mei 5-jarigen leergang een extra aantal 
leerlingen (onder wie jongens) toegelaten als onderbouw van 
het lyceum. Deze onderbouw, ingesteld, ten einde t. z. t . al 
dadelijk over voldoende pepiniaire's voor de Ie openen ondcr-
wijsinrichting te kunnen beschikken, lelde op liet eind van 1925 
50 leerlingen, namelijk 29 Europeesche jongens, 18 Europeesche 
mi isjes, 1 Inlandsen meisje en 2 Chineesche jongens. 

Aan hel eindexamen bij de particuliere hoogere burgerscholen 
:.. 3-jarigen cursus onderwierpen zich 113 (107) candidaten, 
van wie er 105 (£5) slaagden. Van de p: rticuliere hoogere bur-
gerschool mei 5-jarigen cursus deden 8 (7) leerlingen eind-
examen aan de gelijksoortige openbare inrichting (Koning 
Willen; III-school) te Batavia, die allen (6) slaagden. 

Hel aantal leerlingen, dat de 4 Roomsch-katholieke scholen 
kosteloos bezocht, bedroeg eind 1925 31 (24), alle van Euro-

•hen landaard. 

Voorbereidend hooger onderwljs-afdeelingen. Het leerplan 
van de Westersch-klassieke afdeeling ( V . H O . afd. A I I ) der 
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olgemeene middelbare school te Bandpeng is gewijzigd met be-
trekking tot bel vak wiskunde (lil). n°. 10829). 

Kind 1925 lelde die afdeeling 71 (66) leerlingen, verdeeld als 
volg! : 

' Europeanen. Inlanders. Cbineezen. 

Jongens . . . . 
Meisjes . . . . 

22 (26) 
5 16) 

86 (24) 
1 (8) 

86 C-J7) 

8 (7) 

Totaal . . . 27 (82) 

86 (24) 
1 (8) 

86 C-J7) 8 (7) 

Bovendien waren er op dat tijdstip nog 3 (2) toehoorders, 
onder wie 1 Inlandsch meisje. 

He t aantal leerlingen, dat de school kosteloos bezocht, be-
droeg op dat tijdstip 2 (3), namelijk 1 (2) Europeaan en 1 (2) 
Inlander. 

He t aantal benrsleerlingen bedroeg 10 (11, van wie 1 Chinees), 
namelijk 1 (2) Europeaan en 9 (8) Inlanders. 

Aan het eindexamen onderwierpen zich 13 (9) candidaten, 
van wie er 11 (7) slaagden. 

De wis- en natuurkundige afdeeling (V.H.O. afd. B) der alge-
meene middelbare school te Jogjakarta had einde 1925 184 (145) 
leerlingen, verdeeld als volgt: 

Europeanen. Inlanders. Chineezen. 

39 (84) 
7 (4) 

116 (88) 
2 (8) 

18 (16) 
2 (1) 

46 (38) 118 (91) 20 (26) 

Jongens . 
Meisjes . 

Totaal 

Bovendien w-as er op dat tijdstip nog 1 toehoordster van 
Europeeschen landaard. 

He t aantal leerlingen, dat de school kosteloos bezocht, be-
droeg einde 1925 15 (6), namelijk 4 (1) Europeanen en 11 (5) 
Inlanders. 

He t aantal beursleerlingcn bedroeg 29 (35), namelijk 2 (6) 
Europeanen, 24 (26) Inlanders en 3 (3) Chineezen. 

Aan het eindexamen onderwierpen zich 42 (34) candidaten, 
van wie er 33 (29) slaagden. 

Geldelijk orerzicht. 

Uitgaven en ontvangsten 
(in 1000 tallen guldens). 

1924. 

Middelbaar onderwtys. 
U i t g a v e n . 

1. Openbaar en bijzonder onderwijs. 

( Personeel 
Inspectie 

Materieel. 

Totaal 

Openbaar onderwys. 
Hoogere burgerscho-
len (de handelsschool 
aan de Prins Hendrik-
school inbegrepen). 
Scholen van voorbe-
reidendhooger onder -
\vij.- (afdeelingen A ir 
en B der algemeen,. 
mid lelbaro .schoolt. 

Personeel 
Materieel 
Gebouwen 

Personeel 
Materieel 

al . 

f 16,2 f L6,5 
0.6 0.6 

f 16,8 f 17.1 

f 1 487 f 1 516 
49 " 52 
24 47 

167 282 
7 17 

f 1 684 i' 1 SM 

Uitgaven en ontvangsten 
(in 1000-tallen guldens). 1921. 1925. 

Voorlooplge 
cUfen). 

8. Bijzonder onderwijs. 
Subsidiön 416 i' 400 

O n t v a n g s t e n 
(schoolgelden). 

openbaar onder ie ijs. 

Hoogere burgerscholen (de handels-
school aan de Prins Hendrik school 
inbegrepen) 

Scholen van voorbereidend hooger 
onderwijs (afdeelingen A H en B 
der algemeene middelbare school) 

Totaal . . . 

48S ! f 461 

20 23 

508 • f 484 

E . HOOGKII ONDERWIJS. 

Rechtshoogeschool te Batavia. Hel reglement voor de 
rechtshoogeschool (I. S. 1924 n°. 457) is bij G. B . 10 Jun i 1925 
n°. 13 (I. S. n°. 270) gewijzigd en aangevuld met betrekking tot 
de betaling der collegegelden, de vacantiercgeling en het toe-
zicht over het geldelijk en materieel beheer over de school. 

Bij G. B . 26 Juni 1920 n°. 2 ( I . S. n°. 258) is, ter gedeelte-
lijke uitvoering van art. 21 van de hooger onderwijs-ordonnantie 
bepaald, dat voor de benoembaarheid tot Landsbetrekkingen van 

i hen, die met goed gevolg het candidaatsexamen aan de rechts-
| hoogeschool hebben afgelegd, aan het daarvan uit te reiken 
: diploma, met betrekking tot de in de , , B . B . L. 1925" gestelde 

benoemingseischen, steeds gelijke waarde wordt toegekend als 
aan het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd eindexamen 
eener openbare hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus, met 
dien verstande, dat bij berekening van de aan de te bekleeden 
betrekking verbonden bezoldiging twee fictieve dienstjaren 
worden niedegeteld. 

Einde 1925 telde de rechtshoogeschool 87 (45) s tudenten, ver-
deeld als volgt: 

Europeanen. Inlanders . Chineezen. 

Mannen . 
Vrouwen. 

Totaal 

29 (16) 
5 (8) 

34 (l'.h 

I1.' (17) 
4 (1) 

20 (8) 

••'.:; (28) 20 (8) 

Bovendien waren er op dat tijdstip nog 8 (25) toehoorders. 
He t eindexamen eerste gedeelte werd met goed gevolg afgc-

legd door 26 studenten. 
Evenals het vorige jaar werd de door de Begeeriug beschikbaar 

gestelde studiebeurs verleend aan een onvermogenden student 
van aanleg. Uit het Voratenlandsche Studiefonds werden aan 
ei'ii viertal Enlandsche studenten beurzen verleend. 

Bij (i. B. 24 Febr. 1926 n". 15 zijn liij wijze van tijdelijken 
maatregel ten behoeve van de studenten ; de rechtshooge-
sehool leergangen in de Engelseke. Fransche en Duitsehe talen 

i ad. 

Technische Hoogeschool te Bantloeng. 
de technische hoogeschool te Bandoeng î  
10 Juni 1925 n°. i l (I. S. n°. 271) en wordt geacht in werking 
te zijn g e r e d e n mei ingang van IS October 1921. 

liet reglement voor 
gesteld bij G. B. 

http://lloor.lsl.uk
file:///vij.-
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I >e technische hoogeschoo] telde einde 1025 75 (98) s tudenten, 
verdeeld :ds volgt : 

Studiejaar. Europeanen. Inlanders. Chineezen. 

1 (3) 
2 (-) 

— (8) 
3 (—) 

6 (6) 

Aan bei eindexamen onderwierpen zich 15 (16) candidaten, 
van wie er 8 (29 onder wie •'> Chineezen) slaagden, allen (9) 
van Europeeschen landaard. 

Geldelijk overzicht. 

1 10 (23) 1 (10) 
II 18 (l-i\ 3 (4 

III 15 (h'» . 3 (8) 
IV 16 (12) 5 (/) 

Totaal . . . 54 (83) 15 (25; 

Uitgaven en ontvangsten 
lin 1000-tallcn guldens). 

1924. 1926. 
(VoorloopiRe 

cijfemi. 

Hooger o n d e r w a s . 

U i t g a v e n . 

( Personeel . . 
Rechtshoogeschool. } Mateiicol . . 

f 48 f 140 

/ Gehouwen . . 15 — 
I Personeel . . 

Technische Hoog* 1 Materieel . . 
school. i _ , 

f Gehouwen . . 

165 275 

15 

Totaal . . . . f 228 f 430 

O n t v a n g s t e n . 
(collegegelden). 

Ret htshoogeschool f 12 f 46 
Technische Hoogeschool — 22 

Totaal . . . . f 12 f 68 

F . \'.\K- EN NUVEBHBID80NDBBWIJ8. 
1.' Opleiding voor beêtvur$-, rechterlijke en 

iiihii i)i iêtra I ieve j n n et ie*. 
Opleidingsscholen voor Inlandsche ambtenaren. De voor-

schriften voor de opleidingsscholen voor Inlandsche ambtenaren 
(I. S. 1908 n". ,393) zijn nader gewijzigd bij G. B . 2 Dec. 1925 
n°. 3 (I. S. n". 618) niet het rekking tot de door de toegelaten 
leerlingen over te leggen geneeskundige verklaring. 

De 7 thans uil een eerste afdeeling van 3 jaarklassen en een 
tweede afdeeling van 2 jaarklassen bestaande opleidingsscholen 
telden einde 1925 175 (ÖÏ8) leerlingen. 

Aan het eindexamen van de eerste afdeeling onderwierpen 
zich in 1025 96 (140) candidaten, van wie er 83 (128) slaagden; 
voor de tweede afdeeling waren deze cijfers 113 (108) en 
106 (103). 

He, personeel bestond einde 1025 uit 30 (38) Europeesche en 
17 (1~>) Inlandsche leerkrachten. 

De opleidingsschool voor Inlandsche ambtenaren tevens 
kweekschool voor Inlandsche onderwijzers te Makassar telde 
einde 1025 122 (185) leerlingen, van wie er 74 (80) uit Celebes 
en Onderhoorigheden, 10 (44i) uit de Zuider- en Oosterafdeeling 
van Borneo, 4 uit Manado. 8 uit Amboina en 1 (1) uit Tinior 
Sn Onderhoorigheden. Onder de leerlingen bevonden zich 40 (44) 
adspiranl •onderwijzers. 

Aan het eindexamen van de 5de klasse onderwierpen zich 25 
(17) candidaten, van wie er 19 (27) slaagden, namelijk 16 (9) 

adspirant ambtenaren en 3 (X) adspirunt-onde.rwijzers; voor do 
6de klasse waren die cijfers 17 (18), 17 (18), 9 (10) en 8 (3). 

Binde 1025 waren er H (8) leerkrachten aan deze inrichting 
werkzaam, namelijk 5 (6) Europeesche en 3 (3) Inlandsche, 
ongerekend 2 gymnasiiekonderwijzers (onderofficieren). 

Bestuursschool te Batavia. Bij den aanvang van den nieuwen 
cursus (October 1025) telde deze inrichting 68 (60) leerlingen, 
verdeeld als volgt: 

late studie 
jaar. 

2de studie 
jaar. 

Europeesche afdeeling 
Inlandsche afdeeling 

11 (18) 
18 (20) 

11 (13) 
20 (15) 

Totaal 29 (32) 34 (28) 

Als gevolg van de tussehentijdsche inschrijving van 5 (4) 
candidaat-gezaghebbers uit Nederland, telde het eerste studie-
jaar van de Europeesche afdeeling aan het eind van 1925 16 (16) 
cursisten, wardoor het geheele aantal van 63 (60) op 68 (64) 
kwam. 

Aan het examen voor hulpgezaghebber naineu in 1925 deel 
13 ('21) candidaten, van wie 12 (16) slaagden. 

Van de Inlandsche bestuursambtenaren, die de Bestuursschool 
bezochten, hebben er 15 (16) aan het einde van den cursus 
1924—1925 hun studie beëindigd. 

Rechtsschool. In verband me t de geleidelijke opheffing van 
de in 3 klassen verdeelde voorbereidende afdeeling der rechts-
BChool te Batavia werden — evenals in 1923 en 1924 — bij den 
aanvang van den cursus 1925—1926 geen nieuwe leerlingen aan-
genomen, zoodat de school thans slechts bestaat uit een rechts-
kundige afdeeling. 

Einde 1925 telde de school 56 (81) leerlingen, namelijk 0 (1) 
Europeanen, 55 (78) Inlanders en 1 (2) Chinees. 

Het einddiploma werd uitgereikt aan 27 (11) leerlingen. 

Cursus voor den bureaudienst. De door de gemeente Batavia 
opgerichte en in stand gehouden bureau-cursus had einde 1925 
99 (124) leerlingen, namelijk 32 (31) Europeanen, van wie 11 (7) 
vrouwen, en 67 (93) Inlanders, van wie 1 (3) vrouw. 

Aan het eindexamen onderwierpen zich 25 (30) candidaten, 
van wie er 19 (19) slaagden. 

Bij G. B . 9 Mei 1926 n°. 1 (J . C. n°. 38) zijn te Semarang,, 
öoerabaja en Bandoeng cursussen voor de opleiding van per-
soneel ten behoeve van 's lands algemeen financieel-administra-
tief beheer gevestigd. 

2. Opleiding van medisch personeel. 
Artsenscholen. De school tot opleiding van Indische artsen 

(Stovia) te Batavia en de Nederlandsch-Indische artsenschool 
(Nias) te Soerabaja hadden bij het eind van 1925 onderscheiden-
lijk 315 (332) en 284 (304) leerlingen, verdeeld als volgt: 

Voorbereidende Geneeskundige 

Stovia. 

afdeeling. afdeeling. 

Stovia. 

Jongens. .Meisjes. Jongens. ; .Meisjes. 

Stovia. 

Europeanen . 10 (9) 1 (1) 24 (27) 4 (4) 
Inlanders . . 81 (113) 4 (4) 176 (162) — 
Chineezen . . 

Totaal . . 

Nias. 

3 (5) — 12 (7) — Chineezen . . 

Totaal . . 

Nias. 

94 (127) • 5 (5) 212 (796) 4 (4) . 

Chineezen . . 

Totaal . . 

Nias. 
• 

Europeanen . 5 (7) 24 (22) 1 (2) 
Inlanders . . 52 (86) — 146 (128) 2 (2i 
Chineezen . . 

Totaal . . 

10 (24) — 44 (88) 

214 (183) 

— Chineezen . . 

Totaal . . 67 (117) — 

44 (88) 

214 (183) 8 (4) 
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In het geheel werden in 1025 18 (13) leerlingen bevorderd tot 
Indisch arts, namelijk 8 (3) vnn de school te Rata via en 10 (10) 
van de school te Soerabaja. 

Het reglement voor de beide scholen (I. s. 1023 o*. 408) is 
nader aangevuld bij <i. B. 81 Deo, 1025 n". 10 (I. S. ir. 691). 

Leergang voor de opleiding van analysten en controleurs 
voor de volksgezondheid te Batavia. Bij den aanvang van het 
schooljaar 1025—1020 zijn evenals in het vorige schooljaar geen 
nieuwe leerlingen als adspirant-controleur voor de volksgezond-
heid toegelaten, terwijl aan de ingeschreven nieuw»' leerlingen 
als adspirant-bacteriologisoh analyst en adspirant-chemiioh 
analyst uitdrukkelijk werd medegedeeld, dat voor hen na het 
behalen van het einddiploma eene plaatsing in 's Lands dienst 
niet verzekerd is. 

De cursus telde einde 1025 10 (18) leerlingen, namelijk 5 (5) 
voor de bacteriologie en 5 (5) voor de chemie. Onder hen bevon-
den zich ü (3) beursleerlingen. 

He t diploma kon in 1925 worden uitgereikt nan 7 (6) leerlin-
gen, namelijk 1 (2) voor bacteriologisch analyst, 3 voor chemisch 
analyst en 3 (4) voor controleur voor de volksgezondheid. 

Apothekers-assistentenschoo! te Batavia. Einde 1025 lelde 
de school 38 (36) leerlingen — 23 (19) mannelijke en 15 (17) 
vrouwelijke — onder wie 28 (29) Europeanen, 5 (5) Inlanders en 
5 (2) Chineezen. 

H e t aantal leerlingen, dat kosteloos de school bezocht, bedroeg 
op dat tijdstip 4 (8). 3 (5) leerlingen waren in het genot van een 
beurs. 

Aan het examen voor apothekers-assistent namen in 1925 14 
(12) Europeesche candidaten deel, onder wie 5 vrouwelijke, die 
allen slaagden. 

Cursussen in verbandleer, enz. Zooveel mogelijk werden aan 
de opleidingsscholen voor Inlandsche ambtenaren, de kweek-
scholen voor Inlandsche onderwijzers en de bestuursschool te 
Batavia lessen gegeven in verbandleer, tropenhygiëne, eerste 
hulp bij ongelukken en ziekenbehandeling (zie Verslag 1925, 
kol. 105). 

3. Nijverheidsonderwijs. 

Ambachtsleergang te Batavia. Einde 1925 telde deze leer-
gang 230 (197) leerlingen, verdeeld als volgt: 

Metaalbewerking. 

Houtbeweiking . 

Totaal. . . 

149 HI8) 

9 (7) 

158 [126) 

24 (24) 

47 (44) 

71 (68) 

1 (8) 

- (1) 

1 (4) 

Alle leerlingen ontvingen kosteloos onderwijs. 
Aan het eindexamen onderwierpen zich 45 (60) candidaten, 

van wie 42 (»4) slaagden, namelijk van de af deeling smeden 
28 (28) Europeanen, 4 (lï) Inlanders en 1 Chinees en van de 
afdeeling t immeren 2 Europeanen, 6 (9) Inlanders en 1 Chinees. 

Leergang voor inst rumentmakers en glasblazers. Deze van 
Landswege gesubsidieerde particuliere leergang, verbonden aan 
de Technische Hoogeschool te Bandoeng, had einde 1925 26 
(27) deelnemers [5 (5) Europeanen, 19 (17) Inlanders en 2 (.5) 
Chineezen] . 

Aan het in 1025 voor het eerst afgenomen eindexamen onder-
wierpen zich (> candidaten, van wie 5 slaagden, namelijk 1 
Europeaan en 2 Inlanders voor eerstbeginnend instrumentmaker 
en 1 Europeaan en 1 Chinees voor eerstbeginnend glasblazer. 

Openbare technische scholen. Het aantal openbare tech-
nische scholen bleet' 1 [Koningin Wiihelmina-sehool te Weltevre-
den, Technische school te Bandoeng, Koningin Emma-school te 
Soerabaja en Prinses Juliana-school te Jogjakarta). 

Het reglement voor de openbare scholen van technisch onder-
wijs te Batavia (Koningin Wilhelmina-school) en te Soerabaja 
(Koningin Emma-school) is gewijzigd bij (1. B. 14 Sept. 1025 
n". 31 (Bb. n°. 108G2) met betrekking tot het te heffen school-
geld. 

Einde 1025 telden de scholen — ongerekend de toehoorden — 
tezamen 1230 (1105) leerlingen, verdeeld als volgt: 

' 
Klllonealien. l l i i ; n i . i r l - . « ' h u i ' <-/.'-II. 

Hurgoriijko bouwkundigen. . . . | 188 (186) 
Watoi'- CM tpoorwagbouwkundlgwi. ! s ' (*W 
Werktuigkundigen 571 ('Ah 
Mijnli'Hnvkuniligon s (Tl 

Totaal 788 (S87) 

102 (770) 
ï i o ur»i\ 
148 (MS) 

3 (5) 

888 (489) 

29 («) 
8 (S) 

52 (55) 
1 ih 

K8 (88) 

Bovendien waren er nog 15 toehoorders, namelijk 2, 3 en 
9 Europeanen voor de burgerlijke bouwkundige, de water- en 
spoorwegbouwkundige en de werktuigkundige afdeeling en 1 
Inlander voor de water* en spoorwegbouwkundige afdeeling. 

He t aantal leerlingen, dat kosteloos het onderwijs aan do 
scholen volgde, bedroeg einde 1925 95 (96), namelijk 55 (61) 
Europeanen, 37 (33) Inlanders en 3 (2) Chineezen. Van deze 
leerlingen waren er 38 (64) in het bezit van een beurs, namelijk 
14 (12) Europeanen, 22 (50) Inlanders en 2 (2) Chineezen. 

Aan de eindexamens in 1925 namen deel 283 (364) candidaten 
(7 toehoorders niet inbegrepen), van wie er 192 (245) slaagden, 
verdeeld als volgt: 

bouwkundigen . . . 
spoorwegbouwkundigen. 

Europeanen. Intand» rs. Chineezen. 

Burgerlijke 
Water- en 
AVerktuigk 

bouwkundigen . . . 
spoorwegbouwkundigen. 

29 
27 
38 
2 

'Mi 

(88) 
(20) 
(88) 
<-> 

2S 
58 
3 
1 

U
il 

1 
8 
4 

(5) 
(«) 
(20) 

Burgerlijke 
Water- en 
AVerktuigk 

29 
27 
38 
2 

'Mi 

(88) 
(20) 
(88) 
<-> 

2S 
58 
3 
1 

U
il 

1 
8 
4 

(5) 
(«) 
(20) 

Totaal 

29 
27 
38 
2 

'Mi 

(88) 
(20) 
(88) 
<-> 

2S 
58 
3 
1 

U
il 

1 
8 
4 

Totaal 

29 
27 
38 
2 

'Mi 1108) 85 1118) 11 <ay 

Bovendien slaagden in het eindexamen nog 4 toehoorders, 
namelijk 3 Europeanen van de burgerlijke bouwkundige, de 
water- en spoorwegbouwkundige en de werktuigkundige en 1 
Inlander van de burgerlijke bouwkundige afdeeling. 

Technische school te Semarang. Deze van Landswege gesub-
sidieerde particuliere school had einde 1925 138 (140) leerlingen, 
verdeeld als volgt: 

Af d e e l i n g . Europeanen. Inlanders. Chineezen. 

Bouwkunde 
Werktuigkunde 

Totaal . . 

29 (33) 12 (14) 
72 (67) i 11 (11) 

101 (100) 23 (26) 

5 (7) 
0 (8) 

14 (25) 

Bovendien was er op dat tijdstip nog 1 (2) Europeesch toe-
hoorder voor de werktuigkundige vakken. 

Van de 31 (42) candidaten, die in 1025 aan het eindexamen 
deelnamen, slaagden er 23 (28), namelijk 0 (18) van de bouw-
kundige en 14 (10) van de werktuigkundige, afdeeling. 

Technische avondschool te Semarang. Deze door de vereeni-
ging , .Maugoenhardjo" te Semarang onderhouden en van Lands-
wege gesubsidieerde school telde einde 1025 40 (54) leerlingen, 
allen van Tnlandschen landaard. 

Aan het in 1025 gehouden eindexamen namen 5 (7) candi-
datcn deel, van wie er 3 (5) slaagden. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1020—1027. 5. Ned.-Indië. 1 
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De burgeravondschool te Soerabaja telde einde 1925 308 (306) 
leerlingen, verdeeld als vol^'t : 

A f d e e l i n g . Europeanen. Inlanders. Cbineezen. 

Bouwkunde. . . 
Werktuigkunde . 
Handel . . . . 

18 (18) 
90 [88) 
20 (18) 

98 (90, 
. 29 (27) 

86 (42) 

158 (169) 

2 (2) 
1 (.2) 

24 (2r>) 

Totaal . . . 123 (226) 

98 (90, 
. 29 (27) 

86 (42) 

158 (169) 27 (80) 

He t eindgetuigsehrift werd in 1925 uitgereikt ann 48 [76) 
leerlingen, verdeeld als volgt: 

A f d e e l i n g . Europeanen. Inlanders. Cbineezen. 

Bouwkunde . . 
Werktuigkunde . 
Handel . . . . 

Totaal. . . 

4 (6) 
8 (14) 

12 (20) 

18 (26) 
3 (7) 

12 (271 

88 (44) 

3 (12) 

3 (22) 

Suikerschool. Einde 1925 telde de suikersehool te Soerabaja 
99 (94) deelnemers, namelijk 43 (47) Europeanen, 2 (2) Inlan-
ders en 3 Chineezen in de afdeeling A (opleiding tot assistent-
ehemist) en 51 (46 onder wie 2 Inlander en 2 Chinees) Euro-
peanen in de afdeeling B (opleiding tot ehemist) . 

4. Opleiding voor den handel. 

De openbare handelsschool te Batavia, verbonden aan de 
openbare hoogere burgersehool me t 3-jarigen cursus (Prins Hen-
drik-school) te Batavia, had einde 1925 1G4 (ISO) leerlingen, ver-
deeld als volgt: 

Jongens 
Meisjes 

Totaal 

Europeanen. Inlanders. 
1 . 

Chineezen. 

65 (60) 
15 (9) 

21 (17) 
1 (—) 

61 (54) 
1 ( - ) 

80 (59) 22 (27) 62 (54) 

Het aantal leerlingen, d a t kosteloos onderwijs ontving, be-
droeg op dat tijdstip 14 (9), namelijk 12 (5) Europeanen — 
onder wie 4 (2) meisjes —, 1 (2) Inlander en 1 (2) Chinees. 

Aan het eindexamen in 1925 onderwierpen zich 51 (30) candi-
daten, van wie er 33 (25) slaagden, namelijk 15 (17) Europeanen 
•— onder wie 1 (5) meisje —, 4 Inlanders en 14 (8) Chineezen. 

Openbare handelsleergang te Soerabaja. Einde 1925 telde 
deze handelsleergang 41 (40) leerlingen, verdeeld als volgt: 

Europeanen. Inlanders. Chineezen. 

Jongens 
Meisjes . . . . 

12 (II) 
2 (2) 

14 (12) 

6 (5) 21 (28) 

Totaal . . . 

12 (II) 
2 (2) 

14 (12) G (5) 21 (28) 

Aan het eindexamen in 1925 namen 11 (10) mannelijke ean-
didaten deel, van wie er 8 (C) slaagden, namelijk 5 (4) Euro-
peanen en 8 (8) Chineezen. 

De gemeentelijke handelsschool te Semarang, welke van 
Landswege gesubsidieerd wordt, had einde 1925 172 (159) leer-
lingen, verdeeld als volgt: 

Europeanen. Inlanders. Chineezen. 

Jongens 
Meisjes 

18 (29) 23 (28) 105 (93) 
23 (14) 8 (ö) — 

41 08) 2G (88) 105 (9H) Totaal 

De aan de inrichting verbonden iniddagleergangen in de 
Nederlandsehe taal voor leerlingen der 1ste klasse, die onderwijs 
daarin noodig hebben, en in boomzaken voor de leerlingen der 
3de klasse, telden bij den aanvang van het schooljaar 1925— 
1920 onderscheidenlijk 06 (53) en 37 (29) leerlingen. 

Aan het in 1925 voor het eerst afgenomen eindexamen onder-
wierpen zich 19 candidaten, van wie er 14 slaagden ( 4 Euro-
peanen, onder wie 2 vrouwen, 3 Inlanders en 7 Chineezen). 

Bond van vereenigingen voor handelsonderwijs in Neder-
landsch-Indië te Semarang. Deze in 1925 opgerichte bond stelt 
zich ten doel de bevordering van het handelsonderwijs in Neder-
landsch-Indië in den ruimsten zin, eensdeels door het bevorderen 
van samenwerking tusschen de aangesloten vereenigingen, 
anderdeels door het afnemen van examens in verschillende 
vakken van handelswctenschap en het deswege uitreiken van 
diploma's van bekwaamheid en verklaringen. De examens wor-
den tweemaal 's jaars gehouden. 

De in Mei 1925 door den bond afgenomen examens hadden 
de volgende resultaten : 

V a k k e n. 
Candidaten. 

Aantal. Geslaagde. 

Boekhouden (voorbereidend examen) 
Boekhouden (praktijk examen) . . . 
Nederlandsehe handelsconesponderitie 
Engelsche „ 
Fransehe „ 
Maleische „ 
Stenografie B (kantoor-stenograaf). . 
Stenografie C (dictaat-stenograaf) . . 

Opleiding voor dr Meevaart. 

162 17 
64 10 
11 6 
29 12 

2 1 
2 2 

48 11 
15 6 

Leergang voor de zeevaartkunde. Einde 1925 telde deze 
aan boord van den gouverneincnts-stoomer Sirius gehouden 
wordende leergang 8 (8) deelnemers, namelijk 7 (C>) Europeanen 
en 1 (8) Inlander. 

Aan het examen voor 3den s tuurman voor de groote vaart 
onderwierpen zich 7 (<>) candidaten, van wie er 0 (6) van Euro-
peeschen landaard slaagden. 

Naast de te Batavia gehouden examens ter verkrijging van 
een diploma van s tuurman voor de groote vaart en van een 
diploma A, B of C voor machinist aan boord van koopvaardij-
Bchepen, werden op verschillende plaatsen examens afgenomen 
voor stuurman voor de locale vaart en voor machinedrijver. Hier-
onder volgt een overzicht van die examens. 
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Aantal candidaten. 
Geëxamineerd. Gesl aagd. 

32 (44) 27 (87) 
40 (42) 34 (82) 
2 (7) 1 (7) 

74 (.931 02 178) 

72 (68) 43 (fl$) 
55 (70) 27 )29) 
8 (-) -

130 (168) 72 [74) 

39 (31) 81 (81) 
55 (86) 39 (22) 

Examens coor stuurman groote 
vaart 

l s t e s tuu rman 
2de s tuurman 
3de s tuurman 

Totaal . . . . 

Examens voor machinist. 

Diploma A 
Diploma B 
Diploma C 

" Totaal . . . . 

Examens voor stuurman locale 
vaart 

Examens voor machinedrijver . 

6. Dienstvakscholcn. 

De mijnbouwschool te Sawahloento (Sumatra's Westkust) 
telde einde 1925 46 (41) leerlingen [27 (85) Europeanen, 16 (14) 
Inlanders en 3 (2) Chineezen], van wie 18 (17) in de mijnbouw-
kundige en 28 (24) in de werktuigkundige en electrotechnische 
afdeeling. 

Aan het eindexamen in 1925 onderwierpen zich 8 (5) candi-
daten, van wie er 5 (3) slaagden, namelijk 3 (3) van de mijn-
bouwkundige en 2 van de werktuigkundige on electrotechnische 
afdeeling. 

De leergang voor de opleiding van adjunct-accountants bij 
den dienst der belastingen voor de controle van Chineesche 
boekhoudingen te Weltevreden is 2 Januar i 1925 geopend en 
telde einde van dat jaar 11 cursisten (10 Europeanen en 
1 Chinees). 

Leergang voor de opleiding van ijkers voor den dienst van 
het ijkwezen te Bandoeng. Ingevolge G. B . 29 Jul i 1925 n°. 7 
(J . C. n°. 62) is aan de Technische Hoogesebool te Bandoeng 
verbonden een leergang voor de opleiding van ijkers voor den 
dienst van het ijkwezen; bij hetzelfde besluit is een reglement 
voor dezen leergang vastgesteld. 

Aan den met ingang van het schooljaar 1025—1920 geopendeu 
cursus namen 15 leerlingen deel (9 Europeanen en 0 Inlanders) . 

7. Opleiding voor vrouwelijke beroepen. 

Voor deze opleiding bestaan een openbare huisboudlecrgang, 
toegevoegd aan de openbare Buropeesche lagere meisjesschool te 
Jogjakarta. 2 van Landswege gesubsidieerde particuliere fcuta* 
houdschulcn. namelijk één te Afalang (Juliana-Bchool) en één te 
Axnbarawa, beide in stand gehouden door de Vereeniging voor 
jongevrouwenscholen, en de mede van Regeeringswege gesub-
sidieerde particuliere induetrie-scholen te Batavia en Soerabaja, 
terwijl te Bandoeng een nog niet uit 's Lands kas ondersteunde 
particuliere vakschool voor meisjes is gevestigd. 

In 1925 werden door de Zusters Franciscanessen nieuwe 
inrichtingen voor meisjes geopend, namelijk een vakschool voor 
nutt ige en fraaie handwerken en eostuumnaaien te Semarang en 
examencurmtten voor vrouwelijke handwerken te Magelang, 
Joj Jakarta en Soerakarta. 

Bovendien bestond einde 1925 een gesubsidieerde huishoud' 
leergang op inheemsehen grondslag in de afdeeling Oost-Prian« 
gan, benevens een 2-tal gesubsidieerde Inlandschc meisjes-
scholen, s taande onder leiding van Itoomsoh-katholieke Zusters, 
te Larantoeka en Lola (eiland Timor). 

Geldelijk overzicht. 

Uitgaven en ontvangsten 
(in 1000-tallen guldens). L924. 1925. 

(Voorlooplgt 
• Ufors). 

Vak- en nUverheidsondorwlJs. 

U i t g a v e n . 
1. Openbaar en bijzonder onderuijs 

Inspectie technisch ( Personeel . 
onderwijs. ( Materieel . 

Inspectie huishoud- \ Personeel . 
onderwjjs. f Materieel . 

Totaal . . 

2. Openbaar onderwijs. 

~ . . . . . . ( Personeel . 
Opleidingsscholen l 

voor Inlandsche Materieel . 
ambtenaren 1). / Gebouwen . 

Rechtsschool te Ba- i Personeel . 
tavia. f Materieel . 

Scholen voor medisch onderwijs 
(artsenscholen te Weltevreden en 
Soerabaja, leergang voor analysten 
en controleurs voor de volkgezond 
heid te Batavia en assistent-apothe 
kersschool te Batavia): 

Personeel 
Materieel 
Gebouwen 

Ambachtsleergang 
te Batavia. 

Technische Euro-
peesche scholen. 

Handelsleergang 
Soerabaja. 

Leergang voor 
zeevaartkunde. 

Personeel . 
Materieel . 
Personeel . 
Materieel . 
Gebouwen . 

Handelsschool te Batavia 2) . . . 
j e { Personeel . 

| Materieel . 
jjg | Personeel . 

i Materieel . 
Leergang voor de opleiding van ijkers 

te Bandoeng 3) 
\ Personeel . Huishoudleergang te 

te Jogjakarta. 

Arnbachtsscholen 
voor Inlanders. 

( Materieel 
i Personeel 
' Materieel 
f Gebouwen 

Totaal . 

f 16,2 f lö,8 
0,6 0,6 
10,8 11,4 
0,3 0,3 

f 27,9 f 29,1 

f 378 f 386 
39 40 
15 16 
71 91 
40 86 

480 538 
392 392 
170 11 
60 92 
13 10 

1077 1076 
110 105 
27 23 

9.2 
o , 4 : 

14,1 
11.4 

7.3 
8,3 

252 
90 

8 

f 3 262.7 

7,6 
0,4 

14,4 
11,6 

8,8 
5,6 

270 
95 
11 

f 8 288,4 

1) De uitgaven voor de opleidingsschool te Makassar, welke tevens k\veek-
school voor Inlandscho onderwijzers is, zijn voor de helft inedegerekc-nd. 

2) De uitgaven voor deze school zijn begrepen in de uitgaven voor de open-
bare hoogere burgerschool met 3-jarigen leergang (Prins Hendrik-school) te 
Batavia. 

3) De uitgaven voor dezen leergang zijn begrepen in de uitgaven voor de 
Technische Hoogeschool te Bandoeng. 
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Uitgaven en ontvangsten 
(In 1000 tallen guldens). 1924. L926. 

(Voorlooplga 
C()l0IH). 

8, Bijzonder onderuyjt), 
(subsidièn). 

Scholen van Europeesch vakonderwijs' 
(gemeentelijke bureau-cursus te 
Batavia, leergang voor Instrument-
makers en glasblazers te Bandoeng, 
technische school te Semarang, 
technische avondschool te Semarang, 
burgeravondschool te Boerabaja, 
gemeentelijke bandelsachoo] te 8e-
marang, Industrie* en huishoud* 
scholen voor Europeesche meisjes) 

Inlandsche buishoudleergangen in do 
Preanger-Regentschappen . . . . 

Roomsch-katholieke meisjesscholen te 
Larantoeka en Lela (eiland Tlmor) 

Ambachtsscholen voor Inlanders . . 
Totaal . . . 

O n t v a n g s t e n , 
(schoolgelden). 

Opleidingsscholen voor Inlandsche 
ambtenaren li 

Rechtsschool 
Scholen voor medisch onderwijs 

(artsenscholen te Weltevreden en 
Socrabaja, leergang voor aualysten 
en controleurs voorde volksgezond-
heid en assistent-apothekcrsschool) 

Technische Europeesche scholen . . 
Handelsschool te Batavia 2) . . . . 
Handclslecrgang te Soerabaja . . . 
Leergang voor de zeevaartkuntle . . 
Ambachtsscholen voor Inlanders . . 

Totaal . . . 

181 

I f 244,»5 

12 

f 222 197,1 

II. Onderwijs mei ren Iiiliiudurhc taal ah cocrtaal. 

Openbare volksscholea. Ten aanzien van de volksscholen 
in de gewesten Jogjakarta en Soerakarta wordt, voor zooveel de 
doof die Zelfbesturen opgerichte en onderhouden scholen be-
treft, het s tandpunt ingenomen, dat daarvoor door de Regee-
ring geen subsidie meer wordt verleend. 

De reorganisatie van het volksonderwijs in de gewesten Oost-
kust van Sumatra en Atjeh en Onderhoorigheden kreeg in 1925 
haar beslag. 

Ook de organisatie van het volksonderwijs in de residentie 
Tapanoeli is geëindigd; alle Sarckat Islam*, koeria-, kampong-
en neutrale scholen zijn omgezet in openbare volksscholen onder 
toezicht van de Inlandsche rechtsgemeenschappen. 

Van de in het gewest Timor en Onderhoorigheden bestaande 
volksscholen worden •— behalve de scholen, uitgaande van de 
besturen van Bima, Soembawa en Taliwang — alleen die, welke 
van wege de Tndische Protestantsehc Kerk tot stand kwamen, 
als openbare volksscholen aangemerkt. 

In verband met de inwerkingtreding voor de residentie Manado 

van de algemeens subsidieregeling Inlandsch lager onderwijs in 
I. S. 1924 n°. «8, hehooren sedert 1 Juli 1925 tot de openbare 
volksscliolen ook de vroeger gesubsidieerde particuliere districts-
scholen in de Minahasa en de particuliere landschapsscholen op 
de Sangihe- en Talaud-eilanden. 

Het aantal openbare volksscholen bedroog einde 1925 op Java 
en Madoera (hieronder niet medegerekend de gewesten Jogja-
karta en Soerakarta) 78(43 (7533) en in de Huitengewesten (met 
uitzondering van Atjeh en Onderhoorigheden en Timor en 
Onderhoorigheden) 2261 (2180). 

Op dat tijdstip telden deze scholen tezamen 087 067 (641 .547) 
leerlingen, verdeeld als volgt: 

1) De ontvangsten van de opleidingsschool te Makassar, welke levens 
kweekschool voor Inlandsche ondel wijzeis is, zijn voor de helft medegerekend. 

2) De ontvangsten van deze school zijn begrepen in de ontvangsten van de 
openbare hoogere burgerschool met :t-jarigcn cursus (Prins Hendrik-schoo!) 
te Batavia . 

Jongens. .Meisjes. 

Java en Madoera. 
Buitengewesten . 

Totaal . . 

479 25G {449 747) 
111107 (1067881 

70 821 (64 631) 
25 823 (20 430) 

590 423 (556 480) 96 644 (85 067) 

H e t aantal leerkrachten bedroeg 13 523 (13 490), namelijk 
10 225 mannelijke en 153 vrouwelijke aan de scholen op Java 
en Madoera en 3107 mannelijke en 38 vrouwelijke aan de scholen 
in de Buitengewesten. 

He t aantal openbare volksscholen in de gewesten Jogjakarta 
en Soerakarta bedroeg einde 1925 onderscheidenlijk 70 (65) en 
64 (49), niet 11 768 (8557) leerlingen, verdeeld als volgt: 

Jongens. Meisjes. 

Jogjakarta . . . . 5 900 {5 029) 
5 237 (3111) 

278 (211) 
353 (206) 

Totaal . . . 11137 (8 140) 631 (417) 

H e t aantal leerkrachten bedroeg in die gewesten op dat tijdstip 
301 (251), namelijk aan de scholen in Jogjakarta 198 (185) man-
nelijke en 1 vrouwelijke en aan de scholen in Soerakarta 102 
(6'6), alle mannelijke. 

Als gevolg van de opening van 5 (11) nieuwe scholen, steeg 
het aantal openbare volksscholen in het gewest Atjeh en Onder-
hoorigheden van 285 op 290, waaronder 18 (19) scholen uit-
sluitend bestemd voor meisjes. 

H e t aantal leerlingen bedroeg einde 1925 20 837 (20 263), 
I namelijk 17 220 (16 852) jongens en 3617 (.3411) meisjes, terwijl 
! het aantal leerkrachten bedroeg 497 (548), namelijk 479 (529) 
\ mannelijke en 18 (19) vrouwelijke. 

Einde 1925 waren in het gewest Timor en Onderhoorigheden 
221 (220) openbare volksscholen, met 14 854 (14 845) leerlingen, 
verdeeld als volgt : 

Scholen uit- Aantal 
scholen. gaande van de longens. Meisjes. 

Besturen van Bima, 
Soembawa en Ado-
nara (Taliwang). . 

Indische Protestant-
sche Kerk. . . . 

Totaal . . . 

74 (73) ': 5 214 (4 411) 

UI (147) ; 6 091 (6 718) 

221 (220) 11805 (11129) 

1 065 (8891 

2 514 (.2857) 

3 549 (3 726) 
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Het auntal leerkrachten, alle mannelijke, bedroeg op dat tijd-
stip 271 (276), namelijk 86 (77) op de scholen uitgaande van de 
besturen van Bima, Soembawa en Adonara (Talivvang) en 185 
(199) op de scholen uitgaande yen de Indische Proteatanteohe 
Kerk. 

Openbare Inlandsehe scholen der 2de klasse. Onder de/e 
scholen worden samengevat: de (gemengde) volledige scholen, 
bestaande uit 4 of 5 klassen; de (gemengde) vervolgscholen, 
aansluitende bij de volksseholen en bestaande uit een 4de en 
5de dun wel uit een 3de en 4dc klasse; de meisjeskopscholen, 
aansluitende bij de gemengde scholon of bij de volksseholen en 
bestaande uit een 4de, 5de en 6de klnsse dan wel uit een 3de, 
4de en 5de klasse. 

Als gevolg van de opheffing van 8 (5) scholen en de opening 
van 68 (64) nieuwe scholen, waaronder 10 (21) meisjesscholen, 
kwam het aantal openbare Inlandsehe scholen der 2de klasse 
einde 1925 van 2116 op 2176 [1035 (1021) volledige scholen, 
411 (378) vervolgscholen en 35 (30) meisjesscholen op Java en 
Madoera en 513 (518) volledige' scholen, 161 (154) vervolg-
scholen en 21 (15) meisjesscholen in de Buitengewesten]. 

Op dat tijdstip telden deze scholen tezamen 271 115 
(249 143) leerlingen, verdeeld als volgt: 

Jongens. Meisjes. 

Java en Madoera. . 
Buitengewesten . . 

167 473 (151803) 
69 066 (66 524) 

17 416 (15 342) 
17 160 (25 474) 

Totaal . . . 236 539 (218 327) 34 570 1.30 826) 

In het geheel waren op 31 December 1925 — met inbegrip 
van de schoolhoofden — 8012 (7795) Inlandsehe leerkrachten 
aan de openbare Inlandsehe scholen der 2de klasse verbonden, 
verdeeld als volgt: 

Inlandsehe leerkrachten. 

Mannelijke Vrouwelijke. 

Java en Madoera. 
Met het einddiploma eener ópen-

bare kweekschool voor Inland-
sche onderwijzers (essen) of 
gelijksoortige particuliere in-
richting 346 

Met het einddiploma eener open• 
bare normaalschool voor In-
landsche hulponderwijzers 
(essen) of gelijksoortige par-
ticuliere inrichting . . . . I l 023 

Overige 3 827 

Totaal . . . . 

12 

82 
20 

5 196 [60861 114 (92) 

Buitengewesten. 
Met diploma kweekschool als 

voren 
Met diploma normaalschool als 

voren 
Overige 

221 

841 
2 OH 

Totaal 2 576 &620) 

82 
3!) 

120 (47) 

Bijzondere Inlandsehe scholen. De algemeene subsidie-
regeling Inlandsch lager onderwijs (I. S. 1924 n°. 68 en 1925 
n°. 296) is 1 Juli 1925 in werking getreden in de residentie 
Manado (I. S. 192~5 n°. 246). 

Uitvoeringsvoorschriften en overgangsmaatregelen betreffende 
de toepassing van dio subsidieregeling op het gewest Amboina, 
met uitzondering van de afdceling Zuid-Nieuw-Guiuee (T. S. 
1924 n°. 530) zijn opgenomen in Bb. n°. 10 784. 

Het model voor aanvraag ter verkrijging van geldelijken steun 
uit 's r,and8 kas op den voet van de algemeene subsidieregeling 
Inlandsch lager onderwip} (I. 8. 1924 n°. 68 en 1925 n°. 296) ten 
behoeve van bijzondere Inlandsehe standaardscholen is opgc-
nomen in Bb. n°. 10827, terwijl de vragenlijst welke moet worden 
overgelegd bij subsidie-aanvragen voor bijzondere Inlandsehe 
meisjesscholen, is opgenomen in Bb. n°. 10828 en het model 
voor aanvragen ter verkrijging van geldelijken steun uic 's Lands 
kas op den voet van de genoemde subsidieregeling ten behoeve 
van bijzondere Inlandsehe volksseholen in het deel der residentie 
Manado, uitmakende de Minahasa en de Sangihe- en Talaud-
eilanden, is opgenomen in Bb. n°. 10873. 

Omtrent de in 1925 toegekende subsidiën ten behoeve van de 
particuliere Inlandsehe scholen wordt verwezen naar bijlage N. 

Voor zoover opgaven werden ontvangen, bedroeg ' ec aantal 
particuliere Inlandsehe scholen einde 1925 2856 (2602), verdeeld 
als volgt: 

Volksseholen . , 
Standaardscholon. 
Meisjesscholen. . 

Scholen op gods-
dienstigen grondslag. 

Java en l liuiten 
Madoera. ! geweslon. 

Neutrale scholen. 

J ava en 
Madoera. 

Buiten-
gewesten. 

14S 
135 

1 

Totaal 284 (220) 

8087 
n2 
13 

107 :u\ 

2082(2003) 130(2//) 360 (3GS) 

Tezamen telden de scholen op dat tijdstip 174 557 (163 613) 
leerlingen, verdeeld als volgt: 

Scholen op gods-
dienstigen grondslag. 

Java en Madoera. . 
Buitengewesten . . 

Totaal . . . 

Neutrale scholen. 

Java en Madoera. . 
Buitengewesten . . 

Totaal . . . 

Jongens. Meisjes. 

18 332 
86 088 

104 420 

(14 046) 
(80 955) 

i 

5 609 
36 743 

(5 266) 
(36 332) 

18 332 
86 088 

104 420 (95 001) 42 352 (41 598) 

6 757 (6 295) 3.639 (2 801) 
15 962 (24 576) 

22 719 (20 871) 

1 427 (3342) 

o 066 (6 143) 

In het geheel waren op 31 December 1925 — met inbegrip 
van de schoolhoofden — 4674 (4423) leerkrachten .an de bij-
zondere Inlandsehe scholen verbonden, verdeeld als volgt: 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1926—1927. 5. Ned.-Indië. 16 
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Java en Madoeru. 

Met liet einddiploma eener 
openbare kweekschool 
voor Inlandsche onder-
wijzersfessen) of gelijk-
soortige particuliere in-
richtingen . . . . 

Met heteinddiplomaeener 
openbare normaalschool 
voor Inlandsche hulp-
onderwijzersfessen) of 
gelijksoortige particu-
liere inrichting . . 

Overige 

Totaal 

Buitengewesten. 

Met het einddiploma eener 
openbare kweekschoo 
voor Inlandsche onder 
wijzersfessen) of gelijk 
soortige particuliere in 
richtingen . . . . 

Met het einddiploma eener 
openbare normaalschoo 
voor Inlandsche hulp 
onderwijzersfessen) o 
gelijksoortige particu 
liere inrichting . . 

Overige 

Totaal 

Scholen op 
godsdienstigen : Neutrale scholen. 

grondslag. 

Leerkrachten. Leerkrachten. 

Manne- Vrouwe- j Manne- j Vrouwe-
lijke. lijke. lijke. lijke. 

Voorts bestonden — voor zoover bekend — .'inde 1925 de 
volgende niet-geaubsidieerde particuliere inrichtingen: op Java 
en Madoera 240 (1'J'i) teholen voor Chineezen met 19 026 
(13 774) leerlingen en 650 (489) leerkrachten, 73 (42) scholen 
voor Arabieren met 5993 (42-'J1) leerlingen en 160 (116) leer-
krachten en 15 207 (12 270) u o h a m m e d a a n s c h e godsdienst-
se holen met 439 751 (864880) leerlingen en 14 918 f7551) leer-
krachten; en in de Buitengewesten 225 (107) scholen voor 
Chineezen met 10 381 (7923) leerlingen en 412 (324) lcerkraeh-
ten, 5 (/! scholen voor Arabieren met 315 (140) leerlingen en 
11 (5) leerkrachten en 6168 (6397) Mohammedaansche gods-
dienstscholen met 121 828 (106 867) leerlingen en 6030 (6094) 
leerkrachten. 

Geldelijk overzicht. 

Uitgaven en ontvangsten 
(in 1000-tallen guldens). 

1924. 1925. 
(Voorlooplge 

••i|feru). 

Inlaudsch lager onderwas. 
U i t g a v e n . 

1. Openbaar en bijzonder onderwijs. 

Inpectie Inlandsch t r . , 
onderwhsenvolks- > ^ « o n e e l . . 
onderwijs. / Materieel . . 

Totaal . . . 

2. Openbaar onderwijs. 

Inlandsche volks- { Personeel . . 
scholen 1). / Materieel . . 

i Personeel . . 
Inlandsche scholen ) M a t e i . i e o i . , 

der 2de klasse. i „ , 
f Gebouwen . . 

Totaal . . . 

3. Bijzonder onderwijs. 

Subsidién 

O n t v a n g s t e n , 
(schoolgelden) 

Openbaar onderwijs. 

Inlandsche scholen der 2de klasse. 

877 
11 

f 888 

f 1040 
11 

f 1051 

f 3(>04 f 3 820 
149 379 

5 810 6 054 
458 466 
419 

f 
223 

! f 10440 f 10942 

f 2 001 

1 135 

f 1900 

971 

B . Vak- en nijverheidsonderwijs. 

Ambachtsscholen voor Inlanders. He t aantal openbare 
ambachtsscholen voor Inlanders bleet 14, namelijk 3 me t drie-
jarigen cursus (te Batavia, Semaranc en Boerabaja) en 11 met 
tweejarigen leergang (te Tasikmalaja, Magelang, Keboemen, 
Jogjakarta, Paree, Padang, Port de Koek, Sibolga, Pa l tmbang , 
Koetaradja en Makassar). De nneedcursussen met tweejarigen 
leergang te Kadikaran, Tegal, Modjokerto en Sleman (de laatste 
drie geopend op 1 Mei 1925) zijn te beschouwen als een onder-
deel van de scholen te Batavia, Semarang, B*K-rataja en Jogja-
karta. Aan do scholen te Batavia en Semarang was tevens ver-
bonden een leergang voor chauffeur-werkman, terwijl aan de 
inrichting te Tasikmalaja een tweejarige vleehtcursus was toe-
gevoegd. 

Eind 1925 telden de openbare Inlandsche ambachtsscholen 
tezamen 1479 (1/J22) leerlingen, verdeeld als volgt: 

Leerlingen. 

IJzer* 
bewerking 

Hout-
bewerking. 

Scholen niet 8-jarigen cursus . . W6 [404] 25!) (288) 

Scholen met 2-jarigen cursus . . . 287 (284) 428 (635) 

Smeedcursussen 99 (21) — 

Totaal 792 (709) 687 (818) 

1) Met inbegrip van de uitgaven voor liet kantoor TM den ndvisci'r voor 
he t Inlandsch volksonderwijs, de uitgaven voor do vnlkssrhoten in Atjek en 
OndernoorigliedeQ en de uitgaven voor uc leergangen ter opleiding Tan In]and-
sche volksonderwijzers. 



125 Hoofdstuk K, afd. I. 

VERSLAG ] » ! » « . 

126 

Het aantal leerkrachten bedroeg op dnt tijdstip 104) (97), ver- geschied! hoofdzakelijk in de gouvernements-centrale burgerlijke 
deeld als volgt: 

Lee ik r a c ii t en . 

Europeesche. Inlandsche. 

School • 
hoofden 

Am-
Onder' ! bachts-
wijzen, onder* 

wi zers. 

Scholen met 3-jarigen cuv- 3 (8) 8 (6) 5 (6) 88 [86) 

Scholen met 2-jarlgen cur- 1 il (10) 7 (2) 4 (/) 81 (84) 

Smeedcurauaèen . . . . — 4 (/) 

Totaal. . . . 11 (18) 18 (7) 9 17) 73 (70) 

Het eindgetuigschrift werd in 1925 uitgereikt aan 489 (44,3) 
leerlingen, verdeeld als volgt: 

Scholen met 3-jarigen cursus 

Scholen met 2 jarigen cursus 

Smeedcursussen 

Totaal 

L e e r l i n g e n . 
q  

IJ/.er- Hout-
bewerking. | bewerking. 

81 (78), 

118 (80) 

7 (0) 

75 (69) 

210 (220) 

204 (104) 285 (279) 

Verder waren er einde 1925 nog 4 particuliere gesubsidieerde 
ambacht», en handwerkscholen voor Inlanders, namelijk: de 
gemeentelijke ambachtsschool voor Inlanders te Bandoeng, 
bestaande uit eene opleiding voor de houtbewerking, het met-
selen en de ijzerbewerking; de ambachtsschool te Lagoeboti 
(Tapanoeli) uitgaande van het Kijnsehe Zendinggenootschap; 
de ambachtsschool te Kakas (Manado), uitgaande van het 
Nederlandseh Zendelinggenootschap; de ambachtsschool te 
Gamsoengi—Tobelo (Molukken), uitgaande van het Utrechtsche 
Zendinggenootschap. 

Onderwijs in landbouw- en hulpvakken op de opleidings-
scholcn voor Inlandsche ambtenaren, de openbare kweekscholen 
voor Inlandsche onderwijzers en de openbare normaaisc.holen 
voor Inlandsche hulponderwijzers. Gedurende 1925 werd, even-
all in 1921, aan de opleidingsscholen voor Inlandsche ambtenaren 
en de openbare kweekscholen voor Inlandsche onderwijzers door 
een landbouweonsulent en een Inlandsch landbouwleeraar les 
gegeven in het vak landhuishoudkunde; de landbouw- en hulp-
vakken werden aan die onderwijsinrichtingen gegeven door de 
aan die scholen verbonden onderwijzen met lagere akte land-
bouw. 

De proefneming mei het geven van onderwijs in de landbouw* 
kunde aan de openbare norniaalseholen voor Inlandsche hulp-
onderwijzers te Poerwakarta, Garoet, Soerakarta, Blitar, Pro-
bolinggo, Djember en Padangpandjang werd voortgezet. 

Ook in 1925 zijn aan den inentir.gsleergang voor Inlandsche 
vaccinatsurs, verbonden aan de Landskoepokinrichting te Ban-
doeng, 3 (3) cursussen gegeven, waaraan 24 (34) leerlingen deel-
namen. die allen (32) in hetzelfde jaar hel diploma van geschikt* 
heid voor Inlandsch vaccinateur verwierven 

Cursussen voor de opleiding van mantr i -verplegers(s ters) , 
laboratoriumhelpers(sters) en vroedvrouwen. Deze opleiding 
van hulppersoneel voor den burgerlijken geneeskundigen dienst 

ziekeninrichtingen te Batavia, Bemarang en Boerabaja en overi-
gens op enkele plaatsen, waar gouvernements- of particuliere 
ziekeninrichtingen gevestigd zijn. 

Einde 1925 waren in opleiding bij de gouvernenicnts- centrale 
burgerlijke ziekeninrichtingen 581 (5*50) en bij andere inrieh-
tingen 144 (210) Inlandsche leerlingen, namelijk: 

In opleiding 
voor 

Bij de centrale burgerlijke 
ziekeninrichting te 

Batavia. : Bemarang. 

Btj andere 
. ziekenin-

Soerabaja. richtingen. 

Mantrl-verple-
ger. . . . 116 (94) 1 

Man tri-ver-
pleegster . . 72 (72) 

Laboratorium-
helper. . . 13 (84) 

Laboratorium-
helpster . . 14 (9) 

Vroedvrouw . 24 (25) 
i 

88 (67) 

81 (46) 

1 
15 {24) 

186 (VJ7) 219 (110) 

01. (42) i 192 (100) 

80 
Totaal. 239 (284) I 140 (187) ! 202 (179) ; 444 (210)*) 

De volgende tabel toont aan het aantal geslaagden in de in 
1925 gehouden examens: 

Examens 
voor 

E$ü de centrale burgerlijke 
ziekeninrichting te Bij andere Examens 

voor 
Batavia. Semarang. Boerabaja. lichtingen. 

Mantri-verple-
ger. . . . 31 (49) 21 (20) 35 (19) 30 (20) 

Mantri-ver-
pleegster. . 21 (20) 9 (28) 6 25 (6) 

Laboratorium -
helper. . . 40 (80) 15 40 

Laboratorium-
helpster . . II (2) 8 6 2 

Vroedvrouw . 

Totaal. . . 

5 

115 

(5) 

(106) 

7 5 Vroedvrouw . 

Totaal. . . 

5 

115 

(5) 

(106) 60 (88) 87 (19) 62 (26) 

I I I . Opleiding van onderwijëkrachten en examens ter 
verkrijging van onderwijêbevoegdheden. 

Bij K, B . 1 Febr. 1920 n". 18 (I . S. n°. 146) zijn de opleidings-
i besluiten voor onderwijzers ten behoeve van het openbaar en 
j het gesubsidieerd bijzonder onderwijs in Nederlandsch-Indië 

— zie i. S. 1917 n°. 30 en 1918 n°. 742 — nader gewijzigd en aan-
' gevuld. 

A . OpKXUAKE OPl.KIIIIXO.SIXIilCIITlXGKX. 

Fröbalkweekschool te Bandoeng. De eenige openbare bröbeL 
kweekschool te Bandoeng, opgericht in 1919, telde eind 1925 . 

1 79 (<S'.Q) leerlingen, namelijk 37 (33) Europeescbe. 41 (65) In-
i landsche en 1 (1) Chineesch meisje. Onder hen bevonden zich 
; 37 (37) internen en 44 (53) beursleerlingen. Op dat tijdstip 
[ bestond het personeel uit 5 (ö) Europeesche leerkrachten. Aan 
; het examen voor fröbelonderwijzeres namen in 1925 22 (19) 
| candidaten deel, van wie, er 19 (IS) slaagden, namelijk 4 (6) 

Europeesche en 15 (13) Inlandsche meisjes. 

riorraaaüeorgang voor de z.g. Europeesche hulpakte te 
Batavia . Deze leergang telde einde 1925 75 (64) leerlingen, 

; namelijk 31 (27) mannelijke en !! (87) vrouwelijke. 
j 

l) Hieronder 81 (78), wier opleiiliny op kotten van bet Land feeehieddo. 



VERSLAG !!>!£«. 

12' Hoofdstuk K, afd. f. 128 

Aan liet examen voor onderwijzer(es) onderwierpen zioh 11 
(16) eandidaten, van wie er 6 (11) slaagden, namelijk 3 (4) man-
nen en 8 (7) vrouwen. 

Normaalsoholen voor de z.g. Europeesche hoofdakte. ! U zo te 
Batavia, Bandoeng, Semarang en Boerabaja gevestigde, scholen 
hadden einde 1925 1!),") (178) leerlingen, namelijk 02 (87) manne-
lijke en 148 (186) vrouwelijke. 

Aan hei examen voor hoofdonderwijzer (es), 1ste gedeelte, '2de 
gedeelte en volledig examen, namen 86, 22 en 41 eandidaten 
deel, van wie er 16, IS en 12 slaagden (2, 4 en 9 mannen en 
i l . 11 en 8 vrouwen). 

Opleiding voer akten van bekwaamheid in bepaalde vakken 
van lager onderwijs. H e t aantal leergangen voor deze opleiding 
bleet 2 (één tweejarige voor de akte natuurkennis te Batavia en 
één driejarige voor de akte wiskunde te Jogjakarta). Einde 1925 
telde de natuurkennis-leergang 12 (25) en de wiskunde-leergang 
11 (26') deelnemers. 

Aan het examen ter verkrijging van de lagere akte van be-
kwaamheid in de kennis der na tuur namen in 1925 3 (9) rannne-
lijke cursisten deel, die allen (6') slaagden. 

Hoogere kweekscholen voor Inlandsche onderwijzers. In Mei 
1925 werd voor de hoogere kweekscholen voor Inlandsche onder-
wijzers een eindexamen-reglement met bijbehoorend reglement 
van orde en examenprogramma vastgesteld. 

Einde 1925 telden de hoogere kweekscholen te Bandoeng en 
Poerworedjo tezamen 144 (141) leerlingen. Het vaste personeel 
aan de beide inrichtingen bestond op dat tijdstip uit 6 (6) Euro-
peesebe onderwijzers. Voorts waren aan die scholen werkzaam 
7 (5) niet vaste mannelijke leerkrachten [6 (4) Europeesche en 
1 (1) In landsche] , die enkele uren in de week les gaven in 
opvoedkunde, gymnastiek, sport en handteckenen. 

Aan het eindexamen onderwierpen zich in 1925 44 (47) can-
didaten, van wie er 42 (4ö) slaagden. 

Kweekscholen voor Inlandsche onderwijzers en onderwijzeres-
sen. H e t reglement voor de kweekscholen voor de vorming van 
Inlandsche onderwijzers (1. S. 1922 n°. 807) is gewijzigd bij 
G. 13. 8 Xov. 1925 n°. 7 (I. S. n°. 575) met betrekking tot de 
door de toegelaten leerlingen over te leggen geneeskundige ver-
klaring, en aangevuld bij G. B . 9 J a n 1926 n°. 15 (I. S. n°. 17). 

Het aantal van deze openbare opleidingsinrichtingen bleef 12, 
namelijk' 11 kweekscholen voor Inlandsche onderwijzers (te 
Bandoeng. Oengaran, Probolinggo, Poerwokerto, Magelang, 
Jogjakarta, Blitar, Fort de Koek, Moearaenim, Medan en Am-
boina) en 1 kweekschool voor Inlandsche onderwijzeressen (te 
Salatiga). 

Einde 1925 telden de 12 kweekscholen tezamen 954 (9:29) 
leerlingen, namelijk 825 (780) mannelijke en 129 (149) vrouwe-
lijke. Van deze laatste waren er op de meisjes-kweekschool 90 
(93); de overige 39 (öfi) bezochten de jongenskweekscholen, waar 
zij in afzonderlijke paviljoens bij de woningen der onderwijzers 
zijn ondergebracht. 

Ongerekend de leerkrachten, die enkele uren in de week les 
gaven in opvoedkunde, vrouwelijke handwerken, gymnastiek 
en verbandleer, bestond het personeel der 11 jongens-kweek-
scholen eind 1925 uit 33 (32) Europeesche en 15 (25) Inlandsche 
mannelijke leerkrachten. Aan do meisjes-kweekschool te Sala-
tiga waren op dat tijdstip — met inbegrip van 1 (2) Europeesche 
vakondorwijzeres voor huishoudelijke vakken — werkzaam 4 
(4) Europeesche onderwijzeressen en 1 (1) Inlandsche vrouwe-
lijke leerkracht. 

Aan de eindexamens in 1925 onderwierpen zich 156 (130) 
eandidaten, van wie er 139 (121) slaagden, namelijk 110 (90) 
mannelijke en 29 (31) vrouwelijke. 

Hollandsch-Chineesche kweekschool. Einde 1925 had deze 
inrichting 115 (103) Chineesche leerlingen, van wie 54 (48) 
meisjes. 

Op dat tijdstip bestond het personeel uit (5 (6) Europeesche 
mannelijke leerkrachten. 

Van de 16 (14) eandidaten, die zich aan het eindexamen 
onderwierpen, slaagden er 15 (29), onder wie 6 (3) meisjes. 

Studie van inheemsche talen. Binde 1925 bedroeg hot aantal 
dee lnemen aan de schriftelijke taalcursussen, verbonden aan de 
,,Instelling ter bevordering van de kennis van Inlandsche talen 
en van de land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië" 46 
(Ci2), namelijk 36 (.58) Europeesche onderwijzers en 10 (4) 
ambtenaren van het volkscredietwezen. 

De in 1925 gevormde taalcursussen voor Europeesche ondor-
wijzeressen telden op het eind van dat jaar 10 deelneemsters 
(5 voor het Maleisch, 3 voor het Javaansch en 2 voor het Soen-
daasch). 

Ten einde te voorzien in de behoefte aan opgeleide Inlandsche 
taaionderwijzers ten behoeve van de openbare scholen van voort-
gezet onderwijs voor Inlanders en van de openbare Mulo-
scholen, is, met ingang van 1 Juni 1925, te Batavia tijdelijk oen 
éénjarige leergang tot opleiding van Inlandsche leerkrachten ten 
behoeve van het onderwijs in de inlandsche talen geopend 
(G. B . 28 Maart, 1925 n°. 8). 

Aan het voorjaarsexamen 1925 namen deel 5 eandidaten voor 
het Maleisch (geslaagd 3), 2 eandidaten voor het Javaansch 
(beiden geslaagd), 2 eandidaten voor het Soendaasch (geslaagd 

1) en 3 eandidaten voor de land- en volkenkunde van Neder-
landsch-Tndic' (geslaagd 2). 

Normaalsoholen voor Inlandsche hulponderwijzers en hulp-
onderwijzeressen. De vacantieregeling der normaalsoholen voor 
Inlandsche hulponderwijzers(essen) op Java is bij G. B . 28 Aug. 
1925 n°. 8 (I . 8. n°. 445) en 8 Maart 1926 n°. 9 (I. S. n°. 93) 
gewijzigd. 

He t aantal openbare normaalsoholen voor Inlandsche hulp-
onderwijzers bleef 15 (te Serang, Poerwakarta, Meester-Cornelis, 
Garoet, Salatiga, Djombang, Probolinggo, Djember, Poerwo-
kerto, Soerakarta, Madioen, Blitar, Padangpandjang, Pema-
tangsiantar en Makassar), terwijl het aantal openbare normaal-
scholen voor Inlandsche hulponderwijzeressen zich handhaafde 
op 5 (te Jogjakarta, Soerakarta, Malang, Padangpandjang en 
Manado). 

In verband met de te verwachten overproductie van opgeleide 
Inlandsche leerkrachten werden in 1925 geen nieuwe leerlingen 
toegelaten tot 6 jongens-normaalscholen. 

De 15 jongens-normaalscholen hadden einde 1925 772 (985) 
leerlingen, onder wie 2 (3) meisjes. Aan de eindexamens onder-
wierpen zich 329 (,929) eandidaten, van wie er 317 (299) 
slaagden. 

De 5 meisjcs-norinaalscholen telden op dat tijdstip 302 (298) 
leerlingen. Eindexamen deden 69 (90) eandidaten, van wie er 

I 67 (83) slaagden. 
Het personeel der jongens-normaalscholen bestond einde 1925 

i uit 16 (16) Europeesche mannelijke en 38 (46) Inlandsche 
mannelijke leerkrachten, terwijl aan de meisjes-normaalscholen 
op dat tijdstip werkzaam waren 10 (10) Europeesche en 11 (10) 
Inlandsche onderwijzeressen. 

Leergangen ter opleiding van Inlandsche volksonderwijzers. 
I Einde 1925 waren er 117 (110) openbare leergangen voor In-
; landsche volksonderwijzers, namelijk 72 (69) op Java en 
! Madoera en 45 (42) in de Buitengewesten, waaraan tezamen 
| 1681 leerlingen deelnamen, namelijk 1267 mannelijke en 41 

vrouwelijke aan de cursussen op Java en Madoera en 368 man-
nelijke en 5 vrouwelijke aan de cursussen in de Buitengewesten. 

H e t onderwijzend personeel aan die leergangen bestond uit 
157 mannelijke leerkrachten (111 op Java en Madoera en 46 in 

| de Buitengewesten). 
De cursussen hebben in 1925 271 volksonderwijzers afgeleverd, 

1 namelijk 221 (onder wie 2 vrouwelijke) door de leergangen op 
I Java en Madoera en 50 door de leergangen in de Buitengewesten. 

Bovendien bestonden er op het eiland Soembawa (Timor en 
Onderhoorigheden) 3 leergangen (te Soembawa Besar, Sape en 
Tente), welke van het Bes tuur uitgaan en einde 1925 tezamen 
38 mannelijke leerlingen en 4 mannelijke leerkrachten telden. 
Deze leergangen leverden in 1925 9 volksonderwijzers af. 

B . BIJZONDERE OPLKIDIXOSIXRICHTI.V<;EN-. 

Fröbelkweekscholen. Einde 1925 telden de van Landswege 
gesubsidieerde (zie voor de splitsing der subsidies bijlage N) 
fröbelkweekscholen — uitsluitend bestemd voor Inlandsche 
meisjes — te Semarang (Van Deventer-school) en te Mendoct 
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(uitgaande van de vereeniging ,,Roomsoh-katholieke kweek-
iohool te Moenti lan") onderscheidenlijk 70 (80) en 70 (67) leer-
lingen. 

H e t onderwijzend personeel bestond op dal tijdstip uit 0 (6) 
Europeesehe en 1 (1) Inlandsche leerkrachten aan de sehool te 
Bemarang en uit 7 (8) Europeesehe en l (2) Inlandsohe leer-
krachten aan do sehool te Mendoel. 

Aan de in 102,r) voor het eerst gehouden eindexamen! onder-
wierpen zieh 18 eandidaten te Bemarang en 16 te Mendoet, die 
allen slaagden. 

Opleidingsinrichtingen voor de akte van bekwaamheid als 
onderwi jzeres) bij het Europeesch la:!sr onderwijs. Het aantal 
van deze particuliere opleidingsinrichtingen bestond einde 1925 
uit 1 (2) kweekschool met 4-jarigen leergang en 17 (19) cursus-
sen met 2-jarigen leergang. 

De door het Indo-Europeesoh Verbond opgerichte en in stand 
gehouden „Kweekschool van de Indo-Europeesche Schoolver-
eeniging" te Bandoeng is de grootste inrichting ter opleiding voor 
de z.g. Europeesehe hulpakte. Zij telde einde 1925 in haar vier 
klassen tezamen 234 (215) leerlingen, namelijk 75 (62) manne-
lijke en 159 (153) vrouwelijke. Aan het examen voor onderwij-
zer(es) namen in 1925 60 (67) eandidaten deel, van wie er 43 
(41) slaagden, namelijk 11 (10) mannen en 32 (31) vrouwen. 

De 17 (19) cursussen, alle op Java gevestigd, telden einde 
1925 532 (.5,59) leerlingen. Aan de examens voor onderwijzer(es) 
onderwierpen zich 238 (168) eandidaten, van wie er 137 (91) 
slaagden. 

Opleidingsinrichting voor de akte van bekwaamheid als hoofd-
onderwijzeres bij het Europeesch lager onderwijs te Wal-
tevreden. De ecnige bijzondere leergang ter opleiding voor de 
z.g. Europeesehe hulpaktc is verbonden aan de Stichting der 
Zusters Ursulinen te Weltevreden en telde einde 1925 4 (6) 
leerlingen. Aan het examen voor hoofdonderwijzeres in 1925 
onderwierpen zich 2 (3) eandidaten, van wie 1 (1) slaagde. 

Kweekscholen voor Inlandsohe onderwijzers. Bijzondere, van 
Landswege gesubsidieerde kweekscholen, welke in aard overeen-
komen met de openbare kweekscholen, zijn de neutrale kweek-
school te Batavia van de vereeniging „Associatie van Oost en 
W e s t " , de Itoomseh-katholieke kweekschool te Moentilan 
(kweekschool A) van de vereeniging „Koomsch-katholieke 
kweekschool te Moenti lan" en de Christelijke Hollandsch-
Inlandsche kweekschool te Socrakarta. 

Einde 1925 telden deze 3 bijzondere scholen tezamen 365 
(326) leerlingen, van wie 54 (46) meisjes. 

He t aantal leerkrachten bestond op dat tijdstip uit 13 (16) 
Europeesehe en 6 (7) Inlandsohe leerkrachten, benevens 6 (5) 
leerkrachten voor bepaalde vakken. 

Aan het eindexamen in 1925 namen deel 55 (50) eandidaten, 
van wie er 51 (46), onder wie 3 (2) vrouwelijke, slaagden. 

Bovendien vindt men te Jogjakarta nog een op 1 Juli 1925 
door het bestuur der Centrale Sarekat Is lam geopende ,,Natio-
nale Burgerkweekschool", welke de zedelijke, verstandelijke en 
lichamelijke ontwikkeling der leerlingen beoogt. He t aantal leer-
lingen bedraagt 20. Het personeel bestaat uit 8 Inlandsche man-
nelijke leerkrachten. 

Normaalscholen voor Inlandsche hulponderwijzers en hulp-
onderwijzeressen. H e t aantal bijzondere inrichtingen voor de 
vorming van Inlandsche leerkrachten, welke formeel den naam 
van kweekschool dragen, doch in aard met de openbare nor-
maalscholen voor Inlandsche hulponderwijzers overeenkomen, 
kwam, als gevolg van de (tijdelijke) sluiting van de zendings-
kweeksehool te Margaredja (Bemarang) en de omzetting van de 
zendingskweekscholen te Sipoholon en Ombolata (Tapauoeli) in 
leergangen voor volksonderwijzers, van 18 op 15, namelijk 12 
(15) voor jongens (te Depok, Bandoeng, Ambarawa, Tingkir, 
Modjowarno, Moentilan, Jogjakarta, Bandjermasin, Kaloewa-
toe, Koeranga, Tomohon en Pendolo), 2 (2) voor meisjes (de 
Van Deventcr-school te Bandoeng en de Koomsch-katholieke 
school te Ambarawa) en 1 (2) voor jongens en meisjes (kweek-
school van de vereeniging „Moehammadi jah" te Jogjakarta) . 
Met uitzondering van de laatstgenoemde twee scholen, werden 
alle scholen over 1925 gesubsidieerd: voor de splitsing der sub-
sidiën raadplege men bijlage N. 

Einde 1925 telden de 12 (15) jangensnonnaalscholen te 
samen 617 (834) leerlingen, onder wie 4 (8) meisjes. Aan de 

eindexamens in 1925 onderwierpen zich 150 (275, onder wie / 
meisje.) mannelijke eandidaten, van wie er 143 (2,53, onder wie / 
meisje) slaagden. 

De 2 (2) meisjesnorinaalscholen hadden op het eind van 1925 
114 (101) leerlingen. Eindexamen deden 17 (23) eandidaten, 
die alle (17) slaagden. 

Aan de jongens-, tevens meisjeskweekschool waren einde 
1925 ingeschreven 97 (76) leerlingen, namelijk 73 (.53) jongens 
en 24 (23) meisjes. 

He t onderwijzend personeel der 12 (15) jongens-normaal-
scholen bestond einde 1925 uit 22 (24) Europeesehe — onder wie 
1 vrouwelijke — en 33 (45) Inlandsche mannelijke leerkrachten; 
aan de 2 (2) meisjes-normaalseholen waren op dat tijdstip werk-
zaam 5 (-5) Europeesehe en 4 (4) Inlandsche onderwijzeressen, 
terwijl de jongens-, tevens meisjeskweekschool 8 (10) mannc-
nelijke Inlandsche leerkrachten telde. 

Leergangen ter opleiding van Inlandsche volksonderwijzers. 
De particuliere cursussen met tweejarigen leergang (normaal-
cursussen) voor de opleiding van Inlandsche volksonderwijzers, 
welke door cenige zendingsvereenigingen in de Buitengewesten 
worden onderhouden, dragen een bijzonder karakter, aangezien 
zij s taan onder Europeesehe leiding en verbonden zijn met een 
internaat . Blijkens de ontvangen opgaven waren er einde 1925 
9 (14) cursussen met 327 leerlingen, onder wie 3 vrouwelijke, en 
17 mannelijke leerkrachten. Door de cursussen werden in 1925 
122 volksonderwijzers en 1 volksonderwijzeres afgeleverd. 

Bovendien bestaat te Amboina eene inrichting voor de oplei-
ding van Inlandsche jongelieden tot Inlandsch leeraar, waarbij 
hun de gelegenheid wordt gegeven zich tevens te bekwamen 
als Inlandsch volksonderwijzer. Een gouvernementsonderwijzer 
is ter beschikking gesteld van deze school, terwijl de eerste open-
bare Inlandsche school der 2de klasse te Amboina voor de prac-
tische opleiding is aangewezen. 

C. AKTK-EXAMEXS. 

Krachtens de Ord. van 10 Mei 1925 (I. S. n°. 212) is in Neder-
landsch-Indië de gelegenheid opengesteld tot he t afleggen van 
het examen ter verkrijging van eene akte van bekwaamheid voor 
huis- en schoolonderwijs in het vak , , U " (beginselen der han-
delskennis). Bij G. B . van denzelfden da tum n°. 12 (Bb. ïi". 
10804) is het programma vastgesteld voor het examen tot ver-
werving dier akte. In verband hiermede is bij hetzelfde G. B . 
(I. Ö. n°. 213) het reglement van orde voor de examens ter ver-
krijging van akten van bekwaamheid tot het geven van lager 
onderwijs (I . S. 1908 n". 116) nader gewijzigd. 

H e t programma K voor het examen ter verkrijging van de 
akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de 
gymnastiek is nader gewijzigd bij G. B . 8 Oct. 1925 n". 8 (Bb. 
n°. 10899), terwijl het programma E voor het examen ter ver-
krijging der akte van bekwaamheid tot het geven van huis- en 
schoolonderwijs in de nutt ige handwerken voor meisjes — met 
ingang van 1 Januari 1927 — is gewijzigd (G. B . 27 Oct. 1925 
n". 37 in Bb. n°. 10910). 

Aan de examens ter verkrijging van de akte van bekwaamheid 
als onderwijzer(es) bij het Europeesch lager onderwijs, in 1925 
gehouden te Batavia, Bandoeng, Soerabaja en Jogjakarta, 
onderwierpen zich 100 (20.5), 116 (82), 130 (86) en 107 (5.5) 
eandidaten, van wie 60 (.56), 70 (40), 72 (51) en 34 (25) slaag-
den, namelijk 3 (4), 14 (4), 9 (5) en 4 (5) mannen en 57 (52), 
56 (36), 63 (46) en 30 (20) vrouwen. 

De examens ter verkrijging van de akte van bekwaamheid 
als hoofdonderwijzer(es) bij dat onderwijs verliepen als volgt : 

C a n d i d a t o n . 

Geëxamineerd. Geslaagd. 

lstc 
\ gedeelte. 

2de Volledig 
gedeelte. | examen. 

lste 2de 
gedeelte. | gedeelte. 

Volledig 
examen. 

Batavia \ mannen . 
I vrouwen. 

Bandoeng ; - - - n : 

'foorabaia * m a n n f n • «xraoaja < v r o u w e n . 

Totaal . . 

2 (o : 
14 04) | 

1 (2) 
10 (6) 

8 (9| . 
8 (*) 

1 ( - ) 
8 i.S'J ; 

i m ! 
8 (4 

2 </i 
1 (/. 

3 (i) 
1 lil» 

8 (S) 
i m 

7 (5) 1 
18 (8) 

1 (1) , 
- (4, 

8 (/) 
8 (71 . 

6 (/> 
1 <-> 

2 (S) i 
6 (12) 

:! (f) 
11 (/•?) 

3 (2) 
11 (1) 

1 (2) 
a (ten 

1 U) 
8 i'.'i 

1 Ui 
8 il) 

1 2 <?) ; 4 (I) !' (Il 
24 ( - ) | 

7s U7) 

- (3) : 
(i (5) 

2 (J) 
8 (8) 

8 <-> 
8 ( - ) 

41 i . l / i 42 (SS) 

!' (Il 
24 ( - ) | 

7s U7) 17 r/f-Jl S4 (?4) 1 24 (5J 

Handelingen der Btaten-Qeneraal. Bijlagen. 1926—1927. 5. Ned.-Indië. 17 



VERSLAG 1 9 2 6 . 
181 Hoofdstuk K. afd. I. 132 

Een ovenioht van de resultaten van de examens, afgenomen 
ter verkrijging van akten van bekwaamheid in de beginselen 
van de Fransche, Hoogduitsehe en Kngelsche taal, de wiskunde, 
het handl eekenen, de handelskennis en in de kennis der na tuur 
volgt, hieronder. 

Oa ud i d a t e n . 

V a k k o n. Geëxamineerd. 

Kannen Viouwun. 

Geslaagd. 
Mannen. Vrouwen. 

Fransen 1 (2) 
Hoogduitsch 3 (4) 
Engelsch 19 (88) 
Wiskunde 17 (17) 
Handteekenen 2 (Gi 
Handelskennis \ 26 
Kennis der na tuur . . , 3 (9) 

1 (1) 
13 (24) 
5 (7) 
1 

1 
1 (1) 
8 (6) 

10 (6) 
1 (S) 

14 
8 (0) 

1 
8 (9) 
1 (3) 
1 

Uitgaven en ontvangsten 
(in 1000-tallen guldens). 

1924. 

Opleiding van onderwijskrachten. 
U i t g a v e n . 

1. Openbare opleidingsinrichtingen. 

I Personeel . . 

1925. 
(Voorloopige 

cüferB). 

Inrichtingen opWes 
terschen grondslag Materieel . . 

Gebouwen . . 
Inrichtingen op in- l Personeel . . 

heemschen grond- ' Materieel . . 
s l a S - . I Gebouwen . . 

Totaal . . . . 

2. Bijzondere opleidiugsinrichtingen. 

Subsidiën aan inrichtingen op \Vester- 
schen grondslag 

Subsidiën aan inrichtingen op inheem-
schen grondslag 

Totaal . . . 

O n t v a n g s t e n . 

Schoolgelden van de openbare inrich-
tingen op AVesterschen gondslag . . 

Schoolgelden van de openbare inrich-
tingen op inheemschen grondslag 

Inleggen voor examens ter verkrijging 
van onderwijsbevoegdheden . . . 

Totaal . . . 

f 643 f 692 
363 359 
170 24 
421 457 
304 265 

48 40 

f 1949 f 1837 

f 222 22c 

f 
450 

_ 
f 

450 

f 672 
_ 

f «75 

f 47 f 60 

IV. Huiëhoudonderwiji. 
Boewe] hef aantal vakscholen in 1925 niet toenam, was eone 

i verhoogde belangstelling voor meisjes-vakonderwijs merkbaar. 
Behalve de nog niet gesubsidieerde vakschool voor meisjes te 
Bandoeng, beijverden vooral de Zusters Franciscanessen in Mid-
den-Java zich om in de behoefte aan vakonderwijs te voorzion 
en werden door haar een vakschool voor nuttige en fraaie hand-
werken en oostuumnaaien te Semarang en examencursussen 
voor de handwerken te Magelang, Jogjakarta en Soerakarta ge-
opend. Vooral voor de openbare huishoudschool te Jogjakarta 
blijft de aangifte van leerlingen van heel Midden-Java zeer 
groot, terwijl slechts een klein getal kan worden toegelaten. 

He t volgende staatje geeft een overzicht van het aantal leer-
lingen op 31 December 1925 bij de openbare en particuliere vak-
scholen : 

Bovendien bestaat gelegenheid tot het afnemen van het 
examen voor de middelbare akte Engelsch A. Aan dat examen 
namen in 1925 deel 13 (13) candidaten, van wie 3 (5) vóór het 
mondelinge gedeelte zich terugtrokken. Geslaagd zijn 4 (4) can-
didaten, onder wie 1 (3) vrouwelijke. 

Aan het examen voor de akte „Neder landsch" namen in 1925 
93 (98) candidaten deel, van wie er 41 (37) slaagden. 

Voor het in 1925 te For t de Koek gehouden Depoksehe 
examen meldden zich 7 vrouwelijke candidaten aan, van wie er 
6 slaagden. 

Geldelijk overzicht. 

Klasse 
I. 

i 

Klasse 
II. 

j o e r l i n g o n . 

Klasse 
I. 

i 

Klasse 
II. 

K l a m 
in . 

Cursus. 
son in 

specialo 
vakken. 

Totaal. 

Openbare huUhoudachool te 
Jogjakarta BB m 19 (IS) 17 (//() — 71 (40) 

Gesubsidieerde scholen. 
Industrieschool to Batavia . . 2ó(26) 21 (14) a tm 21 (26) 70 (7ó) 
Huishoudschool te Ambarawa 23 (24) 20(73) - « 11 ( - ) 51 (89) 
Indnstrieschool te Soerabaja 18 (1<J) 5(12) — U8 (104) 91 (I-M 
Juliana-stichting to Malang. . 12 (-) 6(19) ia <-> — n m 

Niet-gesubsidieerde scholen. 
Vakschool te Bandoeng . . . 18 12 i i M 70 

Vakschool der Zusters Fran-
dacaneaaen te Semarang . . H 12 - - 20 

Totaal . . . 160 (89) 85 (7fi) 14 (Mj 124 (19)) 41.3 (319) 

Het aantal namiddagcursussen voor vrouwelijke handwerken, 
verbonden ann de openbare Europeesche lagere, Hollandsch-
Inlandsche en Hollandsch-Chineesche scholen, bedroeg in 1925 
136 (130), waarvan 27 (23) wegens personeelsgebrek tijdelijk 
werden gesloten. H e t aantal leerlingen aan deze cursussen be-
droeg einde 1925 4115 (3755). 

Schoolexamens in huishoudelijke vakken en handwerken voor 
meisjes werden afgenomen bij de openbare kweekschool voor 
Inlandsche onderwijzeressen te Snlatiga, bij de openbare nor-
maalscholen voor Inlandsche hulponderwijzeressen te Jogja-
karta, Malang, Padangpandjang en Manado en bij de bijzondere 
Roomsch-katholieke fröbelkweekschool te Mendoet. 

Hieronder volgt een overzicht van de in 1925 gehouden 
examens: 

C a n d i d a t e n . 

E x a ni e n s. 

Batavia. Bandoen!,'. Semarang. 

Nuttige Fraaie 'Xuttige Fraaie Nuttige Fraaie 

Jogjakarta. 

N'nttiL'e Fraaie 

l i a n d w o r k e n v o o r m & i s j e s . 

Aan gemold 

Geslaagd . 

IS (i:i) 

7(7) 

5(J) 

2( / ) 

12 ( - ) 

B ( - ) 

10 ( - ) 8 (—) ! 20 (4-1) j 15 (/!/) 

i 10 (—) I 6 (—) 22 (48) 13 (14) 

10 

5.6 

20 

5,3 

8S.6 f 86,8 

V. Lichamelijke opvoeding. 

In 1925 werden belangrijke stappen gedaan om in de naaste 
toekomst te geraken tot eene betere opleiding op het gebied dei-
lichamelijke opvoeding van de adspirant-onderwijzers aan de 
Inlandsche kweek* en normaalscholen (aanstaande leerkrachten 
aan de Hollandsch-Inlandsche en Inlandsche scholen der 2de 
klasse). Er werden namelijk 24 Inlandsche onderwijzers, in het 
bezit van het einddiploma eener Inlandsche kweekschool, gede-
tacheerd bij de militaire gymnastiek" en sportschool te Ban-
doeng, om daar een in Juli 1925 aangevangen cursus van ander-
half jaar te volgen, die hen zal opleiden voor de akte van be-
kwaamheid tot het geven van onderwijs in de gymnastiek 
(akte , , s " ) . 

file:///Vester-
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Ook voor do verbetering van het gymnastiekonderwijs op de 
Europeesche scholen, dut nog steeds stiefmoederlijk bedeeld is, 
werd eene schrede voorwaarts gedaan door de aanwijzing vun 
een 15-tal Europeesche onderwijzeressen voor het volgen van 
den hoogervermelden cursus (mannelijke leerkrachten konden 
daarvoor wegens personeelsgebrek niet in aanmerking worden 
gebracht). 

H e t Legerbestuur werkte ook in het ufgeloopen jaar weer op 
buitengewone wijze mede om de lichamelijke opvoeding op de 
scholen te bevorderen door alle milicien-onderwijzers gedurende 
4 maanden van hun diensttijd op de gymnastiek" en sportschool 
te Bandoeng te plaatsen. Verder werden — waar doenlijk — 
militaire instructeurs, in het bezit van de akte , , s " , werkzaam 
gesteld aan zooveel mogelijk scholen van den meest uiteen-
loopenden aard. 

Op denzelfden voet ajs in vorige jaren kon te Bandoeng een 
zesweekscho leergang worden gehouden ter bekwaming van 
Europeesche leerkrachten voor het onderricht in lichaamsoefe-
ningen. Ook werd een cursus in lichaamsoefeningen gehouden 
voor Inlandsche onderwijzers der 2de klasse Inlandsche scholen 
— dus met Hollandsen sprekende leerkrachten — in de 6de 
inspectie-afdeeling van het Inlandsen onderwijs. De resultaten 
hiervan waren echter weinig bevredigend, daar de tijd van oplei-
ding veel te kort was. 

De gemeente Batavia stelde een cursus in voor de opleiding 
van leerkrachten voor het onderwijs in lichaamsoefeningen op 
lagere scholen, aan welken cursus bij G. B . 17 Juli 1925 n°. 82 
subsidie werd verleend. Einde 1925 telde de cursus nog 7 deel-
neemsters, die alle zich voorbereiden ter verwerving van de 
gymnastiek-akte. 

Voor de in 1925 te Bandoeng, Poerworedjo en Malang gehou-
den examens voor de akte van bekwaamheid tot het geven van 
onderwijs in de beginselen der gymnastiek (akte , , j") hadden 
zich 107 candidaten (101 mannelijke en 6 dames) aangemeld, 
van wie er 94 (88 mannelijke en 6 dames) slaagden. 

Van de 25 candidaten, onder wie 3 dames, die te Bandoeng 
examen deden voor de gymnastiek-akte (akte , , s " ) , behaalden 
er 17, onder wie de 3 dames, dat getuigschrift. 

VI. Handenarbeid. 
Ook het jaar 1925 is in velerlei opzicht belangrijk geweest voor 

de beweging ten gunste van den handenarbeid in Nederlandsch-
Indië. De voortgezette propaganda voor dit onderwijs in ruimer 

! kring droeg er veel toe bij juistere begrippen te doen vormen 
omtrent doel en wezen van het onderwijs in handenarbeid op de 
Indische scholen. Al bleven ook gedurende bet afgeloopen jaur 
nog enkele s temmen opgaan tegen bet onderwijs in handen-
arbeid, door voordrachten met volledige demonstraties in ruimen 
kring kon velen een juist inzicht in het nut van dat onderricht 

! worden gegeven. 
Einde 1925 werd het onderwijs in handenarbeid aan het vol-

! gend aantal scholen gegeven: 

Open-
bare izoSLiT o t a i ü 

Hoogere kweekscholen \ 1 ( 1 ) 
Kweekscholen ; 7 (6'j 

i Normaaischolen i l (10) 
j Fröbolkweek.scholen 1 (I) 

Europeesche lagere scholen . . , 1 8 (11) 
j Hollandsch-Inlandsche scholen . . 19 (18) 
| Schakelscholen 1 

Speciale scholen 2 (1) 
.HollandschChineeschc scholen . . 4 (2) 
Inlandsche scholen 186 (170) 

; Vervolgscholen 6 (7) 
Meisjeskopscholen 1 
Volksscholeu 14 (IS) 

— 1 (7) 
3 (3) 10(9) 
4(4) 15 (14) 
1 2 (1) 
8 (4) 21 (15) 

12(9) 31 (27) 
— 1 

2 (1) 
— i (2) 

5 (4) 191 (174) 
6 (7) 
1 

— 14 (IS) 

Totaal 206 (240) 38 (24) J299 (264) 

II. KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. 
Bij O. B. 5 Aug. 1925 n°. 6 (J. O n°. 64) is de in de herziene 

naamlijst van aardrijkskundige namen in den Nederlandsch-
Indischen archipel gevolgde schrijfwijze (zie Verslag 
kol. 205) op een enkel punt gewijzigd. 

1922, 

§ 1. STUDIE VAN O O S T E R S C K E TALEN EN VAN DE INSTELLINGEN VAN DEN ISLAM. 

Voor het instellen van bepaalde onderzoekingen van weten-
schappelijken aard, uitgezonderd die welke rechtstreeks verband 
hielden of noodzakelijk waren voor de behandeling van aange-

legenheden waarover advies werd gevraagd, was bij he t kantoor 
van den adviseur voor Inlandsche Zaken in het afgeloopen jaar 
geen tijd beschikbaar. 

§ 2. OUDHEIDKUNDIGE DIENST. 

I n Midden-Java werden de werkzaamheden aan Tjandi 
Prambanan , in verband met het door de restauratie-commissie 
uit te brengen advies (zie Verslag 1925, kol. 124), niet voortgezet. 
Voortgegaan werd met de ontgraving en gedeeltelijken weder-
opbouw van Tjandi Ngawen bij Moentilan. De werkzaamheden 
aan Tjandi Batara Gana in Klaten, waar een menigte interes-
sante fragmenten werd uitgegraven, gesorteerd en opgesteld, 
werden voortgezet. Bij de uitmonding van de Kali Opak werden 
cenige oudheden (terrasmuren, oen kluizenarij en een rotskamer), 
dateerend uit eene latere periode dan de meeste Midden-
Javaansche monumenten ontdekt, in teekening gebracht en 
gefotografeerd. Aan de bouwwerken op den Diëng werden eonige 
voorzieningen getroffen. De voor de Tjandi Mendoet reeds vroe-
ger vervaardigde dagob-vormige topstukken werden op de eerste 
dak-etage geplaatst. De Tjandi 's Asoe, Pendem en Loemboeng 
werden ontgraven, in teekening gebracht en gefotografei 

In Oost-Java was men het geheelc jaar bezig met de ont-
graving en den wederopbouw van de Tjandi Badoet, ten Noord-
westen van Malang. Dit monument is vooral merkwaard;!,' ('oor. 
dat het uit denzelfden tijd blijkt te datct reu als 'ie i:i de nnbij-
heid gevonden inscriptie van 682 caka. 

De oudheden in Padanglawas en Moeara Takoea (Midden-
Sumatra) werden geïnspecteerd. Leiding werd gegeven bij het 
onderzoek van den prehistorischen schelpenheuvel bij Medan. 

De oudheden bij Pedjeng (Bali) werden geïnventariseerd, 
waarbij talrijke tot dusver onbekende stukken aan het licht 
kwamen. 

Onder de vondsten, welke gedurende hel verslagjaar werden 
gedaan, moeten vermeld worden de steen van Kalasan van 700 
caka, die als verdwenen te boek stond en zich in een particuliere 
verzameling te Jogjakarta bleek te bevinden, en een fraai bron-
zen Boeddha-beeld, afkomstig van Kota Bangoen aan de 
Mahakam, dat door de Midden-Oost-Borneo-expeditie te Tang-
garong aangetroffen en aan het museum te Batavia t en ge-
Bchenke gegeven werd. 

Voor zoover de geringe fondsen het toelieten, hadden de werk-
zaamheden van de vereeniging Madjapahit voortgang. De pogin-
gen om het beeld van de oude hoofdstad in groote lijnen vast te 
stellen, werden met succes bekroond. Vondsten van terra-eotta-
voorvverpen blijven toestroomen, waaronder zich een groot aan-
tal van bijzondere aesthetische en wetenschappelijke boteekenis 
bevinden. 
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§ 3. KONINKLIJK MAGNETISCH EN WEERKUNDIG OBSERVATORIUM. 

Omtrent de verrichtingen pan het Observatorium in 1925 zij 
verwezen naar het jaarverslag der inrichting over dnt jaar. Aan-
gaande de weersgesteldheid kan het volgende worden mede-
gedeeld. 

g gedurende Barometerstand. Te Batavia was de luchtdrukkh 
Januar i , Februari en Maart beneden hel normale en in de vol 
gendc maanden boven het normale, behalve in Juni en Augustus, 
toen de luchtdrukking zeer weinig beneden liet overeenkomstige 
gemiddelde was. De temperatuur was te Batavia in Januari, 
Februari en Maart vrijwel normaal, doeh gedurende de overige 
maanden hooger dan normaal. De afwijking bedroeg, over het 
geheele jaar genomen, 0°f> C. 

Moesson. De moessons stonden in 1925 over het algemeen 
slechts met matige kracht door; de Oostmoesson bereikte echter 
in de laatste dagen van September een buitengewone sterkte. 
Januar i zette op Java en Madoera in met een zwakken West-
moesson en in de tweede helft van die maand heertchte de West-
moesson met buiig weer en kraehtigen wind. Ook in de Buiten-
gewesten was de moesson aanvankelijk zwak, maar stond later 
vrij krachtig door. De groote intensiteit van den Westmoesson 
hield zoowel op J ava en Madoera als in de Buitengewesten 
gedurende Februari aan. Op een groot aantal plaatsen op Java 
neerschten zware winden, terwijl ook in de Java-zee krachtige 
Noordwestelijke winden werden waargenomen. In Maart nam 
de kracht van den Westmoesson geleidelijk af, zoodat in het 
Zuidoostelijk deel van den Archipel, mei inbegrip van Java en 
Madoera, de kentering intrad, welke aanhield in April en in Mei 
overging in een zeer zwakken Oostmoesson. Eerst in Juli werd 
de Oostmoesson iets krachtiger, doch op Java en Madoera was 
hij ongestadig met afwisselend kraehtigen en zwakken wind. 
De Oosl moesson bleef in Augustus en September met matige 
kracht doorstaan. Op Java bereikte de moesson na 25 September 
een groote kracht . Gedurende October was de moesson zwak; in 
de laatste week was de moesson op Java en Madoera het kraeh-
tigst. In het Noordwestelijk deel van den Archipel begon de 
kentering, welke aanhield in November en begin December, 
waarna de Westmoesson zwak doorstond. 

Regenval. H e t meest kenmerkende van 192Ï5 was de groote 
droogte, welke op Java en Madoera en in een groot deel van 
de Buitengewesten heerschte. 

Op Java kwamen in Januar i geen groote afwijkingen van den 
gemiddelden regenval voor; regen in overmaat viel in westelijk 
en zuidelijk' Ban tam mei de aangrenzende streken van Batavia 
en de Preanger. In de Oost Preanger, Cheribon, Pekalongan, 
Banjoemas en Kedoe bleef de val beneden het gemiddelde; een 
gebied mei een surplus omvat te Madioen, Kediri en de Zuidhelft 
van Pasoeroean en van Besoeki. Gedurende Februari kreeg het 
overgroote deel van Java minder dan de normale hoeveelheid 
regen; alleen noteerden Bantam, de West Preanger, Cheribon 
en de Zuidkuststrook van Kedoe tot Kediri regen in overmaat. 
I n Maart was op Java en Madoera over het geheel genomen de 
regenval groot er dan normaal, hoewel in uitgebreide streken een 
tekort werd geconstateerd, o. a. in West-Java. April bracht in 
bijna geheel Java minder dan de normale hoeveelheid regen. 
Van meer beteekenis werd het tekort in Mei, in welke maand op 

Java de val aanzienlijk beneden normaal was en in Oost-Java 
verscheidene plaatsen regenloos waren. Sterker was de droogte 
in Juni , toen het grootste deel van Java regenloos was; de droogte 
hield met onverminderde kracht aan in Jul i , Augustus (in do-
laatste maand was hef overgroote deel van Java regenloos) en 
September. Ook in October bleet' over vrijwel geheel Java de 
val aanzienlijk beneden het gemiddelde, terwijl in Oost-Java de 
val nog vrijwel nihil was. In November werd nog slechts bij 
hooge uitzondering de gemiddelde val bereikt; algemeen was het 
tekort nog aanzienlijk, terwijl geheel regenlooze streken alleen 
nog in Oost-Java voorkwamen. Ook in December was de val 
meestal nog beneden het gemiddelde; een surplus viel in de 
Preanger — waar enkele stations meer dan 1000 mili-meters 
regen noteerden —, Banjoemas, Zuidwestelijk Soerabaja, Noor-
delijk Madioen en Kediri. 

In de Buitengewesten bleef de val in Januar i beneden het 
gemiddelde, met uitzondering van Benkoelen, Siimatra 's West-
kust, de Kleine Soenda-eilanden en de Molukken, waar regen in 
overmaat viel. Gedurende Februari schommelde de val in vrij 
sterke mate om het gemiddelde. De gemiddelde val werd over-
schreden in het laagland van Palembang en van Eiouw, ter Oost-
kust van Snmatra , in Noordelijk Tapanoeli en nabij Atjeh's 
Noordpunt. Beneden het normale bleef de val in Zuidelijk 
Tapanoeli, de bovenlanden van Djambi en van Palembang en 
in Benkoelen en de Lampoengsche Districten. Op Borneo en 
Celebes was de val normaal of hooger. I n Maart bleef de hoe-
veelheid regen over het algemeen beneden het gemiddelde. 
Gedurende April viel iets minder regen dan de normale hoeveel-
heid; regen in overmaat viel ter Oostkust van Sumatra en in het 
Zuidwestelijk schiereiland van Celebes. In Mei was de 
hoeveelheid regen aanzienlijk kleiner dan bet gemiddelde; 
normaal was de val in de Westerafdeeling van Bom o 
en Manado. He t tekort hield aan in Jun i ; een surplus 
noteerden de stations ter Sumatra ' s Westkus t en in het Zuide-
lijk deel van de Oostkust van Sumatra en de Molukken. Ook in 
Juli was bijna zonder uitzondering dé val kleiner dan het gemid-
delde. Op Sumatra liep op twee plaatsen, namelijk in Noordelijk 
Benkoelen en in de omgeving van het Toba-meer, de val boven 
het gemiddelde uit, evenzoo in het Oosten van de Minahasa en 
aan de Zuidzijde van Halmahera . Het tekort hield aan in Augus-
tus, in welke maand de regenval over het algemeen beneden 
het gemiddelde was, met uitzondering van het Westen en Noor-
den van Atjeh, het Zuiden der Padangsche Benedenlanden, 
Zuidelijk Bangka, de Zuidhelft der Westerafdeeling van Borneo 
en langs de Oostkust van Borneo, waar regen in overmaat werd 
genoteerd. Hetzelfde karakter droegen de regens in September; 
alleen kreeg Midden-Sumatra in deze maand meer dan de nor-
male, hoeveelheid regen. In October was, behalve in Sumatra , 
de val overal benoden het gemiddelde; in het Zuidoosten van 
den Archipel was de val nog vrijwel nihil. Van minder beteekenis 
was het tekort in November; wel was in de Zuidoostelijke helft 
van den Archipel de val verre beneden normaal, maar riet 
Noordwestelijk deel kreeg normale of zwaardere regens. Decom-
ber droeg een dergelijk karakter ; op Sumatra en in de Westi r-
afdeeling van Borneo steeg de val boven het gemiddelde, be-
halve in de Lampoengsche Districten, de vlakte van Palem-
bang en aan de Westkust van Atjeh, waar, evenals in het 
oostelijk deel van den Archipel, nog te weinig regen viel. 

§ 4. GENOOTSCHAPPEN TER BEVORDERING VAN WETENSCHAPPEN EN NIJVERHEID, WETENSCHAP-
PELIJKE WERKEN VAN VERSCHILLENDEN AARD, TIJDSCHRIFTEN EN N I E U W S B L A D E N . 

De hier te lande en in Indië gevestigde genootschappen op indologisch gebied bleven hunne verschillende uitgaven voor! 
zetten. 
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m . KERKDIENST. 

§ 1. CHRISTELIJKE GODSDIENST. 

Indische Protestantsche Kerk. Einde 192Ö waren 30 predi-
kanten in functie. Voorts waren er 32 hulppredikers, 6 Europee-
sche godsdienst leraars (zie I . S. 1901 n°. 255) en 357 als van 
Landtwege bezoldigde Inlandsche leeraars in dienst. Voor het 
Inlandsen leeraarsambt waren bij het einde van 1925 in oplei-
ding 106 Inlandsohe kweekelingen, van wie er 18 in den loop 
van bet jaar als kweekelingen waren aangenomen. 

Ook iu 1925 zijn de gebruikelijke toelagen uit 's Lands kas 
verleend, zoowel die welke strekken ter voorziening, op plaatsen 
waar geen predikant beseheiden was (een 65-tal, waaronder 
28 in de Buitengewesten), in het godsdienstonderwijs der Euro-
peesehe jeugd door middel van daartoe door het Kerkbestuur aan-
gewezen personen (onder wie 32 vrouwen), als de toelagen ter 
tegemoetkoming van enkele gemeenten in de kosten van den 
openbaren eeredienst, zoomede ten behoeve van het godsdienst-
onderwijs bij Inlandsche Christengemeenten, die over geen uit 
's Lands kas bezoldigden Europeesehen of Inlandschen gees-
telijke konden beschikken. 

Laatstgenoemde toelagen werden in 1925 genoten door de 
gemeenten in het gouvernement der Molukken en in de gewesten 
Celebes en ünderhoorigheden, Manado en Timor en Onderhoorig-
heden. 

De regeling van de standplaatsen en van de werkkringen der 
predikanten bij de Protestantsche gemeenten en der hulppredi-
kers ten dienste der Inlandsche gemeenten in Nederlandsch-
Indië (Eb. n°. 7508, zooals dit sedert is gewijzigd) is nader ge-
wijzigd bij G. Bn. 19 Lee . 1925 n°. 34 (Bb. n°. 1D942) en 25 Febr. 
1920 n°. 3x (Bb. n°. 11002). 

Bij G. B . 30 Juni 1926 n". 52 (Bb. n". 11089) is een 
nieuw reglement op het hulppredikerschap en het Inlandsen 
leeraarsambt bij de Inlandsche Christengemeenten in \ e d e r - 
landsch-Tndië vastgesteld. 

In het verslagjaar is in druk verschenen een atlas voor de 
Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië, waarvan de uitgave 
was toevertrouwd aan den predikant J . MOOY. 

Omtrent wijzigingen van de ressorten en onderressorten vim 
den dienst der volksgezondheid zie men Bb. nos. 11047 en 
11057. 

Personeel. Voor opgaven omtrent het bij het einde van 1925 
in Xederlandsch-Indië aanwezige (al dan niet aan 's Lands 
dienst verbonden) genees-, heel-, verlos-, tandheel* en artsenij . 
bereidkundig personeel zij verwezen naar staat 1 van bijlage P. 

Ziekten-wetgeving. In het jaar 1925 zijn deels voor het eerst, 
deels bij hernieuwing besmetverklaard wegens cholera: Bombay, 
Madras, Negapatam en Rangoon (Britsch-Indië). Bangkok 
(Siam), Kobe, Osaka en Yokohama (Japan) , Manilla (Philip^ 
pijnen), Shanghai en Sw.-itow (China); wegens pest: verschjl-
lende plaatsen en streken in de residentiën Pasoeroean, Ban-
joemas, Besoeki, Soerakarta, Cheribon. Jogjakarta, Soerabaja, 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1926—1927. 

Roomsch-katholieke Kerk. Bij het einde van 1925 waren, 
met inbegrip van de 4 apostolische vicarissen en de 4 apostolische 
prefecten, in Indië aanwezig 199 geestelijken. Bezoldiging uit 
's Lands kas werd genoten door 37 geestelijken en 14 Inlandsche 
of daarmede gelijkstaande hulpleeraars bij de Roomsch-katho-
lieke gemeenten. Op aanvraag van de zijde van Roomseh-katho-
lieke kerkvoogden werd vergunning verleend om op 's Lands 
kosten verschillende dienstreizen te laten doen buiten de vaste 
dienstreizen. 

Voor het geven van godsdienstonderwijs aan de Roomsch-
katholieke jeugd werden aan 91 gemeenten toelagen verleend 
(waarvan 23 in de Buitengeweslen), terwijl de gemeenten te 
Koetaradja en Medan in het genot bleven van eene tegemoet-
koming in de kosten van den eeredienst. 

De bepalingen omtrent de verdeeling van het dienstwerk der 
Roomsch-katholieke geestelijken (I. S. 1858 n°. 36) zijn nader 
gewijzigd bij G. B . 1 Maart 1926 n°. 26_(Bb. n°. 11009), waarbij 
het dienstwerk in de afdeeling Inderagiri der residentie Riouw 
en Onderhoorigheden wordt opgedragen aan de dienstdoende 
Roomsch-katholieke geestelijken met de standplaats Medan. 

Bij G. B . 24 April 1926 n°. 44 (I. S. n°. 163) is er in toe-
gestemd dat een nieuwe statie of kerkelijk gewest voor Roomsch-
katholieke geestelijken wordt gevormd met Ambarawa als stand-
plaats en omvat tende de afdeeling Salatiga (res. Semarang) en 
dat de grensomschrijving van eenige andere dergelijke staties 
is gewijzigd. Tevens is eene nadere regeling van de op 's Lands 
kosten te maken kerkelijke dienstreizen goedgekeurd. 

Zendingswerk (buiten dat der Roomsch-katholieke missie) . 
Gedurende het tijdvak 1 Juli 1925 t / m einde Juni 1926 zijn in 
Indië toegelaten 27• zendeling-leeraren, terwijl aan 21 hulp-
zendelingen toelating werd verleend. Van 2 zendeling-leeraren 
werd het gebied uitgebreid. 

Omtrent de vanwege de zending in stand gehouden zieken-
inriehtingen zie men afdeeling IV van dit hoofdstuk. 

Kediri en in het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden, 
en wegens pokken: verschillende plaatsen en streken in de resi-
dentiën Kediri, Pasoeroean, Soerabaja, Rembang, Besoeki, 
Soerakarta en Sumat ra ' s Westkust . 

Omtrent de quarantaine-maatregelen tot tegengaan van be-
smetting van uit niet pest besmette havens zie men 
Bb. 'n". 10933. 

Bij G. B . 25 Juni 1925 n°. 56 (I. S. n". 800) is de afdeeling 
Poerbalingga (res. Banjoemas) aangewezen als gebied, waarvoor 
de doodsehouwordonnantie (T. S. 1910 n". 012) mede toepassing 
zal vinden. 

Geneeskundige behandeling van Landswege. Hiervoor wordt 
verwezen naar s taat I I I van bijlage 1'. 

Einde 1925 waren bij de verschillende siekeninriehtingen ge-
plaatst 008 mantri-verplvgers (verp leegs te rs ) , 74 mantri-ver-

S. Ned.-Indië. IS 

§ 2. MOHAMMEDAANSCHE GODSDIENST. 

Van de mededeelingen op Mohammedaansch godsdienstig 
gebied, welke in de gewestelijke verslagen voorkomen, is reeds 
melding gemaakt in hoofdstuk C. 

Blijkens van den Consul der Nederlanden te Djeddah ontvan-
gen opgaaf, bedroeg het aantal uit Nederlandsch-Indië afkom-
stige Mekkagangers 378. Van deze waren 74 in het bezit van 

in Nederlandsch-Indië afgegeven paspoorten, terwijl 304 te 
Djeddah van nieuwe passen werden voorzien. 

De bepalingen betreffende de reispassen van bedevaartgangers 
naar Mekka zijn opnieuw vastgesteld bij Ord. van 24 Febr. 1926 
(I. S. n°. 70). 

IV. DIENST D E R VOLKSGEZONDHEID. 

file:///eder-


VERSLAG 1 9 2 0 . 
139 Hoofdstuk K, afd. IV. HO 

plegers (verpleegsters) der 1ste klasse, 0 hoofdinantri-ver-
plegers, 2 gouvernernents-vroedvrouwen en 37 gouvern. iiirnts 
vroedvrouwen der 1ste klasse. 

H e t aantal op het einde van liet jaar 1925 tot mantri.verpleger 
(•verpleegster) in opleiding zijnde jongelieden bedroeg 641. 

Bij G. B . 24 Sept. 1925 n". 8 (1 . S. n". 504) kwam eene 
regeling tot stand betreffende de voor gezinsleden van personeel 
der oorlogsmarine bij verpleging in ziekeninricbtingen in Indië 
verschuldigde verpleeggelden. 

Bij G. B . 30 Deo. 1925 n°. 32 (f, S. n°. 690) is bepaald, 
dat de korting voor de verzekering voor de aanspraken op ge-
neeskundige behandeling van Landswege en op verstrekking uit 
's Lands apotheken van medicijnen en verbandmiddelen voor 
het personeel bij de gouvernementsmar ine op 1 Februari 1925 
is ingegaan. 

Vroedvrouwen. Staat IV van bijlage P geeft een overzicht 
van het aantal en den afloop van verlossingen gedurende het 
jaar 1925, verricht door vroedvrouwen, die onderstand van 
Landswege ontvangen. 

H e t aantal leerlingen-vroedvrouw, dat einde 1925 aan gouver-
nements ziekeninriehtingen verbonden was, bedroeg 58. In den 
loop van dat jaar slaagden 13 leerlingen voor het verloskundig 
examen. 

Inentingen tegen besmettelijke ziekten. Staat VII van 
bijlage P toont den omvang aan van de verrichtingen der lDland-
sehe vaecinateurs gedurende 1925; s taat VIIJ3 vermeldt het 
aantal inentingen en herinentingeu, enz. bij de Landskoepok-
inrichting te Bandoeng gedurende de laatste 5 jaren. 

Staat V I I I van bijlage P bevat de vijfjaarlijksche statistiek 
van de bij he t Ins t i tuut -Pas teur behandelde personen tegen 
hondsdolheid. 

Omtrent wijziging van de verdeeling in vaeciue-distrieten zie 
men Bb. nos. 10934 en 10935 (res. Zuider- en Oosterafdeeling 
van Borneo), 10980 (gouvernement der Molukken), 11063 (res. 
Manado) en 11082 (prov. Wes t -Java) . 

Ziekengestichten en fondsen. Staat I van bijlage 1' bevat 
eene gewestelijke opgave van het aantal op uit. 1925 bestaande 
lands en bijzondere ziekeninriehtingen; de staten 111 en V 
bevatten opgaven nopens de behandeling in de Lands/.ieken-
inrichtingen en in eenige particuliere Inlandsche ziekenhuizen, 
terwijl s taa t X I eene splitsing bevat van de in het verslagjaar 
aan bijzondere inrichtingen voor ziekenverpleging uitgekeerde 
tegemoetkomingen. 

De regelen betreffende de bestemming van en de kosten van 
verpleging in de centrale burgerlijke ziekeninriclitingen te 
Batavia, Semarang en Soerabaja (Bb . n°. 10768) zijn gewijzigd 
bij G. B . 6 Jun i 1926 n°. 19 (Bb . n°. 11064). 

Krankzinnigenwezen. Voor het aantal verpleegden in de 
krankzinnigengestichten te Buitenzorg, Lawang, Magelang en 
Sabang zij verwezen naar s taat VI van bijlage P . 

In den loop van het jaar 1925 werden de verpleegtehuizen 
te Padang en Makassar in gebruik genomen. 

Bij G. B . 16 Juli 1925 n°. 32 (Bb. n°. 10864) zijn de sterkte 
en de bezoldiging van het personeel voor het verpleegtehuis 
voor krankzinnigen te Bandjermasin vastgesteld. 

Algemeene gezondheidstoestand en voorgekomen ziekten. 
Aangaande de sterfte en de doodsoorzaken onder de Europeanen 
en me t hen gelijkgestelden in verschillende plaatsen van Neder-
landsch-Indië over 1925 geeft bijlage P (staat X) uitvoerige 
gegevens. 

Voor de sterftecijfers der verschillende gewesten van Java 
en Madoera zie s taat IX van bijlage P. ' 

De gemiddelde sterfte in 1925 bedroeg: 
voor West-Java 20,4 • / „ (in 1924 18,7 »/..) 

,, Midden-Java 21,7 " „„ (in 1924 19,7 "/„„) 
,, Oost-Java 17,3 ° „„ (in 1924 17 u /0 0) 
,, .lava en Madoera 19,9 " „„ (in 1924 18,7 ",„„) 

Pest. Vergeleken met het vorige jaar, nam het aantal slacht-
offers van deze ziekte met + 1000 toe. In het geheel stierven 
aan pest 14 454 personen. He t aantal gevallen van longpest 
bedroeg 988. 

Hieronder volgt een overzicht over het tweede halfjaar van 

1925 en he t eerste halfjaar van 1926 van de aangetasten en over-
ledenen aan pest. 

G E B I E D . 

Eerste halfjaar 
1926. 

Aange-
tast . 

0 ver-
leden. 

Res. Preanger Rege>it-
schappen. 

Afd. Tasikmalaja. . . 

Res. Cheribon. 

Afd. Cheribon . . . 
, Koeningan . . 

Res. Pekalongan. 

Afd. Pekalongan . . 
, Tegal . . . . 

Res. Semarang. 

Afd. Semarang . . 
, Kendal . . . 
, Salatiga . . . 

Res. Kedoe. 

Afd. Magelang. . . 
B Temanggoeng . 
B Wanasaba . . 

Res. Banjoemas. 

Afd. Banjoemas . . 
, Poerbalingga . 

Res. Jogjakarta. 

Afd. Jogjakarta . . 
, Goenoengkidoel 

Res. Soerakarta. 

Afd. Soerakarta . . 
, Bajalali . . . 
, K l a t e n . . . . 
„ Sragen. . . . 

Res. Soerabaja. 

Afd. Soerabaja. . . 
„ Sida'ardja. . . 

Res. Pasoeroean. 

Afd. Prabalingga . . 

Res. Madioen. 

Afd. Madioen . . , 

Res. Kediri. 

Afd. Kediri . . . . 

jRes. Besoeki. 

Afd. Bandawasa . 
„ Djember . . 
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Diphtherie. H e t aantal diphtherie-gevallen nam wederom 
eenigszins toe. Over het algemeen vertoont de ziekte een niet 
kwaadaardig karakter . 

Dysenterie. In het geheel werden in 1925 aangegeven 1940 
gevallen van bacillaire dysenterie met 416 sterfgevallen. Epide-
misch trad de ziekte op in het begin van 192.5 in de afdeelingen 
Temanggoeng en Bojolali, en in het eind van 1925 en het begin 
van 1926 in de afdeelingen Salatiga, 1'oerbolinggo, Magelang en 
Poerworedjo. De serum-behandeling vindt algemeen toepassing. 

Amoeben-dysenterie kwam in den geheelen Arehipel verspreid 
voor. 

Influenza kwam gedurende het geheele jaar in den Arehipel 
voor. Hier en daar werden locale epidemieën van geringe be-
teekenis vermeld. 

Meningitis cerebrospinalis epidemica. Slechts zeer enkele ge-
vallen van deze ziekte kwamen voor. 

Pokken. Deze ziekte vertoonde, zoowel wat het aantal ge-
vallen als wat de sterfte betreft, eene vermindering. In 1924 
overleden 21,8 % van de aangetasten en in 1925 slechts 10,4 %. 
Zij t rad hoofdzakelijk op in de gewesten Soerakarta, l lembang, 
Soerabaja, Madoera, Pasoeroean en Besoeki. 

VERSLAG l f>2ff . 
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Typhus abdominalis kwam veelvuldig voor, vooral in West-
Java . 

Framboesia. De systematische bestrijding van de framboesia 
werd overal krachtig voortgezet. 

Malaria kwam algemeen veelvuldig voor. Epidemieën braken 
in het begin van 1926 uit in de l ieden Solo, Tjilatjap en Tegal. 
De assaineeringswerkeh in verschillende plaatsen en si reken wor-
den geregeld voortgezet. 

Oogziekten. I n het Koningin Wilhelmina-gasthuis te Ban-
doeng werden ingeschreven 5640 patiënten, van wie ei' 1247 
werden opgenomen (9 Europeanen, 25 Chineezen en 1213 
Inlanders). 

Geneeskundig laboratorium. He t aantal aan het laboratorium 
verrichte onderzoekingen van diagnostische!! aard bedroeg 96H2 
en het aantal onderzoekingen voor de justitie 687. Bovendien 
werden 612 monsters van bad- en drinkwater, 578 monsters van 
ijs en mineraalwater, 28 monsters van levensmiddelen en 88 
monsters van geneesmiddelen onderzocht. 

De voornaamste onderwerpen, welke in 1925 bestudeerd wer-
den, waren malariabestrijding, serodiagnostick, dysenterie* 
prophylaxe, spirillen-ziekte, filariasis, voedingsmiddeïen-onder-
zoek, bereiding van vitaminrijke preparaten en water-onderzoek. 
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WATERSTAAT EN BURGERLIJKE OPENBARE WERKEN. 

Aangezien door de instelling van de provincie West-Java de 
technische werkzaamheden van hel Departement der Burger-
lijke Openbare Werken in hel gebied dier provincie belangrijk 
kunnen worden ingekrompen, is bij G. B. 29 April 1926 n°. 3x 

(I. S. n". 171) de eerste waterstaatsafdeeling van den alge-
meenen dienst van den Waterstaai en 's Lands Burgerlijke 
Openbare Werken opgeheven. 

§ 1. PERSONEEL; UITVOERING VAN WERKEN. 
Personeel. In 1925 zijn 14 ingenieurs en 9 opzichters in 

dienst genomen, van wie 5 ingenieurs uit Nederland werden 
uitgezonden. 

Uitvoering van werken. Ook in 1925 werd, in verband met 
de noodzakelijke bezuiniging op 's Lands uitgaven, het tot 
s tand brengen van nieuwe werken zooveel moge-lijk beperkt. 
I n dat jaar is aan burgerlijke landswerken ten koste gelegd 
wegens onderhoud en herstellingen f 7 796 4 0 0 ' ) en wegens 
vernieuwing en nieuwe werken f 16 904 800 a ) . Dit laatste 
bedrag moet nog vermeerderd worden met het geldswaardig 
bedrag van de verbruikte mater ialen uit 's Lands voorraad ten 
beloope van 1' 1 101 649, waardoor het geheele bedrag van 
f 16 904 800 stijgt tot f 18 005 949. 

Evenals in vorige jaren is bij de uitvoering van werken, voor 
zooveel doenlijk, partij getrokken van de werkkracht van tot 
gevangenisstraf veroordeelden en van politioneel gestraften, ter-
wijl de geldswaarde, welke die arbeid vertegenwoordigd heeft, 
met het Depar tement van Just i t ie is verevend. 

De commissie, welke de Eegeering van voorlichting had te 
dienen nopens de omstandigheden, onder welke gewapend beton 
in de nabijheid der zee in Nederlandsch-Indië verkeert, de 
gevaren, welke zijne duurzaamheid bedreigen, en tevens de 
middelen had aan te wijzen, door welke die gevaren zouden 
kunnen worden ontgaan (zie Verslag 1923, kol. 128), is bij G. B . 
19 Jul i 1925 n°. 8 ontbonden. 

§ 2. BIJZONDERHEDEN NOPENS DE VERSCHILLENDE SOORTEN VAN WERKEN. 

Gebouwen. In 1925 is voor, vernieuwing en nieuwe werken 
besteed f 5 098 271, waaronder f 407 571 aan grondstoffen uit 
's Lands voorraad. 

Wegen en bruggen. Voor het aanleggen van nieuwe en het 
verbeteren van bestaande wegen, zoomede voor het bouwen 
of vernieuwen van bruggen en duikers, enz. (zonder het aan 
onderhoud of herstelling ten koste gelegde) is in 1925 van 
Landswege uitgegeven f 2 709 378, waaronder f 332 378 aan 
materialen van den Lande. 1'it bedrag is als volgt te ver-
deelen. 

Rechtstreeks Zelfbestuur» 
bestuurd gebied.*) gebied.ty 

i 225857 (f3846) f 1610 SOS (f74470) 
Voor den aanleg i in de 

verbetering van «ragen f I SBB 349 (I' 70634) 
Voor den bouw en de 
vernieuwing van brug. 
gen '.t293.'Jl (286187) | 107,182 (18817) | 1086618 (268444) 

Voor liet doen van op- j 
nemingen ; 27410 (243i 6124 82684 (248) 

Voor het maken van 
oeververdedigingen en 
besenoeUngen . . . . I 21125 l4221)1 21126 (4221) 

Bevloeiings-, afwaterings- en waterkeeringswerken. De be-
langrijkste der bevloeiing8- en afwateringswerken op Java en 
Madoera werden ook op het werkplan voor 1925 ondergebracht 
in een aantal groepen van werken. Dit aantal, dat in 1919 24, 
in 1920 30, in 1921 35, in 1922 38, in 1923 37 en in 1924 38 
was, bedroeg in 1925 86. De voor die werken uitgetrokken som 

1) Hieronder niet begrepen <le ui tgaven voor onderhoud en herstell ing van 
de havens. 

2) Met inbegrip van de uitgaven voor vernieuwing en nieuwe werken voor 
de havens. 

.1) Tusschen ( ) is het in he t eers te cijfer begrepen bedrag aan mater ia len 
vermeld. 

bedroeg f 4 449 000 (met inbegrip van de kosten der te bezigen 
bouwstoffen uit 's Lands voorraad). 

Daarnevens werd een globale post van f 950 000 uitgetrokken 
voor die kleine werken, welke gewoonlijk in één jaar worden 
voltooid en waarvan de behoefte eerst kort vóór of gedurende 
het begrootingsjaar aan het licht treedt. In dien post zijn be-
grepen de uitgaven voor den aanleg van kleine vergaarkommen 
(kringwadoeks), o.m. ten doel hebbend de afschaffing van de 
z.g. dag- en naehtregeling bij de verdeeling van het bevloeiings-
water in den Oostmoesson mogelijk te maken. 

Voor de Buitengewesten werd voor een 7-tal groepen van 
bevloeiings- en afwateringswerken gerekend op een bedrag van 
f 90 000, terwijl voor verschillende kleine werken een globale 
post van f 250 000 werd uitgetrokken. 

Voor het verrichten van opnemingen, grondonderzoekingen, 
enz., het opmaken van ontwerpen en in het algemeen het voor-
bereiden van werken op het gebied van bevloeiing en water-
afvoer werd uitgetrokken een som van f 380 000. 

In het geheel werd gedurende het verslagjaar op het gebied 
van bevloeiing en afwatering uitgegeven voor vernieuwing en 
nieuwe werken f 6 413 303, voor onderhoud en herstelling van 
die werken f 2 590 510 en voor opnemingen f 335 198. 

Ten behoeve van waterkeeringswerken werd in het werkplan 
gerekend op eene som van f 625 000. 

Voor vernieuwing en nieuwe werken van dezen aard werd 
uitgegeven f 622 512 en voor onderhoud en herstelling 
f 334 012. 

Een nieuw reglement op het gebruik en de verdeeling van 
het water in het Pemali-gebied (res. Fekalongan) is opgenomen 
in .1. C. 1925 n°. 65. 

Havens en reeden. Ter beperking van de kapitaalsuitgaven 
werden slechts de meest urgente werken uitgevoerd. 

In bedrijf genomen havens. De verdere aanleg van de 
3de binnenhaven te Tandjoengpriok bleef ges taakt ; voor de 
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instandhouding der reedi uitgevoerde gedeelten werd I S000 
uitgegeven. De herstellingen aan de bavendammen werden ver-
richt (verwerkt f 40 000). De remmingwerken in de 1ste bin-
nonhaven werden vernieuwd (verwerkt l 28 900). Menige ter-
reinen binnen het havengebied werden van rechten vrijgemaakt, 
omdat zich daarvoor eene gunstige gelegenheid voordeed 
(uitgegeven f 17 300). De noodzakelijke herstellingen en ver-
nieuwingen aan het dakwerk van eenige opslagloodsen werden 
verricht (verwerkt i' 20 500). Voor de verbetering van den 
boofdtoegangsweg (Priok-weg) werd verwerkt f 257 400. De 
geheele onderlaag werd versterkt . De weg moet nog van een 
aeklaag van asfaltbeton worden voorzien. Voor andere nood-
zake l i jke k le ine w e r k e n w e r d u i tgegeven f 07 100. 

Door vertraging van de werkzaamheden werd de bouw van 
de Holland-pier te Soerabaja eerst in 1925 voltooid (besteed 
f 191200) . Een groot gedeelte van de hoofdafwatering dei-
woonwijk kwam tot stand (verwerkt t 94 100). Voor den aanleg 
en de verbetering van wegen werd besteed t 138 100. Aan 
uitbreidingswerken van het eleetriseh net werd uitgegeven 
f 67 100. Voor aanvulling van het brandbluschmateriaal werd 
een rijdende motorbrandspuit aangeschaft (besteed f 88 200). 
,Voor andere noodzakelijke kleine werken werd uitgegeven 
f 82 100. 

De slibarbeid in het Westervaarwater van Soerabaja werd 
op dezelfde wijze voortgezet. I >e slibschepen Neptumia en 
Wezel werden vervangen door de Triton en de Madoera. In 
December werd de Neptvnux weer aan den slibarbeid toe-
gevoegd, zoodat op het einde van het verslagjaar aan de uit-
dieping werkten de schepen Lucifer, Sperwer, Neiititnus, Triton 
en Madoera. I n November 1925 werd de geul opgelood en bleek 
de 00 d.M. dieptelijn geheel open, doch op den buitendrempel 
slechts over eene geringe breedte. Aan eene verdere verbreeding 
wordt gewerkt. 

Voor den aanleg en de verbetering van wegen op het haven-
emplacement te Semarang werd f 19 300 en voor werken van 
kleinen omvang f 5700 uitgegeven. In verband met de invoering 
van het algemeen opslagreglement bedrijfshavens (f. S. 1925 
n°. 10), is het reglement betreffende het tijdelijk gebruik van 
ru imte in 's Lands loodsen van de haven van Semarang bij 
Ord. van 13 Nov. 1925 ( I . S. n°. 581) ingetrokken. 

Te Cheribon werden de opslaggelegenheid, zoomede de wegen 
en de afwatering op het haventerrein verbeterd, waarvoor werd 
uitgegeven f 20 320. 

Te Probolinggo werd voor de verbetering van de bavendam-
men en het ophoogen van terreinen f 81 180 besteed. 

Te Tjilatjap kwam de Bteigerverbetering in uitvoering. De 
dakbedekking van eenige opslagloodsen werd verbeterd. De uit-
gaven bedroegen f 85 500. 

Met de verbetering van de aanleggelegenheid te Oedjoeng 
Genteng (Preanger Regentschappen) werd een aanvang ge-
m a a k t (uitgegeven f 11 170). IV haven van Oedjoeng Genteng 
is bij G. B . 21 Maart 1925 n". 17 (I. S. n°. 123) als bedrijfs-
haven aangewezen. 

De kosten van het onderhoud der Belnwan-geul te Belawan 
werden ten laste van de gewone uitgaven en die der geul-
verruiming ten laste van de buitengewone uitgaven gebracht. 
I n 't geheel werd aan de Bela wan-geul f 798 054 besteed, waar-
van f 100 000 ten laste van de buitengewone uitgaven. Door 
den slibzuiger Sumatra werd 2 200 000 M:'. specie verzet'. De 
Belawan-geul bleef goed bevaarbaar voor schepen van 26 voet 
diepgang. Voor den bouw van een opslagloods werd f 118 800 
uitgegeven. Ten behoeve van de Oceaankade werden nog uit-
gaven gedaan tot een bedrag van f 110 000. Aan andere nood-
zakelijke kleine werken werd f 41 400 besteed. 

Slechts kleine uitbreidingen aan de water- en electriciteits-
voorziening aan de Emmahaven waren noodig, waarvoor werd 
uitgegeven f 8300. Aan andere kleine werken werd f 0200 
besteed. 

Zoowel de steiger als de opslagloods te Amboina vercischten 
eenige herstelling, waarvoor f 11 500 werd uitgegeven. 

Te Manado werd de prauwenhaven, zoomedc de aanleg-
gelegenheid verbeterd. Voor opslag van goederen werd een 
ijzeren loods gebouwd. In liet geheel werd in het verslagjaar 
f 37 620 uitgegeven. De grenzen van het havengebied te 
Manado zijn bij G. B . 24 Oet. 1925 n". 29 ( I . 8 . n". 548) 
gewijzigd. 

De financieels resultaten over 1925 van de in bedrij! ge-
nomen havens waren als volgt: 

I IAVKNH. 
Kapitaal 
op einde 

1925. 

Rente en 
aflossing 
in 1926. 

HodryiB" 
uitgaven. 

Totaal der 
kolommen 

3 en 4. 
liedrrjfs-

inkomsten. Tekort 

1 2 3 4 5 6 7 

Tandjoeng. 
priok. f 20 984 276 f 1 781 202 f 1 735 41!' f 3 516681 f 2 980211 1 580470 

Semarang. 8891726 620045 693 655 1220200 726 643 493 557 
Soerabaja. 34 901 096 2206766 1687 398 3 894164 8080 882 BH 282 
Tjilatjap. 2 410465 162467 99137 881 ">94 886986 24 888 
lielawan. 23808005 1507 228 890868 2 398091 748 832 1049 259 
Emma-

haven. 4 265315 800 988 219030 519983 297 840 222143 
Makassar. 18974668 805 786 170 545 976 330 688 080 118 250 
Kleine 

hedri)l's-
havens. 5 939002 407 013 464 600 

f 5880547 

871613 484 423 

f 9 019 847 

387 190 

Totalen. f121 235142 f 7 798109 

464 600 

f 5880547 f 18688686 

484 423 

f 9 019 847 f 4 638809 

Na intrekking bij Ord. van 22 Deo. 1925 (1. S. n". 655) van 
de bestaande regelingen voor het gebruik van en de betaling 
voor ligplaatsen in de. bedrijfshavens, is bij G. B . van denzelfden 
da tum (Bb. n". 10952) een reglement vastgesteld op het ge-
bruik van ligplaatsen voor schepen in de bedrijfshavens in 
Nederlandsch-indië (algemeen ligplaats-reglement bedrij f B-
havens) . 

Niet in bedrijf genomen havens. De verbetering van de 
vluehthaven te Kroë (res. Benkoelen) werd voortgezet (ver-
werkt f 22 630). 

De verbetering van den Oostersteiger te Oeleëlheuë (Atjeh 
en Onderhoorigheden) werd voltooid; in 1925 werd uitgegeven 
f 20 650. 

De bouw van een steiger met opslagloods te Sapat (res. 
Riouw en Onderhoorigheden) kwam in uitvoering; in 1925 
werd daaraan besteed f 10 750. 

De vernieuwing van den steiger te Tandjoengredeb (res. 
Zuider* en Oosterafdeeling van Borneo) werd voltooid ; in 1925 
werd uitgegeven f 9750. 

D e aanlegsteiger te Pont ianak (res. Westerafdeeling van 
Borneo) werd verbeterd ; in 1925 werd daaraan besteed I' 8500. 
De slibarbeid op den Kapoeas-drempel (vaarwater naar Pon-
tianak) werd met hetzelfde vermogen voortgezet. 

Aan de verbetering van den aanlegsteiger te Ampenan werd 
in 1925 f 21 400 ten koste gelegd. 

Een havengebied is ingesteld te Tegal (I . S. 1926 n". 241), 
te, Bandjermasin ( I . S. 1925 n°. 603) en te Benoa (Bali en 
Lombok) ( I . S. 1926 n". 16) . 

Laboratorium voor materiaal-onderzoek. Het laboratorium 
bleef gevestigd in het gebouw van de Technische Hoogeschool 
te Bandoeng. 

Het volgend aantal rapporten omtrent verschillende mate-
rialen. enz. werd uitgebracht. 

Aan Lands- Aan par-
diensten, liculieren. 

Metalen, andere dan ijzer- en staal-
producten 18 08 

IJzer- en slaalproducten 78 76 
Beton 4 5 
Cementen 7 26 m 
Trassoorten 5 19 
Kalksoorten 1 18 
Steensoorten en tegels 11 84 
Zand- en grondmonsters 7 5 
Oliesoorten : 50 23 
Brandstoffen 4 28 
Verfstoffen 82 28 
Water 13 18 
Ertsen 0 3 
Hou t 3 5 
Diversen 98 76 

T e zamen 376 896 

Handelingen der Statcn-Generaal . Bijlagen. 1926—1027. 5. Ned.-lndië. 19 
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I l d aantal Portland-cemenl •onderzoekingen verminderde, 
hetgeen moei toegeschreven worden aan dn slapte in bel bouw-
bedrijf, liet aantal verfstofonderzoekingen neemt steeds toe ten-
gevolge van het regel matiger inzenden van verfpigmenten door 
pakhuizen en magazijnsdiensten. Door de veldproeven en door 
de moderne laboratorium-inrichting is liet laboratorium thans 
in s taa t het verfvraagstuk voor de tropen grondig te be-
studeeren. 

Eene bespreking bad plaats tussehen een der houtvesters, 
namens het proefstation voor het bosehwezen, en hel hoofd 
van het laboratorium, welke leidde tof bet vaststellen van een 
werkprogramma voor bet houtimpregnatie-onderzoek. 

In den loop van hel jaar werden, huilen de onderzoekingen, 
adviezen gegeven inzake verschillende materiaalkwesties, zooals 
de keuze van liet materiaal voor waterleidingbuizen, keurings* 
voorsehriften voor verfstoffen, betonsamenstefiingen, keuze van 
grondsoorten voor damlichamen, enz. 

In de tweede helft van het jaar werd een middagcursus met 
demonstraties over metalen door het hoofd van bel laboratorium 
gegeven aan offieiercn der artillerie. 

In 1925 werd f 12 892 ontvangen voor de voor particulieren 
verriehte onderzoekingen, terwijl f 11209 mei de verschillende 
diensten werd geregulariseerd. 

M. 
I. FINANCIEN. 

De instructie voor den thesaurier-generaal bij bet Departe-
men t van Financiën (I. S. 1924 n°. 298) is bij G. B. 25 Maar t 
1920 n°. 27 (I . S. n°. 123) aangevuld. 

De omschrijving van de ressorten van de belastinginspecties 
(I . S. 1925 n°. 172) is bij G. Bn. 24 Aug. 1925 n°. lx (I . S. 
n°. 422) en 10 Dec. 1925 n°. 3x (I. S. n°. 631) gewijzigd. 

Bij G. B . 7 Febr. 1925 n°. 34 (Bb. n°. 10750) is — met intrek-
king van de voorloopige — eene instructie voor het hoofd van 
den gouvernements accountantsdienst vastgesteld. 

De bij G. B . 25 Oct. 1921 n°. 1 ingestelde bezuinigingsoom-
missie — zie Verslag 1922, kol. 227 — is ontbonden (G. B . 
11 Mei 1926 n°. 26). 

Nadat de bij G. B . 8 Maar t 1922 n°. 64 ingestelde commissie 
tot het ontwerpen van een Indische bedrijvenwet — zie "Verslag 
1922, kol. 227 — was ontbonden, is eene bedrijvenwet-commissie 

I ingesteld, welke aan de Regeering definitieve voorstellen heeft 
in te dienen ten aanzien van de vaststelling der openingsbalansen 
en de daarop te geven toelichtingen voor takken van 's Lands 
dienst welke in aanmerking komen om na de inwerkingtreding 
van de Indische bedrijvenwet tot Landsbedrijf te worden aan-
gewezen (G. B . 23 Febr. 1926 n°. 20). 

§ 1. BEGROOTING. 

a. Begrootingswetten. 

Begrooting 1923. Omtrent de dekking van tekorten op 
artikelen van het Iste hoofdstuk der begrooting van uitgaven van 
Nederlandsch-Indië voor he t dienstjaar 1923 door af- en over-
sehrijving binnen de grenzen van de onderafdeelingen en omtrent 
de verhooging van eenige artikelen dier begrooting door over-
sehrijving uit de sommen bij de betrokken artikelen voor onvoor-
ziene uitgaven toegestaan, zie men I. S. 1925 nos. 520 en 521. 

Begrooting 1924. Bij K. B . 9 Oct. 1925 n". 21 (Ji. S. 
n°. 411, I . S. n°. 636) heeft af- en overschrijving plaats gehad 
van het I lde op het I s te hoofdstuk der begrooting van uitgaven 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1924. 

Bij de wet ten van 31 Jul i 1926 (N. S. nos. 261, 262 en 263; 
I . S. nos. 347, 348 en 349) is deze begrooting nader gewijzigd. 

Begrooting 1925. Bij de wet van 31 Juli 1926 (N. S. n". 260, 
I . S. n". 333) is het I l d e hoofdstuk der begrooting van uitgaven 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1925 gewijzigd. 

Begrooting 1926. Bij de vier wetten van 
nos. 219. 220, 221 en 222; I . S. nos. 304, 

28 Juni 1926 (N. S. 
305, 306 en 307) is 

deze begrooting vastgesteld. Sedert is die begrooting gewijzigd 
bij de wetten van 31 Jul i 1926 (N. S. nos. 264, 265 en 266; I . S. 
nos. 351, 352 en 353) in verband waarmede de eindcijfers der 
vier hoofdstukken zijn als volgt: 

Uitgaven in Nederland (hoofd-
stuk I der Uitgaven) f 169 801639 

Uitgaven in Indië (hoofdstuk I I 
der Uitgaven) 550 737 768 

f 720 539 407 
Middelen in Nederland (hoofd-

stuk I der Middelen) f 12 664 900 
Middelen in Indië (hoofdstuk I I 

der Middelen) : 651156 569 
663 821 469 

Nadeelig verschil f 56 717 938 

b. Begroot ingsrrl-cningcn. 

Het slot der rekening van ontvangsten en uitgaven voor Neder-
landseh-Indië over 1921 is vastgesteld bij de wet van 21 Mei 
1926 (N. S. n°. 132, I . S. n°. 317). 

§ 2. LANDSKASSEN IN INDIE EN K A S B E H E E R IN N E D E R L A N D EN INDIE. 

(i. Landskassrn iu Indië. 

De instructie voor de algemeene ontvangers van 's Lands 
kassen (I . S. 1820 n°. 15 en 1908 n°. 191) is nader gewijzigd bij 
G. B . 1 Febr. 1926 n°. 16 (Bb. n°. 10976). 

Met ingang van 1 Januar i 1926 is te Singkawang (res. Wester-
afdeeling van Borneo) een Landskas gevestigd (G. B . 25 Nov. 
1925 n°. 49)*. 

De voorraad betaalmiddelen bij de Landskassen bedroeg op 
het einde v a n : 

September 1925 f 39 331928 ,— 
December 1925 42 237 752,68 
Maart 1926 41386 111,06 
Juni 1926 44 143 803,36 
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b. Kasbeheer in Indië. 

Bij (1. B. 8 Nov. 1925 n". 2x (I. S. n". 562) is bepaald dat van 
4 November 1925 t / m 4 Mei I92(i sohatkistpromessen met eea 
looptijd van ten minste één maimd en ten hoogste zes maanden 
/ouden worden verkrijgbaar gesteld. 

Hetgeen aan kortloopend sehuldpnpier (schatkistpromessen) 
vaii Nederlandseh-Indië uitstond op het einde van elk der maan-
den September 1925 t / m Augustus 1926, blijkt uit do aehtste 
kolom van het onder d opgenomen overzicht van het bedrag en 
de samenstelling der vlottende schuld van Nederlandseh-Tndië. 
Behalve in den vorm van schatkistpapier is in Indië nog vlot-
tende schuld gevormd tengevolge van de aan hei Land gedane 
voorschotten door de Javasche Bank, alsmede door de uitgifte' 
van ongedekte muntbil jet ten. Voor de bedragen van een en 
ander raadplege men de kolommen 6 en 9 van het genoemde 
overzicht. 

Kasbeheer in Nederland. 
Ten einde voor bei jaar 192ti te voorzien in bet «kastekort 

hier Ie lande voor den lndischell dienst, is de Minister van 
Financiën bij de «vet van 80 Dec. L925 (N. S. 1925 ir . 587, l. S. 
1920 n". 86) bevoegd verklaard om hef bedrag der volgens art. 33 
der Indische Comptabiliteitswet in 's Bijks schatkist gestorte 
gelden Ie boven te gaan met f 50 000 000. 

Voor ilvn stand der rekening met 's Rijks schatkist op bef 
einde van elk der maanden September 1925 tot en mei Augustus 
L926, moge worden verwezen naar de derde kolom van hooger-
bedoeld overzicht. 

Over de door 's Rijks schatkist aan [ndië voorgeschoten 
gelden wordt eene rente van 4 % in rekening gebracht. 

De alsnog Ie beleggen gelden van liet Indische .M nul loiids, 
welke lijdelijk ten voordeele van Nederlandsch-Indië bij 's Rijks 
schatkist worden geboekt, zijn opgenomen in de vijfde kolom 
van bovenbedoeld overzicht. 

d. Overzicht van hei bedrag en de samenstelling der vlottende schuld van ticderlandsch-lndic 
(in duizenden guldens). 

Beleggings-

Tijdstip. Totaal. 
• Voorschot 
van 'sBijks-

schatkist. 

Tegoed 
by 'sRijks-

scbatkist. 

geld van het 
Ned.-Indisch 
Muntfonds 
en de Post-
spaarbank. 

Voorschot 
van de 

Javasche 
Bank. 

Tegoed 
bij de 

Javasche 
Bank. 

Schatkist-
papier. 

Munt-
biljetten. 

1 2 3 * 5 6 7 8 9 

Einde September 1925 f 106 033 f 11 729 f 6 161 f 6 417 _ f 47 150 f 34 576 
0 October I) 105 414 9 887 — 6 221 9 588 — 44 650 35 068 
» November 11 89 731 f 319 7 413 3 928 — 44 249 34 460 
Jl December » 64 579 780 — 5 970 5 620 — 18 950 33 259 
n Januari 1926 (50 958 96 — 6 461 7 368 — 14 550 32 483 
V Februari n 64 302 137 6 035 21309 5 650 31 445 
» Maart n 71882 711 — 5 753 6 070 — 28 350 30 998 
n April n 72 353 1329 — 5 376 4 133 29 450 32 065 
u Mei n 65 725 1 817 5 448 11013 18 650 32 431 
» Juni n 65 295 300 — 5 402 8 011 — 18 350 33 232 
1 Juli n 62 884 85 — 4 823 — f 339 23 950 34 365 
V Augustus » 56 242 164 — 4 577 — 6 343 23 750 34 094 

§ 3 . VERKOOP VAN PRODUCTEN. 

Veilingen en onderhandsche verkoopingen. De in 1925 hier 
te lande door tusschenkomst van de Nederlandsche H a n d e b 
maatsehappij voor 's Lands rekening verkochte producten be-
stonden u i t : 460 644 K.G. kinabast en 2870 K.G. coca. De ruwe 
opbrengst, ad f 836 091, liet, na aftrek van de kosten van af-
lading in' Indië, vervoer over zee en verkoop (dus ongerekend de 
in Indië gedane uitgaven), t en bedrage van f 105 717 eene 
zuivere opbrengst vaïi f 730 374 over. Voor uitvoerige opgaven 
omtrent een en ander zie men bijlage Q. 

Bevrachtingen. Met 15 in den overeengekomen maildienst 
vertrokken stoomschepen en 1 zoogenaamde tusschenboot 

werden in 1925 door de stoomvaartmaatsebappijen , ,Neder-
l and" en „I to t terdamsche Lloyd" voor 's Lands rekening her-
waarts verscheept 372 069 K.G. kinabast en 5670 K.G. coca (zie 
bijlage Q). 

Verzekering. De in 1925 door de Nederlandsche Handelmaat-
schappij geldelijk verantwoorde producten vertegenwoordigden, 
berekend naar de prijzen op de tijdstippen van verscheping, eene 
waarde van f 927 602, welke som geheel voor risico van den Staa t 
is gebleven: . 

§ 4. ANDERE BRONNEN VAN INKOMSTEN. 

A. Verpachte middelen in de Buitengewesten. 

Overeenkomstig het daaromtrent in het vorig verslag mede-
gedeeldc zal na afkondiging der begrooting van 1926 bij ordon-
nant ie met terugwerking tot 1 April 1926 opgeheven worden de 
pacht van het uitsluitend recht tot den verkoop van saguweer 
en andere gegisten palmwijn te Neira in het gewest Ambolna. 

Ook is, gerekend van genoemden datum, in verband met 
den vruehteloozen afloop van de laatstelijk gehouden verpach-
ting nog opgeheven het pandhuis te Djambi. 

Overigens werden de overige met einde Maar t 1926 afloopende 
pachten opnieuw afgestaan, de meeste voor het voordeeliger 
driejarig tijdvak en voor zooveel betreft de pacht der pandhuizen 
in de gewesten Tapanoeli, Palembang en Bangka en onder-

y 
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boorigbeden bovendien onder bei beding van eene mogelijke 
tusBenentijdsohe beëindiging op den voet van dr regeling in 1. B, 
1902 n". 899, 

De laroepachi ter hoofdplaats Koepang van het gewest Timor 
en Onderboorigheden, wordt voorloopig gehandhaafd, aangezien 
een hernieuwd onderzoek beeft uitgewezen dat het laroeverbruik 
in dal gewest niet van dien aard is dal daartegen nadere bij-
zondere maatregelen behoeven te worden genomen. 

Blijkens bijlage I! bedraagt voor allé in de Buitengewesten 
verpachte middelen de opbrengst vopr 1925 t 251 874. 

Te Samarinda werd ééns en te Balikpapan twee malen het 
bestaan van een clandestien pandhuis geconstateerd; de houders 
werden strafrechtelijk vervolgd. 

Door den pachter van bet pandhuis te Bagan-Siapiapi (Oost-
kust van Surnatra) werd ook in 1925 eene lagere rente geheven 
d.-m het tarief toelaat, 

In de gewesten Riouw en Onderhoorigheden, Manado, Am-
boina, Timor en Onderboorigheden en Bali en Lombok, w a a r d e 
pandhuispacht niet werkt, doch de uitoefening van het pandhuis-
bedrijf aan Licentiehouders is toegestaan, zijn in 1925 20 vergun-
ningen tol bet houden van een pandhuis uitgereikt (waarvan één 
ong< bruikt is gebleven), tegen 19 in 1924. Deze vergunningen 
gelden alleen voor de daarin genoemde plaatsen en loopen steeds 
af hij het einde van het jaar van uitgifte ( I . S. 1869 n°. 85). De 
vergunningen waren over de verschillende gewesten verdeeld als 
volgt : Riouw en Onderhoorigheden 3 (45 839 beleeningen, waarop 
f 248 990 werd voorgeschoten), Manado 4 (26 065 en f 231 219), 
Amboina 9 (23 944 en f 125 795), Timor en Onderhoorigheden 1 
(17 4 10 en 1 110 621) en Bah en Lombok 2 (35 650 en f 167 486). 

De rentevoet, in 1925 hij die gelieentieerde pandhuizen ge-
volgd, wordt opgegeven per maand te hebben bedragen: in 
Ttiouw en Onderhoorigheden 1 a 6 0/

0, in Manado 4 a 5 %, 
in Amboina 3 fl 6 %, in Timor en Onderhoorigheden 2 °(', en 
in Bali en Lombok 4 B 5 ",,. 

IL Onverpachte middelen en inkomsten. 
Opiumregie. Voor de K. Bn. tot afwijking van de eerste 

acht titels van het strafwetboek bij overtredingen van de bepa-
lingen omtrent opium en andere verdoovende middelen en tot 
ruimere toepassing van de preventieve heehtenis bij overtre-
dingen van die bepalingen, zie men hoofdstuk F , § 4. 

Voor die plaatsen en streken, waar de beperkende bepalingen 
inzake het verleenen van vergunningen tot het bezit en vervoer 
van regie-opium en regie-djitjing voor eigen gebruik mede oor-
zaak zijn geweest dat de invoer van sluikwaar op bedenkelijke 
wijze is toegenomen, is bij Ord. van 16 Juni 1926 (I. S. n°. 233) 
de mogelijkheid geopend die beperkende bepalingen, voor zoo-
lang noodig, buiten werking te stellen. 

Door eene nadere wijziging van de Java-regie-ordonnantie 
(I. S. 1909 n°. 441) bij Ord. van 18 Mei 1926 (I. S. n°. 195) is 
het onwettige bezit van regie-djitjing tot eene hoeveelheid van 
meer dan 3 thail weder strafbaar gesteld. 

In verband met de instelling van het gewest West—Java en 
met cenige wijzigingen in de administratieve indeeling van de 
resident iën Madioen, Soerakarta en Pasoeroean, is bij Ord. van 
27 Aug. 1925 (I . S. n". 425) de omschrijving van de licentie-
kringen op Java en Madoera gewijzigd. Die omschrijving is bij 
Ord. van 1 Juni 1926 (I. S. n°. 211) in overeenstemming ge-
bracht inet de plaats gehad hebbende wijziging van de adminis-
tratieve indeeling der residentie Kedoe. 

De bepalingen der Sumat ra ' s Westkust-regie-ordonnantie 
(I . S. 1915 n°. 245) en der Tapanoeli-regie-ordonnnntie (I. S. 
1916 n". 356) zijn bij Ord. van 11 Jan . 1926 ( I . 8. n°. 22) nader 
gewijzigd in verband met de gewijzigde gebiedsindeeling van die 
gewesten. 

Ten einde eene voorname aanleiding tot den toenemenden 
invoer van onwettig opium in de residentie Bangka en onder-
hoorigheden weg te nemen, zijn de bepalingen betreffende het 
verleenen van vergunningen tot het bezit en vervoer in dat 
gewest van regie-opium voor eigen gebruik bij Ord. van 8 Mei 
1926 (I. S. n". 180) herzien. 

In verband met de invoering van het nieuwe bestuursstelsel 
zijn de bepalingen op opiumpremiën (I. S. 1916 n°. 630) nader 
gewijzigd bij Ord. van 27 Aug. 1925 (I. S. n°. 424), terwijl die 
bepalingen in verband met de gewijzigde groepeering in klassen 
van de ambtenaren van den dienst der in- en uitvoerrechten en 
accijnzen bij Ord. van 8 Juni 1926 (T. S. n°. 223) in dier voege 

zijn herzien, dat dezelfde ambtenaren als te voren voor een aan-
deel in die premiën in aanmerking kunnen komen. 

l i e t benoemingsreglement voor de opiumregie op Java en 
Madoera (lilt. n". 9991) is, in verband met de invoering van het 
nieuwe bestuursstelsel, nader gewijzigd bij O. B . 27 Aug. 1925 
n". lx (Bh. n°. 10846). 

in 1925 werd op Java en Madoera ( i l l 657 en in de Huitengo-
westen 756418 thail bereid opium verkocht, tegen onderscheiden' 
lijk 626 977 en 677 208 thail in 1924 of 2,44 % minder en 11,7 % 
meer dan in laatstgenoemd jaar. In geheel Nederlandsch-Tndië is 
in 1925 de verkochte hoeveelheid 1,9 ",', en de bruto-opbrengst 
3,75 ";, hooger geweest dan in het voorafgegane jaar. De aehter-
uitgang van het debiet oj) Java en Madoera moet, behalve aan 
de werking van de daar geldende beperkende bepalingen en den 
minder gunstigen eoonomisohen toestand als gevolg van de lang-
durige, felle droogte, naar alle waarschijnlijkheid worden toege-
schreven aan den steeds toenemenden invoer van sluikwaar. De 
hoofdoorzaak van de debietstoeneming in de Buitengewesten is 
gelegen in de belangrijke stijging van den rubberprijs, welke 
opening van nieuwe en uitbreiding van bestaande ondernemingen 
en bevolkingsaanplantingen, zoomede vermeerderden tap, en 
daardoor groote vermeerdering van het aantal koelies ten gevolge 
had. Deze koelies, onder wie vele schuivers, waren voor een 
groot deel afkomstig van buiten Nederlandsch-Indië. Ook d e 
goede prijzen van koffie, gambir, peper, copra en andere pro-
ducten in het afgeloópen jaar brachten veel geld onder de 
bevolking, hetgeen den omzet mede deed stijgen. Aangenomen 
mag worden, dat de smokkelhandel ook in de Buitengewesten 
zeer is toegenomen en van grooten invloed op het debiet is ge-
weest. Zonder toeneming van de ingevoerde hoeveelheid clandes-
tien opium zou de stijging van he t debiet der regie ongetwijfeld 
veel grooter zijn geweest. 

Zoowel op Java als in de Buitengewesten werd een depot 
opgeheven, waardoor het aantal depots in Nederlandsch-Indië 
op het einde van 1925 18 bedroeg (8 op Java en 10 in de Buiten-
gewesten). H e t aantal opiumverkoopplaatsen verminderde in 
1925 op Java en Madoera van 602 tot 599 en in de Buiten-
gewesten van 467 tot 463. 

Het aantal wettige opiumverbruikplaatsen (kitten) bedroeg 
op het einde van 1925 op Java en Madoera 23 en in de Buiten-
gewesten 24, tegen onderscheidenlijk 26 en 24 op het einde van 
1924. In 1925 werden 124 vervolgingen ingesteld wegens het 
houden van heimelijke kit ten. 

H e t aantal aanhalingen van opium bedroeg op Java en 
Madoera, in de Lampoengsche Districten en in de residentie 
Amboina, waar het aangehaalde ingevolge de daar geldende 
regiebepalingen wordt gelijkgesteld met bereid opium van goede 
hoedanigheid, 2013 (waaronder 1239 van regie-opium), tot eene 
gezamenlijke hoeveelheid van 9 pikol en ruim 81 kat i ' s bereid 
opium en in de hiervóór niet genoemde Buitengewesten 1449 
(«aaronder 570 van regie-opium), tot eene gezamenlijke hoe-
veelheid van 10 pikol en ruim 73 kat i ' s ruw opium van goede 
hoedanigheid. 

In 1925 werden wederom voor een aantal opiumvcrkoopplaat-
sen de verkooptijden op werkdagen beperkt. In een der gewesten 
buiten Java en Madoera werd bepaald dat die verkoopplaatsen, 
welke op Zondagen en daarmede gelijkgestelde feestdagen nog 
gedurende enkele uren voor den verkoop waren geopend, op die 
feestdagen gesloten zullen blijven. Sluiting op Zondagen werd 
voor de koelies, die zich bij die opiumverkoopplaatsen van opium 
voorzien, zeer bezwaarlijk en daarom nog niet gewenscht geacht. 

Voor verdere bijzonderheden omtrent de opiumregie wordt 
verwezen naar het jaarverslag over 1925. 

In de opiumfabriek werden in 1925 aangemaakt 102 642 261 
tubes tjandoe. Tot tjandoe verwerkt zijn 157 868 kati ruw 
Bengaalsch opium en 821 kati djitjing (overblijfselen van ge-
rookt opium) of in het geheel 158 689 kati ruwe grondstof. Hier-
uit is verkregen 102 572 kati tjandoe of 64,64 °/u. 

Behalve 3258 verklaringen betreffende 4259 partijen in het 
regiegebicd aangehaald opium, zijn door den directeur en den 
scheikundige der fabriek 280 inlichtingen en 154 processen-ver-
baal gegeven aangaande 22 664 partijtjes djitjing en 220 inlich-
tingen van anderen aard. 

H e t aantal werklieden vermeerderde gedurende 1925 van 632 
tot 650. 

Voor nadere bijzonderheden wordt naar het jaarverslag ver-
wezen. 
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In- en uitvoerrechten en statlst lekreoht. Be t tolkantoor te 
Toeban (rea. Rembang), bet hulpkantoor Koeala Igal van het 
tolkantoor te Koeala Mandah (rea. Riouw en Onderhoorigbeden), 
zoomede de bulpkantoren Poelo Raja en Seroewai, ressortee-
rende onder de tolkantoren Tjalang en Langsa (gouv. Atjeh en 
Onderhoorigbeden) zijn opgeheven (I. 8. L928 noa. 489, 828 en 
880). 

Hel hulptolkantoor Toengkal (rea. Diambi) is verheven tot 
tolkantoor en de haven van Toengkal voor den algemeenen 
bandel opengesteld. 

Krachtens de bevoegdheid, voortvloeiende uit het eerste lid van 
art. 8 van de Indische tariefwet, is bij Ord. van 23 Oct. 1925 
(I. S. n". 546) de gelegenheid geopend tol bei genieten van vrij-
stelling van tnvoerrechl voor chloroform, benoodigd tot bet uit-
trekken van plantaardige Btoffen; zwavelzuur, benoodigd voor het 
zuiveren van petroleum en andere uit ruwe aardolie bereide 
producten; caseïne, borax, bariumchloride en kopersulfaat, be-
noodigd voor de vervaardiging van triplexkisten. 

I)c bepalingen, houdende vaststelling van de sterkte, waarnaar 
bel invoerrecht van vermengde alcoholhoudende, als gedistil-
leerd te belasten vloeistoffen behoort te worden berekend, zijn 
gewijzigd en aangevuld bij Ord. van 20 Nov. 1925 (I. S. n°. 606). 

Ten einde te voorkomen dat met het oog op de bij de ontwerp-
begrooting voor 1927 aanhangig gemaakte verhooging van het 
invoerrecht op sigarettenpapier abnormaal groote voorraden van 
dat papier binnen het tolgebied worden gevormd, is in 's Lands 
belang reeds bij Ord. van 26 Juni 1926 (1. S. n°. 260) tot die 
verhooging overgegaan. 

De voor het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden en 
de residentie Manado geldende bepalingen omtrent de in- en uit-
voerrechten en accijnzen zijn bij Ord. van 21 Juli 1925 (I. S. 
n". 335) in overeenstemming gebracht met de gewijzigde be-
stuursindeeling van het eiland Celebes. 

Bij G. B . 28 Nov. 1925 n°. 7 [I. 8. n°. 607) zijn eenige ambte-
naren der in- en uitvoerrechten en accijnzen gemachtigd tot het 
afgeven van certificaten van oorsprong als bedoeld bij art. 11 
van het Internat ionaal verdrag voor de vereenvoudiging van 
douane-formaliteiten (I. S. 1925 n°. 375). 

De regeling der bewaking van 's Lands pakhuizen (Bb. nos. 
3877 en 10468) is nader gewijzigd bij O. 15. 4 Febr. 1926 n°. 42 
(Bb. n°. 10977). 

Terwijl in 1924 de ontvangsten in bel tolgebied aan in- en 
uitvoerrechten gezamenlijk bedroegen t' 06 073 899, is in 1925 
ontvangen f 8 8 567 751, waarvan op Java en Madoera 
f 5 0 121 183 ( f 6 598 812 meer dan in 1924) en in de Buiten-
gewesten f 3 8 446 568 ( f 1 5 895 040 meer dan in 1924). Na 
bijtelling van nagevorderd recht en aftrek" van de terugbetalingen 
werd in 1924 en 1925 aan in- en uitvoerrecht ontvangen: 

Invoerrecht . 
Uitvoerrecht 

f 
1924 

59 325 171 
6 748 025 

1925 
75 664 438 
12 903 818 

Wegens overtredingen van de aeeijnsbepalingen betreffende 
bei Inlandsch gedistilleerd, de petroleum en de lucifers werden 
in 1925 afgedaan 467 bekeuringen (tegen 485 in 1924) 

Personeele belasting. In verband met de invoering van bet 
nieuwe bestuursstelsel is de Ord. op de personeele belasting 
(I. S. 1908 n". 18) nader gewijzigd bij Ord. van 21 Aug. 1925 
(1. S. n". 421). 

Over 1925 zijn in bet geheel aangealagen (volgens voorloopige 
o ij f era) 47 229 Europeanen, 41 452 Vreemde Oosterlingen on 
70 I6H Inlanders, tegen (volgens verbeterde opgaven) 51 183 
Europeanen, 42 364 vreemde Oosterlingen en 71 216 Inlanders 
in 1921. Voor elk gewest in het bijzonder blijken de inkomsten 
d e r b e l a s t i n g o v e r b e i d e j a r e n uit b i j l a g e S , t a b e l IJ. 

Afzonderlijk voor Java en Madoera en de Buitengewesten 
beliepen de aanslagen en bet geïnd bedrag als volgt : 

f 66 073 499 f 88 567 751 
Aan statistiekrocbt werd in 1925 ontvangen f 4 158 583 

( f2 363 337 op Java en Madoera en f l 795 246 in de Buiten* j 
gewesten). 

Voor elk kantoor in het bijzonder zijn de cijfers over 1925 i 
vernield in staat I h van bijlage 8, terwijl uit een overzicht van j 
s taat T« dier bijlage blijkt, hoeveel de voornaamste der bij in-
en uitvoer belaste goederen, zoowel in genoemd jaar als in 1924, 
aan recht opbrachten. 

Wegens overtreding van de bepalingen op de tolrechten werden i 
in 1925 881 bekeuringen afgedaan (waarvan 877 bij onder* 
handsche schikking), tegen 852 in 1924. 

Accijnzen. De bedragen, welke de in hei tolgebied gi heven 
accijnzen in de jaren 1924 en 1925 in 's Lands kas deden vloeien, 
•blijken uil de onderstaande opgaaf (voor 15125 zij bovendien 
verwezen naar staat 1/) van bijlage S). 

1924 1925 
Accijns op In landsch gedistilleerd ... f 569998 f 726 194 

,, op tabak 91921 103 092 
., petroleum 16 167 341 18 173 683 
,, lucifers 7 788490 8 988 528 

1924 
(Verbeterde cijfers). 

1985 
(Voorloopige cijfers). 

Java en 
Madoera. 

Uuiten-
gewesten. 

Java en 1 Buiten-
Madoera. 1 gewesten. 

f 1 018872 f 3 404 101 | f 999 71J 

424 G07 

f 3313:SÜ6 

70 350 8091(17 68788 424 G07 

f 3313:SÜ6 f 04K31ii f 3185024 f 986924 

14681 

f 3 328 048 
9 400 869 

2 662 

t 01S 969 
978 688 

L6269 2 027 14681 

f 3 328 048 
9 400 869 

2 662 

t 01S 969 
978 688 

f 8 201 288 
."..".11375 

f 938 951 
1020183 

Aanslag 
Af: wegens toegestane verminde-

ringen 

Alzoo werkelijk te heffen . . . . 

Verschuldigd aan schattingskosten, 
voor zoover zij den aaugeslagonen 
in rekening waren to brengen . . 

Derhalve in het geheel doordeaan. 
geslagoncn verschuldigd . . . . 

Geïnd bedrag «) 

Inkomstenbelast ing. De herziene ordonnantie op de inkom-
stenbelasting 1920 (I. S. 1921 n". 812), zoomede de regeling van 
den voorloopigen aanslag in die belasting (I. S. 1921 n°. 770) 
zijn nader gewijzigd en aangevuld bij Ord. van 16 J an . 1926 
(1. S. ii". 27). 

Ingevolge Ord. van 29 Jan . 1926 (I . S. n". 46) worden, ter 
versterking van de middelen, op den aanslag in de inkomsten-
belasting over het jaar 1926 dertig opeenten geheven. 

In 1925 zijn, volgens-voorloopige opgaven, in het geheel aan-
geslagen 3 576 348 physieke personen, tegen 3 544 377 (volgens 
verbeterde opgaven) in 1924. 

l ie t bedrag van den aanslag bedroeg, na aftrek van toegestane 
verminderingen, f 44 274 848 (volgens voorloopige opgaven), 
tegen f 96 410 325 (met inbegrip van de aanslagen van reehts-
personen) over 1924 (volgens verbeterde opgaven). 

Uit het volgend overzicht blijkt voor hoeveel Java en Madoera 
en de Buitengewesten in die bedragen deelen en hoeveel in elk 
der genoemde jaren aan inkomstenbelasting (met inbegrip der 
landsopcenten) werd geïnd. 

1024 
(Verbeterde cttfers). 

Bui ten-
gewesten. 

Java en 
Madoera. 

Aanslag f 
Af: wegens toegestane verminde. 

ringen i 

76712988 f 22 207 002 

1103 135: 377 401 

Alzoo werkelijk te heffen . 
Geïnd bedrag 

f 74619868 i' 81890471 
106799024 21289108 

1936 
(Voorloopige cijfers). 

Java en 
Madoera. 

Buiten-
gewesten. 

i' 21 396007 f 16129884 

672824 208614 

f 20888688 f 15 020 070 
40 242 130 ! 28048161 

Gegevens nopens de werking van deze heffing over 1924 en 
1925 zijn opgenomen in de staten 1II<I—</ van bijlage S. 

Vennootschapsbelasting. Krachten! 
(I. S. n". 401 ) werden, ter versterking 

Ord. van 17 Aug. 1925 
van de middelen, vijf en 

f 24 912 753 f 27 936 407 

r;) Onder de geïnde bedragen is hier en hij andere hierna te melden belas-
t ingen niet alleen begrepi n wat op den aansla;.' van hetzelfde jaa r is ontvangen, 
maar nok wat van den achters tand over vorige jaren is aangezuiverd (wat do 
personeele belast ing I>etreft, ook hetgeen gestort is wegens te verhalen kosten 
ran scha t t ing) , zoomede de boete wegens Ie late betaling, terwijl daarentegen , 
ingevolge a r t . 17 der Indische comptabili teilswet 1025 (I. S. n° . 118) in iuinde-
rinp is gebracht , hetgeen tengevolge van verkeerden aanslag over bei behan-
deld of over eenig vorig jaar , dan wel uit anderen hoofde, aan belanghebbenden 
is te rugbetaa ld . 
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twintig opcenten geheven op de aanslagen in de vennootschaps 
belasting, betrekking hebbende op cru tijdvak, welks einde viel 
tusscben 80 Juni 1925 en I Juli L026. Ditzelfde geschiedde bij 
Ord. van 29 Jan . 1928 (I. S. n". 47) ten aanzien van de aan* 
slagen in deze belasting betrekking hebbende op oen tijdvak, 
welks einde viel tussehen 80 Juni 1925 en I Juli 1926. 

Bij (i. B-. l Sept. 1025 n°. Is (I. S. n°. 472) is bepaald, dal 
de inspecteurs van financiën, ieder voor zijn ressort, mede be-
voegd zijn tol de uitgifte van dwangschriften voor de vennoot* 
Bchapsbelasi ing. 

In 1923 bedroeg hei aantal belastingplichtigen 4805. Einde 
1925 waren 026 belastingplichtigen aangeslagen toi een bedrag 
van E 89 670 865. 

Verponding. In verband mei de invoering van hel nieuwe 
bestuursstelsel is de verpondingsordonnantie (I. S. 1012 n°. 31) 
nader gewijzigd bij Ord. van 21 Aug. L92Ö (I. S. n°. 421). 

Ingevolge Ord. van 20 Jan. 1926 (I . S. n". 15) worden, ter 
versterking van de middelen, op den aanslag in de verponding 
over hei jaar 1926 tien opcenten geheven. 

In Int geheel was in 1025 op en buiten «Java en Madoera aan 
verponding te heffen f 8 589 860 (volgens voorloopige opgaven), 
tegen £ 8 462 878 (volgens verbeterde opgaven) in 1024, 

Voor eene specificatie per gewest /.i" talud IV van bijlage 8. 
Geïnd is, met inbegrip van hei aangezuiverde over vorige jaren 

on van boeien, f 6 462 882 in 1024 en f 13 508 621 in 1025. ' 

Belastingen in de Vopstenlaaden. Bij Ord. van 22 Febr. 
102C» (1. S. n°. 68) is de Vorstenlandsche voertuigenbolasting 
(I. S. 1025 n°. 247) verlaagd voor zooveel betreft voertuigen, 
bestemd voor vervoer van goederen of werktuigen, en kennelijk 
ingericht om door een of meer trekdieren te worden voort -
bewc ig( 11. 

I >e Vorstenlandsche vermakelijkheidsbelastlngordonnantie 
(i . S. 1025 n°. 240) is aangevuld bij Ord. van 21 Mei 1026 (I. S. 
ii". 199). 

Belasting op vuurwapens. Mei nadere aanvulling en wijziging 
van de /.egelverordening 1021 (I. S. 1921 n°. 498), is bij Ord. van 
21 April 1926 (T. S. n°. 155) — met ingang van 1 Juli 1026 (zie 
1. S. 1026 n°. 156) — overgegaan tot de beffing van eene belas-
i ing op vuurwapens. 

Bijzondere belastingen. Bij Ord. van 80 Juni 1926 (1. S. 
n". 268) is bet tarief voor de suikerbelasting voor het belasting-
jaar 1921, bedoeld in het 3de lid van art. 4 van de Buikerordon* 
nantie 1020, vastgesteld. 

De algemeene gemiddelde kostprijs per pikol kristal, bedoeld 
in hel 3de lid van art. 4 der suikerordonnantie 1020, is voor het 
belastingjaar 1021 vastgesteld op f 15,22 (G. B. 30 Juni 1926 
n". 20 in 1. S. n". 269). 

De in 1025 opgelegde aanslagen in de verschillende producten-
belastingen en bid in dat jaar geïnd bedrag beliepen als volgt: 

Belasting. Aanslag. Geïnd. 

Suikerbelastingen 1919 en 1920/ f 2 117 372 f 7 648 615 
1922 

Java-tabaksbclasting . . . . 16697 16607 
Sumatra-tabaksbelasting . . . 1033076 523 332 
Theebelasting 400 75" 1110164 
Koffiebelasting 698 152 904 568 

Belasting op het slachten van runderen, buffels, paarden 
en veulens op Java en Madoera. h; 1925 is terzake van deze 
belasting geïnd f 4 002 810, tegen I'3 665 261 (volgens ver-
beterde opga \ en) in 1024. 

De grootere opbrengst in 1925 is hoofdzakelijk toe te schrijven 
aan di1 daling van de veeprrjzen, waardoor het vleesch goed* 
kooper beschikbaar kan worden gesteld. In verschillende gewes* 
ten ging dit gepaard met eene verbetering van den algemeenen 
economischen toestand, terwijl uit enkele gewesten werd gerfp* 
porteerd, dal bet verscherpte toezichl op de clandestiene slacht 
het debiel van slaehtbriefjea gunstig beïnvloedde. 

Hel aantal overtredingen wegens het slachten zonder ver-
gunning bedroeg in 1025 2088, legen 1484 (volgens verbeterde 
opgave) in 1021. 

Belasting op het slachten van varkens op Java en Madoera. 
De opbrengst van de/e heffing Indroeg in 1925 I 331 485, tegen 
£871 557 (volgens verbeterde opgaven) in 1921. 

De mindere opbrengst in 1025 is hei gevolg van de stijging van 
de varkensprijzen, gepaard gaande met bet goedkooper worden 
van rundvleesch. 

11(4 aantal overtredingen wegens slachten zonder vergunning 
bedroeg in 1025 30, tegen 48 in 1924. 

Slachtbelastingen in de Buitengewesten. Hij Ord. van 10 
April 1926 (I. S. n°. 147) is (ene voorziening getroffen waar-
door de rechtstreeksche onderhoorigen vim bet Nederlandsch* 
lndisch Gouvernement in de onderafdeelingen Kolonedale, 
l.oewoek en Banggai der residentie Manado, ook na do afschei-
ding van die streken, op 1 October 1024, van bet gouvernement 
Celebes en onderhoorigheden en de inIij%• ïnu' daarvan bij bot 
gewest Manado, tot 1 Juni 1025 onderworpen blijven aan do 
belasting op bet slachten van runderen, buffels, paarden en 
t amme varkens, gelieven in liet gouvernement Celebes en onder* 
hoorigheden (1. S. 1913 n°. 151). 

In 1925 is aan rundslachtbelasting geïnd f 1 027 260. tegen 
f 9 0 8 490 (volgens verbeterde opgaven) in 192! en aan varkens* 
sbiebt belast ing f 795 614, tegen £755.106 (volgens verbeterde 
opgaven) in 1924. 

De vermeerdering van de rundslachtbelasting is een gevolg 
van de prijsdaling van het slachtvee en den verbeterden econo* 
mischen toestand van de bevolking, gepaard aan een verscherpt 
politietoezicht. De vooruitgang van de varkensslachtbelasting 
wordt toegeschreven aan moor welvaart onder de Chineesehe, 
bevolking. 

Hondenbelasting. Bij Ord. van 15 Juli 1925 (1 . S. n°. 331) 
is de hondenbelasting met ingang van 1 September 1925 ook 
ingevoerd op de onderafdeelingshoofdplaats Loekoep (afd. Gajo-
en Alaslanden, gouv. Atjeh en onderhoorigheden). 

Gorloëswinsibe'psting. De aanslag in deze belosting over de 
jaren 1014 t / m 1010 beliep einde 1924 I 856 120 127 en einde 
1925 f356 690 673. 

Het geïnde bedrag bedroeg f 10 946 102 voor 1924 (volgens 
verbeterde cijfers) en f 5 595 930 voor 1925 (volgens voorloopige 
opgaven). 

Belastingen van verschillenden aard, die s 'echts in hs t een 
of ander gewest worden geheven, Omtn ut de opbrengsl van 
en den. aanslag in deze belastingen vindt men opgaven over 1924 
en 1925 in talie] IX van bijlage H. 

De heffing van bet z.g. Kapoeas-geld aan den mond van de 
Kleine Kapoeas (de rivier van Pontianak) is opnieuw geregeld 
bij Ord. van 15 Mei 1926 (I. S. n". 192). 

Licentiën voor het houden van Chineesehe dobbelspelen. De 
licentiën brachten in 1925 op Java en Madoera f 5 2 850 en in 
de Buitengewesten E 182 101 op, tegen (volgens verbeterde op-
gaven) op Java en Madoera f 95 500 en in de Buitengewesten 
f 159 790 in 1921. 

Zegelrecht. Bij Ordn. van 12 Jan . 1926 (I. S. n". 25) en 
8 Maart 1926 (f. 8. n°. 94) is vrijstelling van zegelrecht ver-
bond voor sommige consulaire geschriften en voor eenige kleine 
bouwvergunningen, terwijl bij Ord. van 22 April 1926 (T. S. 
ii°. 159) de vergunningen tot hei uitvoeren van kleine wen-ken 
door particulieren voor eigen rekening tot verbetering van den 
aan* o!' afvoer ol' de keering van water vrijgesteld zijn van bet 
zegelrecht van f 25. 

Dij Ord. van 9 Seot. 1925 (I. S. n°. 179) is eene voorziening 
getroffen met betrekking tot bet zegelrecht van in het gouverne* 
ment Oostkust van Sumatra opgemaakte gran ;-akten. 

Aan zegelrecht is, volgens voorloopige opgaven, in 1925 ont* 
vangen £ 11 (jol 471, tegen (volgens verbeterde opgaven) in 1924 
f 11 653 198. 
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Ovei'schrijvinft,s-, inoo«Mle-en overgangsrecht. Rij Ord. 
vnn 8 Sept. 1926 (I. 8. n°. 171) is — mei terugwerkende kracht 
lol l Augustus 1021 — vrijstelling verleend van hel recht van 
overschrijving bij vestiging van zakelijke rechten, als bedoeld 
bij art. Lvan K.B, 18 Juli 1916 n°. 8 (I. S. L918n°. 21). 

De opbrengst van deze belastingen was in 1920" (volgens voor-
Loopige opgaven) en in 1921 (volgens verbeterde opgaven) als 
volei : 

| 1924 

Java en 
Madoera. 

B u i t e n - Totaal, 
gewesten. 

0ver8chrUvings- | 1924 1' 1 601 089 f 888825 1' ! 989 114 
recht 1 1925 2 286 991 476419 2 768 HO 

Successie* en o vet - , 1921 418 256 (il 480 47!'7: 6 
gangsrecht 1 1925 212 170 7 1 580 818 750 

Landrente (in de gouvernemcntsland >n op Java en Madoera). 
Behalve op hei in de residentie Batavia gelegen voormalig 
particulier land Angké Kapok en op de overige Bederl tol hel 
Landsdomein teruggebrachte landerijen in dal gewesl en in de 
residentie Bantam, waar onderscheidenlijk de in I. S. 1914 
n°. 815 en in 1. S. 1918 n°. 866 (sedert gewijzigd en aangevuld bij 
I. S. 1918 n°. 817 en 1919 n°. 474) opgenomen afzonderlijke voor-
loopige regelingen werken, alsmede in de voormalige residentie 
Preanger Regentschappen (mei uitzondering van een 4ü-lal dis-
trieten), in welk voormalig gewest die aanslag overigens geregeld 
bleef op den voet van I. 8. 1890 n°. 126, in verband mei J. B. 
190(i n°. 188 en 1909 n°. f>91, geschiedde de aanslag en de inning 
overeenkomstig de bij Ord. van 25 Juni 1907 (I. S. n". 277), in 
verband mei de Ordn. van 20 Dec. 1912 (I. S. n°. 005), 4 Juli 
1922 (I. 8. n°. 472) en 20 ()<•!. 1925 (f. S. n". 544) vastgestelde 
nieuwe regeling. 

De nieuwe regeling vond, ingevolge de Ord. van 11 Dec. 1916 
(I. S. n". 735), in 1925 mede toepassing in 5 districten der voor-
malige residentie Preanger Regentschappen. 

Verder werd de aanslag in de landrente herzien in 6 districten 
der residentie Bantam. Daarnaast werd in 1925 de aanslag in 
de landrente der sawahs herzien in 8 districten der voormalige 
residentie Cheribon, 6 districten der voormalige residentie 
Preanger Regentschappen, l.districl der residentie Kedoe, 2 
district en der residentie Banjoemas, 7 districten der residentie 
Madioen en 6 districten der residentie Madoera. 

De i n s l a landrenl e 1925 bedroef 
f 8 1 5 0 0 978, tegen f 8 0 722 822 (verbeterd cijfer) in 1924. 

In verband met misgewas en wegens andere gewichtige 
redenen werd vrijstelling verleend tol een bedrag van f' 1 150 137, 
terwijl 1219 910 moest worden afgeschreven wegens onbeplant 
blijven der gronden. Door een en ander moest dus de aanslag 
verminderd 'worden mei f 1 070017 (in 192! met f 1 378 925), 
zoodat werkelijk te heffen viel f29 880 926, tegen 129 343 397 
(verbeterd cijfer) in 1924. 

De vermeerdering in de opbrengst is hoofdzakelijk een gevolg 
van de invoering en de algeheele herziening van de landrente in 
11 districten en van de herziening vnn de landrente der sawahs i 
in 25 andere districten. 

lande 1925 was van den aanslag nog niet aangezuiverd 
f 301 976. 

Door de mei de inning bel ast < personen werd geïnd, doch niet 
verantwoord f 17 182. 

De voorloopige regeling nopens den aanslag in en de inning 
van de landrente op de tol hel domein van den Lande terug-
gekeerde of terug te brengen particuliere landerijen in de voor-
melige residentie Batavia en op andere in dal voormalig gewesl 
gelegen, daarvoor in aanmerking komende gronden, is bij Ord. 
van 21 N'ov. 1925 (I. S. n". 000) — met terugwerkende krach! 
tol 1 Januari 1918 — aangevuld. 

Bij G. B. 8.Jan. 1920 n<\ lx (Bb. n°. 10959) zijn de voorschrif-
ten der lnndrente-ordonnantie (I. S. 1907 n". 277), de voor-
schriften betreffende het nemen van padiproefoogsten ten be-
hoeve van hei landrente-onderzoek (Bb. n°. 784G) en het (1. B. 
8 Nov. 1909 n". s. regelende het drijven van den als hoemabouw 
bekenden onregelmatigen rijstbouw op droge gronden in hei 
voormalig gewesl Bantam gewijzigd. 

Bij Ord. van 21 Jan. 1926 (i. 8. n°. 85) is — mei ingang van 
I Augustus 1926 • bet niei voldoen, krachtens d< voorschriften 
lol uitvoi ring der landrepte-ordonnantie, aan de verplichting tot 
aangifte van overdrachl van inlandsche individueels bezits* 
rechten op den grond strafbaar gesteld. 

Bij Oril van 13 Maari 1920 (I. S. n". 105) zijn de bevoegd* 
beden, bemoeiingen en verrichtingen in zake <\<n aanslag in en 
de inning van de landrente op de toi bei domein van den Lande 
teruggekeerde of terug te brengen particuliere landerijen in bet 

irmnlig gewes! Batavia overgedragen ei, den gouverneur van 
Wjest-Jnva. 

Andere landelijke inkomsten. !!! m I Ie 
vertieningsbelasting en de tesnngheffing in hei gouvernement 
Celebes en Onderhoorigheden, de belasting op de sawahs en die 
op de iegalvelden en tuinen in de onderafdeelingen Boeleleng 
en Djembrana en de afdeeling Lombok (Bali en Lombok), de 
belast ing op de vischvijvers van Java en Madoera en de [nland-
sche verponding op Java en Madoera en de verhuur van visch-
vijvers, enz. in sommige gewesten op en buiten Java. De om-
trent de/e heffingen ontvangen opgaven zijn opgenomen in 
bijlage S, onder X. 

Pandhulsdlenst. De verwachting, dal de veulen uitbr iding 
van de pandhuisregie in de gewesten Atjeb en Onderhoorig-
heden en Oostkust van Bumatra (zie Verslag '925, kol. I-!S 9) 
dadelijk' winsten zon afwerpen, zonder dal groote kapitaals-
uitgaven daaraan verbonden zouden zijn, is volkomen bewaar-
heid geworden. 

Als plaatsen, waarmede een Lnndspnudhuis zal zijn gevestigd, 
zijn aangewezen Soeradadi (ros. Pekalongan) (Bb. n". 10901) 
en Amboeloe (res. Besoeki) (Bb. n". 10908). 

Binde 1925 waren 398 pandbtiizen in bedrijf, waarbij 
17 923 682 panden werden beleend, wa irop aan leensommen in 
het geheel werd verstrekt f 100 250 032, tegen in 1921 onder* 
scheidenlijk 42 842 533 en f 151 042 7- ! 

De exploitatiekosten van het bedrij!' bedroegen f 11332 781 
of, verdeeld over bet aantal panden, bijna f 0.21 per pand, 
terwijl een winst werd gemaakt van ï 12 457 511; deze cijfers 
beliepen in 1921 onderscheidenlijk f 10 192 825, ruim f 0,24 en 
f lo I ' s 141, 

« 
Recht op openbare rerkoopingen. Bij d ' en 

(vendukantoren der Lste klasse, waaronder Ingrepen die, welke 
beheerd worden door algemeene ontvangers van 's Landskassen) 
is in 1925 omgezei aan voor particuliere rekening verkochte 
goederen E li 988 687 en aan voor gouvernementsrekening ver-
kocht e goederen en producten f 1 211 108 (in 192! onderschei-
denlij k f 12 286.581 en I' 1 115 03,5) en te dier zake aan recht 
geheven f 846 269, latende, na aftrek van de kosten dier kan-
toren, eene winst van I' 509 103 (over 1924 bracht dit rechi 
onzuiver f 862 574 en zuiver 1' 616 878 op). 

Lij •! i vendukantoren der 2de klasse (die, waarvan het beheer 
eene bijbi trekking uitmaakt) beliep de omzet in 1925 bij de door 
notarissen beheerde kantoren f 1-i 921 200 en bij die onder beheer 
van gewestelijke secretarissen, commiezen op assistent-residen-
lieknntoren of besturende ambtenaren I 2 878 930, te zamen 
E 18 808186, welke Bommen over 1924 bedroegen f 15 805 289 
+ I' 2 888 291 = i is L48 530. 

Aan voor gouvernementsrekening verkochte goederen, enz. 
was onder den omzet van de kantoren der 2de klasse beerepen 
I 8 989 881 (in 1924 f 3 252 123). Ais aandeel van den Lande in 
de inkomsti n der vendukantoren der 2de klasse is in 1925 geïnd 
ter zake van de door notarissen beheerde kantoren f 882 808 en 
ter zake van de overige kantoren f 90 717. te zamen derhalve 
£ 478 055 (in L924 f 400 425 en f 72 989. of te zamen E 478 414). 
De zuivere opbrengst voor den Lande voor alle vendukantoren 
te z.am.n beliep alzoo in 1925 f 1 042 158 (in 1921 f 1 069 792). 

Als gevolg ven de instelling van het gewest West-Java en de 
overbrenging van de comptabiliteits-administratie van de 
best uurskantoren in dat gewest naar de departementen van 
algemeen bestuur, heeft bij Ord. van 27 Aug. 1925 (I. s. n°. 
121) en bij O. B. van denzelfden datum n". lx (I . S. n". 426) 

eene wijziging plaats gehad onderscheidenlijk van het vendu-
reglement (I. S. 1908 n". 18!)) en de vendu-instructie (T S 1908 
n". 190). 

Krachtens O. B. 30 Sept. 1925 n". 10 (1. S. n°. 521) is, met 
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ingang van l November 1925, te Ardiasa (ros. Madoera) een 
vendukantoor der 2de klasse gevestigd onder beheer van den 
controleur van Kangean en omvattende de oontrole-afdeeling 
Kangean. 

In verband mei de instelling van bei gewesi West-Java, is de 
organisatie van de vendukantoren in <Int gewesi l>ij <ï. B. 23 
Oct, 1925 n". 2K (l. 8. n". 545) bervormd. Zulks geschiedde bij 

(i. B, 7 Jan. 1926 n°. 23 (1. S. n". 15) eveneene ten aanzien 
van de vendukantoren in het gouvernement der Molukken, 

Ingevolge (i. B. 27 April 1920 n». 4 (I. 8. n°. 107) wordt met 
ingang van 1 October 1920 een vendukantoor der 2de klasse ge-
vestigd te Teloekbetoeng (res. Lampoengsche districten), onder 
helieer van den notaris aldaar en omvattende het geheele 
o e west. 

II. MUNTWEZEN 
iiij Ord. van 27 Nov, lirj.") (I. S. n°. Ö09) zijn maatregelen 

getroffen om aan den omloop van zilveren tnuntspeciën, bekend 
onder den naam van , ,dollar" en , ,dollarpasmunt", en van 
koperen muntspeciën, bekend onder den naam van , .dui ten" , 
in de gewesten Bumatra 's Westkust, Tapanoeli, Benkoelen, 
Lampoengsche districten (mei ingang van 1 April 1920) en 
Zuider* en Oosterafdeeling van Borneo (met ingang van 
I Januari 1927) een einde ie maken. 

Bij Ord. van 27 Nov. 192.") ( I . 8 . n". 010) is, met ingang van 
1 Januari 1920. de invoer van koperen muntspeciën, bekend 

onder den naam van „ d u i t e n " in de gewesten Bumatra 's West-
kust, Tapanoeli, Benkoelen, Lampoengsche districten en Zuider-
en Oosterafdeeling van Borneo verboden, 

Hij Ord. van 21 April 1926 (I. S. n". 104) zijn maatregelen 
gel rotten om aan den omloop van muntspeciën, hekend onder 
den naam van „dol larcenten" , in het gewest Atjeh en onder-
boorigheden een einde te maken; hij dezelfde gelegenheid is de 
invoer van dollars en dollarpasmunt in flat gewest nader ge-
regeld. 

SST. 

BURGERLIJKE EN MILITAIRE LANDSDIENAREN. 

Opleiding van ambtenaren voor den Nederlandsch-Indischen 
Bestuursdienst . Het besluil op de Indische Bestuursopleiding 
1922 (N. y. n°. 458, I. 8. n°. 650) is nader gewijzigd hij K. B . 
10 Mei 1920 (X. S. n". 11."), 1. S. n°. 319) in verband met de 
nieuwe onderscheiding van het personeel van het .Binnenlandsch 
Bestuur in liet Nederlandsch korps van den algemeenen he-
stuursdiensl en liet korps van den algemeenen kantcordienst. 

Examens voor den Nederlandsch-Indischen Bestuursdienst . 
Tijdens de tweede zitting van de commissie, die hier te lande in 
1925 heiast was met het afnemen van de examens vorfc den 
Nederlandsch-Indischen administraiieven dienst, onderwierpen 
zich ! candidaat-Indische ambtenaren aan deze examens; hier-
v.-m slaagden er 3. terwijl er 1 afgewezen werd. Voorbereidende 
examens werden niet meer afgenomen. 

Aan het eindexamen, dal in 1926 in de eerste zifting der com-
niissic liicr te lande werd afgenomen, onderwierpen zich ."> can-
didaat-Indische ambtenaren; drie der candidaten slaagden, twee 
werden afgewezen. 

In 1926 zijn hier te lande 42 jongeliedi n als candidaat-Indisch 
ambtenaar aangewezen, in tndië 9. 

Aanvullende academische studie. Voor het acadi miejaar 
l'.)-2") 1928 zijn 1-t ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur 
voor de aanvullende academische studie aangewezen. 

Doctoraal examen in hot Naderlandsch-Indisch recht. 
Gedurende het academiejaar 1925/1926 slaagden 15 juristen 
voor hit doctoraal examen in hel Ncderlandscli-lndiseh recht. 

Opleiding. Bij Ord. van 7 Mei pi-_>."> (I . S. n°. 210), ge-
wijzigd hij Ord. van 22 Jan. 1926 (I. 8. n". 32), zijn nieuwe 
regelen vastgesteld inzake de terugbetaling van gelden en verdere 
tegemoetkomingen, genoten ^'^ir personen die zijn aangewezen 
om in Xcderlandseh-Jndir voor den dienst aldaar te worden 
opgeleid. 

De regelen betreffende de tijdelijke opleiding in Nederland en 
daarmede verband houdende uitzending van personeel voor den 
kadastralen diens; in Nederlandsch-Indië (1. 8. 1923 n°. .145) 
zijn gewijzigd hij K. B. 2 Dec. 1925 n°. 45 (I. 8. 1920 n°. 30) in 
verband mei de overbrenging naar Nederlandsch-Indië van den 
te Wageningen gevestigden cursus voor speciale aangelegen-
heden betreffende den kadastralen dienst in Nederlandsch-Indië 
en de overbrenging van de bemoeienissen betreffende het 
kadaster van den Directeur van Binnenlandsch Piest uur op dien 
van Justi t ie . 

Voor de opleiding tot officier van gezondheid bij het Neder-
I landsch-lndisehe leger (K. B . 26 April 1926 n°. 16) en de regeling 
| betreffende de aanneming van studenten in de geneeskunde ter 

opleiding tot officier van gezondheid bij het Nederlandsen* 
! Indische leger zie men Bh. n". 11120. 

Betrekkingen bij den burgerlijken dienst. De lijst van be-
trekkingen hij den burgerlijken dienst in Nederlandsch-Indië, 
waartoe ook benoemd kunnen worden zij, die geen Nederlandsch 
onderdaan zijn (I. S. 1913 n°. 059), is nader gewijzigd en aan-
gevuld hij Ord. van 28 Jan . 1920 (I. S. n°. 44). 

Kostuum. Bij K. B . 12 Febr. 1920 n". 47 (Bh. n°. 11036) 
is een voorschrift vastgesteld voor de zeemacht, de landmacht, 

: hef Nederlandsch-Indische leger en de landmacht in Suriname 
en Curacao betreffende het draeen van uniform en wapenen in 
hef buitenland. 

Voor eene wijziging van het kostuum voor het personeel der 
• gouvernementsmarine zie men Bh. n". 10943. 

Bij O. B. 12 Mei 1925 n". 7 (Bh. n°. 10807) is een wit^kostuum 
voor opzichters bij den dienst van scheepvaart vastgesteld. 

De amhtskleoding voor de havenmeesters is gewijzigd bij 
O. B. 30 Aug. 1925 n°. 19 (Bh. n°. 10895). 

Bij G.B. 18 Oct. 1925 n°. 11 (Bh. n". 10905) is het groot-
kostuum en het dienstkostuum van de ambtenaren van den 
algemeenen bestuursdienst op Java en Madoera vastgesteld. 

Voor liet ambtskostuum voor de ambtenaren bij het hervormd 
Tnlandsch bestuur in de Buitengewesten zie men Bh. n°. 10824. 

Omtrent de dienstkleeding van den vlootpredikant en van den 
vlootaalmoezenier zie men G. B. 27 Oct. 1925 n°. 7 (J . C. 
n°. 90). 

Omtrent de versieringen van de gele songsong of zonnescherm 
zie men Bh. n". 10891." 

Voorvoegsel , , i r . " . De houders van het Bandoengsche 
ingenieursdiploma, zoomede de landbouwkundige ingenieurs, die 
het ingenieursdiploma behaalden aan de Landbouwhoogesehool 
te: Wageningen en de met dezen gelijkgestelde houders van de 
akte M. O. landbouwkunde, tuinbouwkunde en houtteelt mogen 
vóór hunne namen het voorvoegsel , , i r ." plaatsen (Bh. nos. 
L0818 en 10819). 

Bevordering, ontslag en non-activiteit van officieren. De 
regeling ven de bevordering, het ontslag en het op non-activiteit-
stellen van de Europeesche officieren, behooronde tot de Neder-
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landseh-Indische landmacht (N. S. 1910 n". '278, J. S. 1910 
n°. 092) is — met terugwerkende kracht tol 1 Februari 192/ï — 
nader gewijzigd bij K. B. 27 Aug. 19-25 n". 41 (N. K. n*. 369, 
I, S. H". 573) in dien / in , dat het aantal jaren waarna de müi-
taire apotheker '2e klasse en de militaire paardenarls 2e klasse 
aanspraak verkrijgt op bevordering van 10 op 9 jaar wordt 
gesteld. 

Hei voorschrift betreffende de beoordeelingslijsten van de 
Europeesohe officieren, behoorende lot de Xederlandsch-Tndische 
landmacht (I. S. 1919 nu. 317) is bij Ord. van 0 Nov. 1925 (T. S. 
n". 571), mei ingang van 1 Maar) 1926 (/.ie T. S. 1925 n°. 001), 
ingetrokken. 

Onderluitenants. Met tijdelijke afwijking van de regeling 
betreffende de onderluitenants van het leger in Nederlandsch-
Indiö (X. S. 1921 n". 11, 1. S. 19-21 n°. 111, zooals deze sedert 
zijn gewijzigd en aangevuld), is bij K. B . 12 Dec. 1925 n°. 27 
(N. S. 1925 n°. 109, ï. S. 1920 n°. 70) bepaald, dat de leeftijds-
grens, binnen welke onderofficieren van het Nederlandseh-
Indische leger tot onderluitenant bij de infanterie, cavalerie, 
artillerie en genie benoembaar zijn, wordt gesteld op den vollen 
ouderdom van 43 jaar. 

Pensioenen, gagementen en onderstanden. Bij K. B. '2'-> Mei 
1925 n". 05 (X. S. n°. 200, I . S. n°. 350) is — met ingang van 
1 Januar i 1926 (zie I. S. 1925 n°. 351) — het reglement op he t 
verleenen van pensioenen en van onderstand voor ééns aan de 
militairen van de aanvullingstroepen beneden den rang van 
onderluitenant van het Nederlandseh-Indische leger (N. S. 1919 
n°. 801, 1. S. 1920 n°. 65, zooals die sedert zijn gewijzigd en 
aangevuld) nader gewijzigd, waardoor voortaan voor militairen, 
die ter zake van handelingen of gedragingen, die de tucht onder-
mijnen, uit den dienst worden ontslagen, de pensioengerechtigd-
heid verloren gaat. 

Bij K. B . 5 Juni 1925 n°. 75 (X. S. n°. 230, 1. S. n°. 377) zijn 
de gagements- en pensioensbedragen van de Europeesche mili-
tairen van het Nederlandseh-Indische leger beneden den rang van 
onderluitenant, die vóór 1 Januar i 1920 recht op gagement of 
pensioen hebben verkregen, nader verhoogd. 

Bij Ord. van 23 Juli 1925 (I. S. n". 352) is het reglement op 
het verleenen van pensioenen en onderstanden aan de niet-
Europeesche militairen beneden den rang van officier van het 
Nederlandseh-Indische leger (T. S. 1910 n°. 170) nader gewijzigd. 

Bij G. B . 16 Juni 1926 n°. 8 (I . 8. n°. 231) zijn regelen vast-
gesteld in acht te nemen bij de berekening van de in militairen 
dienst bij de landmacht in Nederland, Xederlandsch-Indië en 
West-Indië genoten inkomsten, waarover contributie verschul-
digd is ingevolge art. 20, lid 2, van het reglement op het ver-
leenen van pensioenen aan Europeesche burgerlijke ambtenaren 
in Nederlandsch-Indië ( z i e l . S. 1905 n°. 136). 

Hij de wel van 13 Juli 1923 (X. S. 1923 n". 355, I. S. 1926 
n°. 292f— in werking getreden op 16 Augustus 1923 (X. S. 1923 
n". 410, I. S. 1920 n". 294) — is de pensioenwet voor het perso-
neel der koninklijke marine-reserve vastgesteld, welke wet is 
gewijzigd en aangevuld bij de wit van 27 Juni 1925 (X. S. 1925 
n°. 274, I . S. 1920 n". 293). Regelen waarnaar de voorloopige 
vaststelling van den pensioensgrondslag door den Minister van 
Marine /al behooren te geschieden, zijn gegeven bij K. TC. 24 
Dec. 1923 n°. 50 (X. S. 1923 n". 557. I. S. 1920 n'. 295). 

Wachtgeld, TCij K. B . 5 Juni 1925 n°. 09 (N. 8. n°. 229) 
zijn nader vastgesteld de regelen voor de toekenning van waeht-
geld bij terugkomst in Nederland aan personen, die voor benoe-
ming in tijdelijken dienst ter beschikking van den Gouverneur-
Generaal van Nederlandsch-Indië zijn gesteld. 

TCij G. TC. 8 Febr. 1920 n°. la ( I . S . ' n 0 . 54) kwam eene rege-
ling tol stand voor de toekenning van wachtgeld aan de in 
Xcderlandseh-Indischen burgerlijken dienst zijnde landsdie-
naren, die tot lid van het college van gedeputeerden eener pro-
vincie zijn gekozen en dat l idmaatschap hebben aanvaard. 

Bezoldigingen, toelagen, tegemoetkomingen, en?.. !><• l>ij 
G. 15. I Febr. 1925 n' . 1 (zie Verslag 1925, kol. 156) ingestelde 
bezoldigingscommissie is ontbonden (O. TC. 28 Nov. 1925 n°. 3). 

Xad.it bij (1. TC. 28 Nov. 1925 n°. 3 (J . C. n". 97) bij wijze 
van tijdelijken maatregel een he/.oldigiiigskantoor was ingesteld, 
waarvan de taak wordt omschreven in de bij dat besluit vast-
gestelde „instructie voor het hoofd van het bezoldigingskan-

Handelingen der Staten-Generaal . TCijlagen. 1926—1927. 

toor", is dat kantoor bij G. TC. 29 Juli 1926 n". 48 (I. S. n°. 312) 
definitief ingesteld. 

Voor nadere aanvullingen en wijzigingen van de TCezohligings-
regeling Burgerlijke Landsdienaren (I. 8. 1925 n°. 43) zie men 
I. S. 1925 nos. 329, 423, 528, 531, 532, 537, 584, 604, 634, 051, 
050 en 083 en 1926 nos. 19, 50, 82, 83, 92, 90, 107, 128, 100, 108, 
109, 172, 178, 183, 191, 193, 202, 204, 214, 222, 275, 281, 282, 
2H7, 289, 301, 303, 312, 322, 325, 327, 337, 341 en 361. 

Hij (1. B. 8 Mei 1925 nu. 19 (Bb. n". 10802) zijn de hoofden 
der departementen van algemeen bestuur mede gemachtigd om 
wachtgeld en volle bezoldiging toe te kennen in de gevallen als 
bedoeld bij de in Bb. nos. 5869 en 0123 opgenomen regelingen. 

TCij (i. B . 21 Dec. 1925 n". 1 (I . S. n". 053) zijn regelen vast-
gesteld omtrent de bepaling van de aanvangsbezoldiging van du 
inspecteerende ambtenaren van de arbeidsinspectie voor de Bui-
t enge westen, het gevangeniswezen, het tucht- en opvoedings-
we/i'ii, den dienst der zoutregie en den dienst van scheepvaart. 
Deze regelen zijn bij (1. B. 30 Dec. 1925 n°. 30 (I. S. n°'. 689) 
mede van toepassing verklaard op de inspecteerende ambtenaren 
van den pandhuisdienst en van den dienst der opiumregie. 

TCij ü . TC. 3 Mei 1925 n°. 4 (I . S. n°. 204) is onder nadere 
koninklijke goedkeuring bepaald, dat voor de uit 's Lands kas 
bezoldigde kerkelijke dienaren volwaardige voorpraktijk, door-
gebracht binnen en buiten de keerkringen in anderen dan gouver-
nementsdienst, clan wel in gouvernementsdienst buiten bezwaar 
van den Lande, tot een gezamenlijk maximum van 8 jaar in aan-
merking wordt genomen bij de vaststelling hunner bezoldiging. 

Bij (1. TC. 30 Juni 1926 n". 22 (I. S. n<\ 264) is een voorprak-
tijk-regeling vastgesteld voor de electro-technische ingenieurs bij 
den post-, telegraaf" en telefoondienst. 

Het reglement op de toekenning van noh-activiteitstrak-
tement , wachtgeld en onderstand aan burgerlijke landsdienaren 
(I. S. 1919 n». 193) en de regelingen in I. S. 1922 n». 817 en 
1925 n". 99 zijn nader gewijzigd en aangevuld bij G. TC. 23 Juli 
1925 n°. 11 (I . S. n°. 347). 

De opgave van de betrekkingen, waaraan voor den bekleeder 
het genot van eene toelage voor bijzondere ambtskosten is ver-
bonden, bedoeld in art. 17 der TC. TC. L. 1925 (I. S. n". 43) is 
aangevuld bij G. B . 28 Juli 1925 n°. 22 (I . S. n°. 357). 

TCij Cr. TCn. 1 J an . 1926 n°. 6 (I. S. n". 1) en 30 Juni 1926 
n°. 40 (I. S. n". 271) is de regeling betreffende de toekenning 
van slandplaatstoelagen aan burgerlijke landsdienaren (met uit-
zondering van die van het Departement van Oorlog) (I . S. 1925 
n°. 49) gewijzigd en aangevuld. 

TCij G. TC. 21 Juli 1925 n". 18 (I. S. n°. 334), aangevuld bij 
O. TC. 29 April 1926 n". 19 (I. S, n°. 174), is aan eenige groepen 
van landsdienaren op Sumatra eene toelage wegens dienstbelang 
toegekend. 

Voor nadere aanvullingen en wijzigingen van de militaire be-
zoldigingsregeling1 1925 (I . S. 1925 n°. 44) zie men I. S. 1925 
nos. 302, 350, 503, 535, 539, 557 en 598 en 1920 nos. 2, 88, 
162, 261 en '272. 

Xa verkregen Koninklijke machtiging, zijn in Augustus 1925 
door den Minister van Koloniën ten behoeve van de militairen 
beneden den rang van onderluitenant van liet Nederlandseh-
Indische leger, voor zoover noodig met terugwerkende kracht 
tot 1 Februari 1925, vastgesteld: o..de bezoldiging en de voor-
schotten daarop gedurende den overtocht van Nederland naar 
de Overzeesche gewesten en omgekeerd voor hen, die niet in het 
genot zijn van andere bezoldiging; I). de toelagen voor hen, die 
gedurende >den overtocht van Nederland naar de Overzeesche 
gewesten of omgekeerd belast worden met een opdracht ; c. de 
uitkeeringen voor eenmaal en vergoeding van reiskosten aan hen, 
die den dienst in Nederland verlaten of wier detacheering ge-
eindigd is, zoomede aan gewezen militairen en aan de weduwen 
en wee/en van bovengenoemde personen, die daar te lande zijn 
aangekomen (15b. nos. 10900 en 10987). 

Bij Ord. van 11 Maart 1920 (I. S. n". 100) is eene regeling 
vastgesteld betreffende het op non-activiteitstellen en de toe-
kenning van non-activiteitstraktemehl aan militairen in werke-
lijken dienst, die tot lid van het college van gedeputeerden eener 
provincie zijn gekozen en dat lidmaatschap hebben aanvaard. 

Voor eene wijziging van de bepalingen nopens het toekennen 
van inkomsten aan militairen gedurende den overtocht van 
Xederland naar de koloniën of omgekeerd en van de bij de 
,.regeling betreffende de koloniale reserve" behoorende bezol-
di(nnss8chalen zie men TCb. n". 10801. 

Ned.-Indië. o i 

http://Xad.it


VERSLAG 1 9 2 6 . 

163 Hoofdstuk N. 164 

Bij G. Bn. 1 Jan . 1096 nü. H (I. S. n". 9) en 1 Juli 1926 n". 3 
(1. S. n". 278) is de regeling betreffende de toekenning van 
standplaatstoelagen aan militairen der zeemacht in Neder-
landw >h-Indië (I. S. 1925 nü. 150) gewijzigd en/aangevuld. 

Huisvesting, hij (!. B. BO Oot. 1933 n". :U (I . S. n°. 555) 
is eene nieuwe algemeene regeling vastgesteld nopens de voor-
ziening van Landswege in de huisvesting van burgerlijke l.ands-
dienaren, niet behoorende tof liet Departement van Oorlog, en 
nopens de betaling van huur voor de hun aangewezen woningen. 

Reis- en verblijfkosten. Het algemeen reisreglement (1 . S. 
1921 n°. 422] is nader gewijzigd hij Ordn. van 7 Jan . 1936 (I. S. 
n°. 14), 17 Maart 192(1 ('1 S. n°. 112) en 8 April 1926 (1. S. 
nu. 145). 

De door liet hoofd van het. kantoor vuur reiswezen vastgestelde 
voorschriften omtrent het genol van reistoelagen zijn opgenomen 
in Hh. n". 10950. 

De regeling nopens het toekennen van terreingelden en de 
uitbetaling van reis* en transportkosten aan en ten behoeve van 
het technisch personeel hij den kadastralen dienst, belasl met 
opnemingswerkzaamheden, is opgenomen in Bh. iv\ 10790. 

Eene nieuwe regeling nopens liet toekennen van terreingelden 
en de uitbetaling van reis- en transportkosten aan on ten be-
boeve van het personeel van den opsporingsdienst heiast met 
opname- en verkenningswerkzaamheden, is opgenomen in Bb. 
n". 10791. 

De regeling nopens het toekennen van terreingelden en de uit-
betaling van reis- en transportkosten aan en ten behoeve van 
het personeel van den dienst van liet bosehwezen, belast met 
opnemings- en verkenningswerkzaamheden >s opgenomen in 
Bb. n°. 10825. 

Voor eene wijziging van de regeling nopens het toekennen van 
terreingelden aan het personeel van den topografischen dienst, 
dat met opnemingswerkzaamheden is belast en de wijze van 
betaling daarvan (Bb. n°. 10760) zie men Bb. n°. 10789. 

Bij (1. B . 25 Maart 1926 n°. 19 is eene commissie ingesteld 
welke tot taak heeft een onderzoek in te stellen naar de werking 
van de z.g. terreingeldregelingen ivn einde de lïegeerlng te 
kunnen voorlichten aangaande de vraag of en zoo ja in hoever 
deze regelingen wijziging behoeven en of deze' regelingen ook 
dien"ii te worden uitgestrekt tot groepen, voor welke zoodanige 
voorzieningen nog niet worden getroffen. 

Overtocht. He t overtochtsreglemeni ( I . S. 1916 n°. 605) 
is — met ingang van 1 Januari 1926 (zie I. S. 1925 n". 349) — 
nader gewijzigd bij K. B . 22 Mei 1925 n". 33 (I. S. n". 348) mei 
betrekking tot de aanspraak op overtocht voor T.andsrekening 
van eervol uit den dienst ontslagen militairen. 

Bij G. B . 26 Maart 1926 n°. 68 (1. S. n \ 125) zijn eenige be-
voegdhedeii, in het overtochtsreglement aan den Gouverneur-
Oeneraal toegekend, overgedragen aan de Departementshoofden 
en het hoofd van het kantoor voor reiswezen. 

Hei (1. B. 13 Juli 1917 n°. 37 (1. S. n°. 375) betreffende de 
bevoegdheid van de hoofden van gewestelijk bestuur tot het ver-
leenen van overtocht op 's Lands kosten is gewijzigd bij G. B. 
7 IV!.v. 1926 n°. 1 8 ( 1 . S. n°. 55). 

Mi bepalingen ten aanzien van de rangschikking in klassen 
van landsreizigers naar en van Nederlandsch-Indië (Bh. nos. 
9871, 9902 en 10108) zijn nader gewijzigd en aangevuld (zie 
Bb. nos. 10818. 10890, 10803 en 10964). 

Verloven. De lij.~' van betrekkingen, die 1 ij vi rl m nr 
Europa van den titularis voor niet langer dan een jaar tijdelijk 
worden waargenomen is aangevuld bij (ï. B . 17 Mei 1925 n°. 7 
(Bb. n . 10810). 

[n 1925 is aan 519 burgerlijke [andsdienaren buitenlandsch 
verlof wegens langdurigen dienst verleend, tegen 559 in 1924, 
terwijl aan 88 Europeesche ambtenaren zoodanig verlof wegens 
ziekte werd toegestaan (in 1921 50). Buitenlandsch verlof buiten 
bezwaar van den Lande werd verleend aan 30 burgerlijke lands-
cliennn n, tegen 22 in 1924. 

Geneeskundige behandeling. Bij <i. B. 21 Mei 1920 n , 22 
( I S . n". 203) zijn de plaatsen aangewezen waar door alle bur* 
gerlijke Landsdienaren verzekeringen op geneeskundige behan-
deling en verstrekking van genees* en verbandmiddelen kunnen 
worden gesloten. 

Geneeskundige keuring. De voorschriften voor bel genees* 
kundig onderzoek van burgerlijke hmdsdienaren in vasten dienst 
bij aanvrage om ontslag uit de betrekking of 's Bands dienst 
wegens ziekte, enz. (Bb. n". 10962) zijn aangevuld bij G. B. 
9 Maart 1926 n". 37 (Bb. n". 11012). 

De toekenning van extra-belooning voor door Dandsgenees-
kundigen verrichte geneeskundige keuringen is bij G. B. 26 
Maart 1926 n°. 69 (I, S. n". 126) ingetrokken 

Het keuringsreglement voor vliegeniers en waarnemers bij de 
landmacht (Bb. n". 9888) is nader gewijzigd bij G. B. 9 Dec. 
1928 n°. 18 (Bb. n". 10939). 

Weduwen- en weezenfondsen. Bij (J. B . 17 Oct. 1925 n°. 19 
(Bb. n". 10904) is bepaald, dat de Javasche Bank zich kosteloos 
belast met het kassierschap van het weduwen* en weezenfonds 
van Europeesche burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch-Indië, 
het Europeesche ambtenaren-pension nfoods, la f Inlandsche 
ambt f naren-pensioenfonds en het pensioenfonds van Europee* 
sche locale ambtenaren in Nederlandsch-Indië, zoomede van het 
weduwen* en weezenfonds der Europeesche officiereu van het 
Nederlandsch-Tndische leger, het weduwen* en weezenfonds van 
Europeesche militairen beneden den rang van officier bij de 
koloniale troepen, het pensioenfonds voor de officieren van de 
landmacht in Nederlandsch-Indië, het pensioenfonds voor de 
Europeesche en met dezen gelijkgestelde militairen beneden den 
rang van officier in Nederlandsch-Indië en het pensioenfonds 
voor de niet-Europeesche militairen beneden den rang van offi-
eicr in Nederlandsch-Indië, en met de bewaring van de aan die 
fondsen toebohoorende en door deze in pand genomen waarden. 
Bij dezelfde gelegenheid zijn vastgesteld een tweetal regelingen 
in verband met aankoopen, het te gelde maken en de bewaar-
geving van effecten, ten behoeve van de pensioen* en weduwen-
en weezenfondsen van de Indische burgerlijke en locale ambte-
naren en van de militaire koloniale landsdienaren. 

Bij K. B. 5 Febr. 1925 n°. 2 ! (N. S. n°. 31) zijn de bczo!-
digingen en de samenstellling van bet personeel van de directie 
der pensioenfondsen voor de koloniale landsdienaren en locale 
ambtenaren nader herzien. 

Bij G. B. I 1 Aug. 1925 n°. 18 (I. S. n°. 373) is de staat vast-
gesleld aangevende de betrekkingen en de bezoldigingsregelingen 
van het personeel bij het beheerskantoor van de pensioen* en 
Weduwen* en weezenfondsen van de Indische burgerlijke en 
locale ambtenaren. 

Bij G. B. 15 Aug. 1925 n°. 21 (Bb. n». 10839) is de staaf 
vastgesteld aangevende de betrekkingen en de bezoldigingsrege* 
ling van het personeel bij het beheerskantoor van de pe'nsioen-
fondsen voor de militaire koloniale landsdienaren. 

De voorloopige regeling omtrent de benoeming van commis* 
Barissen van toezicht op het beheer der pensi «nfondsen voor de 
militaire' koloniale landsdienaren in Nederlandsch-Indië, de aan 
hen toe te kennen vergoeding e'n wijze waarop het toezicht wordt 
uitgeoefend (Bb. n". 9603) is gewijzigd bij G. B . 25 Maart 1926 
n°. 43 (Bb. n°. 11021). 

He t reglement voor het weduwen* en weezenfonds der Euro* 
peesche officieren van het Nederlandsch-Indische leger (T. 8. 
1923 n' . 166) onderging eenige aanvullingen t-n wijzigingen bij 
K. B . 22 Maart 1926 n°. 25 (X. S. n". 48, I. S. n°. 237), o. a. 
noodig gebleken om de bepalingen in het reglement geheel in 
overeenstemming Ie' brengen met de bij de wet van 18 Febr. 
•922 (N. S. n \ 69) in het'burgerlijk wetboek aangebrachte aan* 
vullingen en wijzigingen betreffende de z.g. reparatie-huwe* 
lijken. 

Bij K. B. 21 Dec. 1925 n". 44 (N. 8. 1925 ,v\ 477; T. S. 1926 
n°. 99) is het reglement voor het weduwen* en weezenfonds van 
Europeesche militairen beneden den rang van. officier bij de 
koloniale troepen — met terugwerkende krach! tot 1 October 
1924 — aangevuld en gewijzigd. 

"> 
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O. 
AANGELEGENHEDEN, BEHOORENDE TOT DEN WERKKRING VAN HET 

DEPARTEMENT VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL. 
I. LANDBOUW. 

Het Europeeseh technisch personeel van de Afdeeling Land-
bouw (hieronder de landbouwvoorlichtingsdienst — de eigen-
lijke voorlichting op landbouw-, tuinbouw- en binnenvisscherij-
gebied —, het landbouwonderwijs en de maatregelen op land-
bouwkundig gebied ter verbetering van den toestand in de 
Tjiheavlakte) bestond op het einde van 1925 u i t : het hoofd dier 
afdeeling, 1 inspecteur voor den landbouw, 1 inspecteur voor 
het landbouwonderwijs, 1 adjunct-inspecteur speciaal voor den 
tuinbouw, 31 landbouwconsulenten, 3 landbouwkundige ambte-
naren, 8 tuinbouwkundige ambtenaren, 3 ambtenaren voor de 
binnenvisscherij, 1 landbouwkundig assistent voor wefenschap-
pelijke onderzoekingen op landhuishoudkundig gebied, 1 amb-
tenaar belast met de leiding van 's Lands landbouwbedrijf in 
de Tjiheavlakte (afd. Tjiandjoer) en het onderwijzend personeel 
van de middelbare landbouwschool te Buitenzorg en van de 
cultuurscholen te Soekaboemi en Malang. H e t inlandseh tech-
nisch personeel bestond uit 56 adjunct-land bouwconsulenten en 
adspirant-adjunct-landbouwconsulenten, 29 landbouwopzichters 
en adspirant-landbouwopzichters en 1 mantri voor de vruchten-
teelt, 

He t gezamenlijke personeel was verdeeld over het kantoor van 
het hoofd der Afdeeling Landbouw te Buitenzorg en 20 geweste-
lijke ressorten (14 op Java en Madoera en 6 in de Buitenge-
westen), welke laatste waren ondergebracht in 11 landbouw-
ressorten (6 op Java en Madoera en 5 in de Buitengewesten), 
waarvan er 6 uit slechts één en 5 uit meer gewestelijke ressorten 
bestonden. Elk dezer 11 landbouwressorten stond onder leiding 
van een ouderen ervaren landbouwconsulent. Voor zoover hun 
ambtsgebied uit meer gewesten bestond, hadden deze 11 res-
sortleiders landbouwconsulenten aan zich toegevoegd voor het 
beheer van den landbouwvoorlichlingsdienst in de aan hunne 
leiding toevertrouwde gewestelijke ressorten, welke niet door 
hen zelf rechtstreeks werden beheerd. In 4 gewestelijke ressor-
ten waren bovendien een of twee landbouwconsulenten onder de 
gewestelijke beheerders tewerkgesteld. 

Met medewerking van de betrokken landbouwconsulenten 
werd, naar aanleiding van de motie-Albarda in de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, een onderzoek ingesteld naar en rapport 
uitgebracht over den economischen toestand van de bevolking 
in Nederlandsch-Indië. Verschillende andere onderzoekingen, in 
den regel van meer plaat selijken aard, werden door den land-
bouwvoorlichtingsdienst verricht, terwijl ook medewerking werd 
verleend aan het onderzoek van het „Native Rubber Investiga-
tion Commit tee" in Tapanoeli, Palembang en de Westorafdee-
ling van Borneo. Het onderzoek voor de bedrijfsontleding van 
den Inlandschen landbouw werd voortgezet; eene voorloopige 
publicatie over de arbeidsaanwending in den na t ten rrjstbouw 
kon worden samengesteld uit de vele gegevens welke op dit 
gebied reeds werden verzameld. 

De landbouwconsulenten stelden zeer vele onderzoekingen in 
en brachten adviezen uit inzake irrigatieprojecten en bevloeiings* 
regelingen. Op eenige plaatsen hielden ze bevloeilngsproeven, 
waarvan die in Soerabaja en Semarang betreffende bel water-
verbruik van oostmoesson-rijst de belangrijkste zijn. 

Op het gebied van bemesting werden de proeven met kunst-
mest voortgezet en uitgebreid tot alle landbouwressorten, met 
uitzondering van Besoeki, Celebes en Manado. In verschillende 
streken kon de landbouwvoorlichtingsdienst reeds overgaan tot 
demonstratie van het gebruik van kunstmest op padi, suikerriet 
en tabak; naar aanleiding hiervan ging de bevolking over tot de 
aanschaffing van fosfaatmest voor sawahrijst (in Semarang, 

j Rembang en de marga Semendo van het gewest Palembang), 
! van zwavelzure ammonia voor de Inlandsche rietoultuur (iu 
| Pasoeroean, Kediri, Madioen en de afdeeling Koedoes der resi-
j dentie Semarang), van zwavelzure ammonia en dubbelsuper-
I fosfaat voor sawahbemesting (in het landschap Sipirok van het 
• gewest Tapanoeli). 

De proeven met groene bemesting werden belangrijk uitge-
breid, hiertoe aangemoedigd door de goede vooruitzichten, 
welke de groene bemesting in den Inlandschen landbouw heeft 
en de belangrijke resultaten daarmede reeds in vele streken ver-
kregen. H e t zijn vooral Crotalaria anagvroides en calopogonium 
mueunoides, die in vele gevallen hun bruikbaarheid hebben 
bewezen; de proeven met verschillende soorten leguminosen 
worden allerwegen voortgezet. In verschillende streken kon 
reeds, naar aanleiding van de verkregen resultaten, lot demon-
stratie worden overgegaan. Vooral in Midden-Java, waar het 
langst op dit gebied is gewerkt, past de bevolking van vcrschil-
lendc streken in toenemende mate thans groenbemesting toe; 
zoo stonden in Wonosobo reeds 800 bouw ( + 560 H.A.) tabaks-
gronden onder de Crotalaria, waarvan het zaad door de bevol-
king op de pasar verhandeld wordt. 

Brachten deze groenbemestingsproeven reeds vele cultuur-
methodc-proeven mede, ter bepaling van de beste wijze van den 
aanplant van groenbemesters in combinatie met de verschillende 
bevolkingscultures, werden ook andere cultuurproeven, produc-
tievermeerdering en kostenverlaging ten doel hebbende, door 
landbouwconsulenten genomen, zooals met de gogo rantja-cul-
t uurwijze in Noord-Soerabaja en Rembang. 

Demonstrat ie van het verjongen van koffietuinen in Palem-
bang had ten gevolge, dat + 90 000 koffieboomen door de bevol-
king op s tump werden gekapt, 

Als gevolg van gehouden demonstrat ies met betere landbouw* 
werktuigen, kwamen zeer vele aanvragen om ijzeren ploegen, 
wiedworkt uigen, enz. bij den landbouwvoorlichtingsdienst bin-
nen,waaraan zooveel mogelijk werd voldaan. 

Variëteitenproeven werden wederom voortgezet. Vooral met 
de padi tjina werd in een tiental ressorten succes geoogst. I n 
Balatiga bedroeg de bevolkingsaanplant van padi tjina reeds 2485 
bouws (over 102 desa's verdeeld), in Grobogan 800 ïi 1000 bouws 
en in Jogjakarta meer dan 2000 bouws. Behalve van deze rijst-
varieteit verstrekte de landbouwvoorlichtingsdienst geselecteerd 
plantmateriaal van verschillende andere cult uurgewassen, zooals 
van koffie en hevea op Sumatra en van k lappen in Besoeki en 
Kedoe. 

De 10 landbouwcommissies in Jogjakarta, Soerakarta en 
Kedoe beantwoorden mear en meer aan de verwachting; ter ver-
betering van het landbouwbedrijf iri eigen kring deden zij ook in 
het afgeloopen jaar goed werk. 

De bestaande associaties van Inlandsche theetuinbezitters 
gingen zich — met voorloopig goed succes — toeleggen op 
levering van theeblad op contract aan Europeesche thec-onder-
nemingen. 

Ter verbetering van den toestand in de Tjiheavlakte kon in 
1925 eene oppervlakte van 1250 bouws (875 II .A.) met sawah-
padi worden beplant. Bijzonder hevige en langdurige di-oogtc 
maakte den aanleg van nieuwe leidingen zeer moeilijk, zoodat 
nog niet alles gereed kon komen. 11400 M. nieuwe leiding werd 
gegraven en 000 K.M. bestaande leidingen zijn schoongemaakt 
en onderhouden. Het veebedrijf ondervond ook moeilijkheden 
door de felle droogte, waardoor de weilanden onvoldoende vee-
voeder leverden en het vee met krachtvoer moest worden bij-
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gevoerd. I>e gezondheidstoestand v.-m de arbeidersbevolking liet 
weinig te wensehen over, Kinineverstrekking beeft wekelijks 
plaats. De dagpolikliniek werd in 1925 door ruim 10 000 personen 
bezoebt. De unantieele uitkomsten van het bedrijf gaven alle 
reden tol tevredenheid. De. uitgaven bedroegen f31498, de 
inkomsten E 50646. De waarde van de boeve nam wederom 
belangrijk toe door verschillende ferbeteringen. 

Bij G. 15. 18 Nov. 1928 n°. 17 (J. C. n°. 98) is aangeteekend 
dai de vereeniging Nederlandsch-Indisch Landbouw Syndicaat 
gerekend van 8 October 1925 heeft opgehouden Ie bestaan, ter-
wijl bij hetzelfde besluil (Bb. n°. 10018) de in art. 1 van G. B. 
28 Juni 1918 n°. 81 (Bb. u°. 7858) bedoelde werkzaambeden 
— namelijk i . ! aun de Regeering, de hoofden der departementen 
van algemeen burgerlijk bestuur en de hoofden van gewestelijk 
bestuur uitbrengen van advies, geven van inlichtingen of doen 
van voorstellen met betrekking tol de landbouwnijverheid op 
Java, mei uitzondering van de suikerindustrie — zijn opgedragen 
aan hel bestuur van hel Algemeen Landbouwsyndicaat te 
Batavia. 

Op tuinbouwgebied wen! belangrijke arbeid verricht. De 
pisanguitvoer van Banjoewangi naar West-Australië bedroeg 
168 891 trossen, tegen 187 802 trossen in 1924. In hel lste"half-
jaar L925 werden van Banjoewangi naar Soerabaja vervoerd 
41 250 pisangtrossen; ook de verzending van pisang binnens* 
lands ii;un toe. 

lief uitzetten van onderstammen-proeven in de manggatuincn 
te Pasoeroean, Pamekasan en Solo werd voltooid. Een aanvang 
is gemaakl met de samenstelling van eene economische mono-
graphie over de mangga. 

l:it de verschillende proeftuinen werden de volgende hoeveel-
heden plantmateriaal op aanvraag geleverd : door den proeftuin 
te Pasoeroean 5227 mangga-enten, door den proeftuin te Poenten 
844 djeroek-enten en 1282 tjangkokans, door het tuinbouwbedrijf 
Bagoenan 2881 tjangkokans en zaadplanten en 5548 ananas-
uil loopers. 

De veredelingsproeven met bijna alle belangrijke vruchten-
soorten konden op hel tuinbouwbedrijf' Bagoenan met, goed 
succes worden voortgezet. Hel werk in de tuinbouwcentra 
Tosari, Sindanglaja en Kabandiahë bepaalde zich in hoofdzaak 
tot de levering van goede kiemkrachtige groentenzaden. In het 
geheel werd 082.12 K.G. aan zaden van verschillende groente-
soorten uit Holland ingevoerd. Uitbreiding werd gegeven aan de 
cultuur van tot nu toe niet of weinig gekweekte gewassen 
(scborseneeren, rbabarber, meiknollen, enz.) , zoomede aan de 
cultuur van snijbloemen. 

Ten opzichte van de groentencult'uur op de Karo-hoogvlakte 
is uit de verhoogde uitvoercijfers van tuinbouwproducten van 
Medan naar den overwal eene belangrijke eiiltutiruitbreiding te 
concludeeren, hetgeen bovendien ook blijkt uit den jaarlijks 
hooger wordenden verkoop aan groentenzaden. De bevolking 
van die streel, had einde 1925 eene oppervlakte van ± 30 H.A. 
mei tarwe beplant. 

I ie eenvoudige proeven op hel zoutwatervisscherijbedrijf te 
Penoemboekan (afd. Bangil) werden voortgezet en hebben tot 
èenige resultaten geleid. Zoo bleek een gift van S00 L, melasse 
per H.A. en hel omploegen van den vijverbodem een gunstig 
werkend middel te zijn voor de bestrijding van slakken en tevens 
ter bevordering van de wiergroei; zwavelzure ammonia, naar 
rato van 100 K.G. per H.A., toegediend in reeds bezette bevol* 
kingsvijvers bleek gunstig te werken op de wiergroel en geen 
nadeel op te leveren voor de visch. 

Bij liet uitzetten van plantvisch in randvijvers werd wegens 
de groote droogte last ondervonden van het hooge chloorgehalte 
van hel water, hoor geregelde controle op het zoutgehalte dezer 
vijvers konden de bezitters tijdig werden gewaarschuwd, zoodat 
verliezen daarbij weinig voorkwamen. 

Tn de zoetwatervisen-kweekerij Poenten is voor levering van 
plantvisch tombro en tombro mas geselecteerd en voortge-
kweekt; geleverd werden 23 000 stuks tombro en 5000 stuks 
tombro mas. De voordeeligste exploitatie van een vijver met 
de/e zoetwatervisschen werd nagegaan. 

Visebuitzet tingen badden plaats in een tweetal meren: de uit-
gezette karpers bleken zich daarin goed te vermeerderen. 

De verschillende klassen van de middelbare landbouwschool te 
Buitenzorg telden bij den aanvang en bij bet einde van 1925 het 
volgend aantal leerlingen. 

lste klasse 
8de „ 
3de „ 

Totaal . 

Inlanders. 

A a n ' Einde. vang. i vang. 

Chineezen. 

Aan- Einde. 

Totaal 

Aan 
vang. Hinde. 

8 
9 
4 

21 

.2 21 27 1 1 80 
5 18 17 4 1 26 
8 19 18 

57 
1 4 24 

25 63 
18 
57 (i 0 so 

40 
23 

88 

Bij het einde van den cursus 1924 1925 (31 Mei 1925) gingen 
over van de 1ste naar de 2de klasse 21 leerlingen (9 konden niet 
worden bevorderd, van wie 7 de school verlieten) en van de 2de 
naar de 3de klasse 23 leerlingen (3 konden niet worden bevor-
derd, van wie 1 de school verliet); van de 3de klasse behaalden 
22 leerlingen bet einddiploma (2 bleven in de 3de klasse zi t ten). 
I n Juli 1925, bij den aanvang van het nieuwe cursusjaar, werden 
42 leerlingen tot de 1ste klasse toegelaten, van wie later 2 
wegens gebleken onvoldoenden aanleg verwijderd moesten wor-
den. Van de 88 leerlingen, die op het einde van 1925 de middel-
bare landbouwschool bezochten, waren er 31 vrijgesteld van de 
betaling van schoolgeld en leermiddelen. Met het oog op het 
groote aanlal aanvragen om toelating tot de 1ste klasse, ver-
leende de Begeering machtiging tot verdubbeling van die klasse. 
Na het behalen van het diploma der middelbare landbouwschool 
ontvangen de tot adspirant. adjunct-landbouwconsulent be-
noemde jongelui een practische na-opleiding op het landbouw-
bedrijf Moeara bij Buitenzorg, waarmede eene verhooging van 
hunne bruikbaarheid voor den landbouwvoorlichtingsdienst is 
verkregen. 

Aan de 31 leerlingen, welke de 3de klasse van de cultuurschool 
te Soekaboemi einde 1924 telde, kon na afgelegd eindexamen in 
Mei 1925 een diploma worden uitgereikt. Bij de eveneens in die 
maand afgenomen overgangsexamens werden 10 leerlingen niet 
naar eene hoogere klasse bevorderd. Bij den aanvang van het 
nieuwe cursusjaar, in Juli 1925, werden 44 nieuwe leerlingen 
tot de 1ste klasse toegelaten. Dit aantal , nog vermeerderd me t 
de niet naar de 2de klasse verhoogde leerlingen, maakte het 
noodzakelijk om twee eerste klassen te vormen. Einde December 
1925 bedroeg het aantal leerlingen op de cultuurschool te Soeka-
boemi als volgt. 

lste klasse A 
lste klasse B 
2de „ 
3de „ 

Totaal . . . 

Euro- In- Chi-
peanen. j landers. neezen 

" 8 1 
11 ; 11 1 
10 9 3 
7 " — 
42 42 5 

Totaal. 

23 
23 
22 
21 

89 

Vijf leerlingen van de hoogste, 7 van de 2de en 18 van de l s te 
klasse betaalden geen schoolgeld. Afgeschreven werden ('> leer-
lingen, deels omdat zij de lessen niet konden volgen, deels omdat 
de studie voor hen te duur was. 

Aan het in Mei 1925 gehouden eindexamen van de cultuur* 
school te Malang namen deel 32 leerlingen van afdeeling B en 
4 leerlingen van afdeeling D. He t diploma B (Landbouw) kon 
worden uitgereikt aan 23 leerlingen en het diploma D (Tuin-
bouw) aan 4 leerlingen. Een 9-tal leerlingen voldeed niet aan de 
voor het eindexamen gestelde eisenen. Bij de overgangsexamens 
werden bevorderd van de ls te klasse der afdeeling B naar de 
2de klasse dier afdeeling 25 leerlingen (niet overgegaan 2), van 
de 2de klasse der afdeeling B naar de 8de klasse dier afdeeling 
23 leerlingen (niet overgegaan 3) en van de 2de klasse der afdee-
ling 1) naar de 3de klasse dier afdeeling 10 leerlingen. H e t aan-
tal aanvragen voor toelating tot het nieuwe cursusjaar 1925/ 
1920 was zóó groot, dat voor de afdeeling B twee eerste klassen 
moesten worden gevormd. Van de 107 jongelieden, die zich aan-
meldden, konden er 57 als leerling worden aangenomen (39 
afkomstig van een Europeesche lagere school, 2 van eene Hol-
landsch-Ghineesche school, II van een Mulo-school, 1 van een 
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H.B.S., 2 van de opleidingsschool voor Inlandsche ambtenaren 
en 2 van een Hollandsch-Inlandsche school). Voor de afdeclingen 
A (Boschwezen), C (Landbouwvoorlichtingsdienst) en D (Tuin-
bouw) werden geen nieuwe leerlingen aangenomen. Einde 1925 
bedroeg het aantal leerlingen op de cultuurschool to Malang 
als volgt: 

Euro-
peanen. 

In-
landen. 

Chi-
neezen. Totaal. 

A f d e e l i n g B. 

1ste klasse 
2<!e „ 
Me „ 

A f d e e l i n g D. 

37 
21 
13 

17 
8 

18 

10 

6 

1 

60 
26 
27 

10 

Totaal . . . 71 43 9 123 

Een nieuw reglement voor de cultuurscholen is opgenomen 
in Bb. n°. 10982. 

Er werkten in 1925 12 landbouwbedrijfsscholen, namelijk te 

Tandjoengsari, Tjiheulang en Sabandur (Priangan), Madju 
(Cheribon), Pocrworedjo (Kedoe), Tegalgondo (Soerakarta), 
Wonoredjo (Kediri), Lawang (Pasoeroean), Moearaénlm, Loe-
boekbatang en Pageralam (Palembang) en Tondano (Manado); 
laatstgenoemde school werd in den loop van het jaar gesloten. 

Ten behoeve van de landbouwopleiding van desa-goeroe'a 
werden 11 cursussen gehouden door adjunct-landbouwconsulen-
ten (3 in Priangan, 1 in Cheribon, 3 in Besoeki, 2 in Kediri, 1 in 
Madioen en 1 in Manado). 

Van de desa-leergangen, waar door deze opgeleide goeroe's zeer 
eenvoudig landbouwonderwijs wordt gegeven aan zoons van 
Inlandsche landbouwers, werden er in 1925 9 in Priangan be-
eindigd, terwijl 11 nieuwe cursussen aldaar konden worden 
geopend. Verder werden in Pasoeroean 4, in Besoeki 8 en in 
Kediri 4 desaleergangen gehouden. 

Ten behoeve van het op die leergangen te geven eenvoudig 
landbouwonderwijs, werd door een speciaal daarmede belasten 
landbouwconsulent een serie handleidingen samengesteld, welke 
in het Nederlandsch en Maleisch zijn uitgegeven. 

Een landbouwconsulent gaf les in het vak landhuishoudkunde 
aan de opleidingsschool voor Inlandsche ambtenaren te Ma-
dioen; de landbouw- en hulpvakken werden, evenals in vorige 
jaren, aan de Inlandsche opleidings- en kweekscholen door de 
aan die inrichtingen verbonden onderwijzers met lagere akte 
Landbouw gegeven. 

§ 1. JAVA EN MADOERA. 

1°. INLANDSCHE LANDBOUW. 

De gemiddelde padiprijzen (in guldens per pikol) blijken uit het volgende staatje: 

Jan. Febr. Maart, j April. Mei. Juni. Juli. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 

P a d i b o e l o e . 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

f 7,57 f 7,49 f 7,34 f 6,68 f 5,80 f 5,90 f 6,25 f 6,41 f 6,83 f 6,73 f 7,16 
7,27 7,01 6,075 5,76 5,10 4,67 4,73 4,78 4,80 5 , - 5,06 
5,31 5,17 5,35 4,885 4,53 4,29 4,34 4,33 4,34 4,89 5,21 
5,77 5,75 5,54 5,26 4,51 4,39 4,55 4,87 4,92 5,31 5,32 
5,55 5,30 5,02 4,835 4,345 4,625 4,79 5,045 5,29 5,69» 6,23 

f 7,18 
5,15 
5,48 
5,62 
6,32 

P a d i g o e n d i l . 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

f 6,75 f 6,695 f 6,46 ; 
5,91 5,83 5,03 
4,29 4,69 4,32 
5,155 5,03 4,93 
4,87 4,73 4,375 

5,64 
4,56 
4,25 
4,64 
4,13 

4,26 f 4,69 f 4,87 f 5,46 f 5,57 f 5,36 t' 5,555 
3,965 i - 3,86 3,92 4,02 4,03 4,15 ! 
4,07 3,715 3,63 3,83 3,875 4.43 5,14 J 
3,70 3,55 3,77 4,12 4,005 4,48 4,42 
3,765 4,09r> 4,225 4,345 4,675 4,79 5,645 

B,70 
4,25 
4,99 
4,82 
5,70 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1926—1927. 5. Xed.-Indië. 22 
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l'ii de volgende tabel blijki de vrijwel onafgebroken en aanzienlijke daling van de prijzen der inheemsobe voedings-
middelen sinds den aanvang van 1020 (in guldens per pikol). 

Rt|*t. 

A
an

ta
l 

pa
sa

rs
. 

M i l i s gepeld. 1 Mals. 
kol-
VII 
(per 
100 
st.). 

i ; i i a v e. Ba l a i e ii. A a n 11 0 

u 
en. 

Gepeld 

K a Ij.111 

Wit. 

j k e d e 1 e. 

A
an

ta
l 

pa
sa

rs
. 

N". l, 
A

an
ta

l 
pa

sa
rs

. 
N°. 2. 

A
an

ta
l 

pa
sa

rs
. 

N". 1. 

A
an

ta
l 

pa
sa

rs
. 

N". 2. 

1 Mals. 
kol-
VII 
(per 
100 
st.). 

pa
sa

rs
. 

H M . 

A
an

ta
l 

pa
sa

rs
. 

N " . 2 . 

A
an

ta
l 

pa
sa

rs
. 

N". 1. 

A
an

ta
l 

pa
sa

rs
. 

N° .2 . 

A
an

ta
l 

pa
sa

rs
. a 

11 0 

u 
en. 

Gepeld 

K a Ij.111 

Wit. 

A
an

ta
l 

pa
sa

rs
. 

Zwart. 

1910. 
Gemiddeld . . 31 f 19,02 38 r 17,10 '10 18,'. II f8.09 24 f 1,23 32 1 ' . , > • ", f 2,30 27 12,05 23 12,20 21 f 12,01 II f21,68 11 f 10,91 80 f 16,61 

1981. 
Bemiddeld . • 89 f 18,84 46 f 15.00 18 f 8 , - 18 f6,82 :':: f 1,16 41 f 1,57 36 f 1,29 88 f 1,76 31 11,42 25 19.13 20 1 10,04 19 f 14,58» 21 f 13.90 

1922. 
Gemiddeld . . 42 f12,67 48 f 11.17 2 f5,66 ,9 I 1.80 29 f 0,96 40 f 1,45 37 f 1,20 28 f l.ol 23 f 1,87 24 17.79 21 f 14,22 19 t' 12,62 19 f 12,37 

1918. 
Gemiddeld . . 43 i' 11,82 48 1' 9,88 21 f 5.09 is f4,24 29 f 0,73 41 f 1,48 35 f 1,21 27 11,50 24 f 1,30 31 f7,26 20 f 13,28 !0 f 11.11 20 f 10.49 

1924. 

43 1' 9,88 21 f4,24 29 f 0,73 41 f 1,48 35 f 1,21 27 11,50 f7,26 20 !0 f 11.11 20 

Gemiddeld . . 45 f 12.48 19 t' 11,22 QO 15."; 19 f4,24 28 f 0,74 40 f 1.58 37 f 1,27 30 f 1,49 26 1 1,21 30 f7.14 23 f 13,71 21 I' 10,83 20 f 10,05 

1985. 
Januari . . . 10b f 12,72 117 f 11.01 58 f4,98» 42 f 4,16» 79 f 0,65 97 11,50 73 f 1,205 73 f 1,48» 58 f 1,26 64 16,935 51 113,29 59 f 11,26 58 f 10,57 
Februari . . . 108 12,66» 115 11,89» 111 5 , - 47 4.165 79 0,07 99 1,495 74 1,12» 07 1,45» 53 1,175 64 7.075 51 12,83 56 11.23 58 10,425 
Maart . . . . 108 12,:i0 115 11.02 (10 4,96» 15 4.1(1 07 0.04 '97 1.535 71 1,185 00 1.47 53 1.245 58 7.17 54 12,785 58 11,14» 58 10.38 
April . . . . 104 11,64 112 10.14* 54 5,08» 41 4.04''' 5-1 0,64 93 1,46 69 1,18» «0 1,40 47 1.18 58 7,01 ' 53 12,605 58 11.255 68 10,35» 
Hei 106 10,1 «15 114 9,65» 5:; 5,10 39 4,11 55 0.02 87 1,455 68 1,10 00 1,425 47 1.175 07 6,86 i 48 12,97 57 11,125 58 10,29 
Juni . . . . 10(J 11,09» 110 9,78» 54 6,81» 42 4,39 63 O.liO 89 1,475 71 1,135 64 1,49» 52 1,165 67 6.855 51 12,68 60 11.305 58 10.255 
Juli 107 11,50 115 10.21 -r' 53 5,50» 41 4.45 59 0,65» 88 1.515 71 1,16 00 1,52 49 1,25 69 7,11 48 12.99 57 11,405 58 10.095 

Augustus . . 108 11,76» 115 10.47"' 54 5,74 41 4,86 59 0,68"' 91 1,48» 08 1,18» 67 1,58 49 1,21 06 7.535 47 13,19» 56 11,44 61 9.92 

.September . . 106 12,— 115 10,695 51 6,84» 39 5,02» 68 (1,77 91 1,535 71 1,17 75 1,595 56 1,28 66 7,47'' 45 13.37 58 11,33 60 9.97 

October . . . 104 12,34 1I5 10,93» 51 0,37 42 5.13 01 0,79 84 1,66 64 1,28 71 1,69 56 1,305 63 7.585 45 12,98 59 11.46 58 10.515 

November . . 108 12,905 112 11.57 51 8,91» 43 5.51 05 0,90 84 1,91 02 1,50 70 1,765 55 1,40» 64' 7.16» 44 13,235 61 11.555 55 10,24 
December . . 109 

106 

18,68 118 12,275 59 

64 

7,64 

f5 71 

19 

42 

(1,20 04 132» 84 2,09 08 1,03 77 2.035 58 

52 

1,62» 

f 1,27» 

64 

61 

7.60 

f7,22» 

49 13,29» 58 11.695 49 10,21» 

Gemiddeld. . 

109 

106 f 12,11 111 i' 10,81 

59 

64 

7,64 

f5 71 

19 

42 f 1,66» 63 f 0.75 90 f 1,595 69 f 1,23 68 11,58 

58 

52 

1,62» 

f 1,27» 

64 

61 

7.60 

f7,22» 48 f 13.02 57 

'1 
1 -11.35 57 f 10,27 

Dc belangrijke stijging v a n 
111 192£ 

den pri js van 
was een gevolg 

verschillende 
van de groote producten in het laatst 

droogte. 
Over liet algemeen kwam in de arbeidsloonen geen of weinig 

verandering. In Ban tam en Batavia maakt de tani weinig 
gebruik van „koel ies" . Evenals in 1024, werd in Priangan 
verplaatsing van werkvolk opgemerkt. Tjiamis en Garoet lever-
den veel werkvolk. In sommige streken, zooals in Soemedang 
en Bandoeng, wordt bij de padicultuur gebruik gemaakt van 
interne vaste knechten of „boed jangs" ; hun loon bestaat uit 
voeding en kleeding, benevens 3 a 5 pikol padi bij don oogst. 
In Cheribon werd voor omspit ten 1 12,50 u f lö in dagtaak 
betaald, voor dagkoelies f 0,25 a E 0,27^ (mannen) en f 0,12.1 
i\ f 0,15 (vrouwen) en voor ploegloon I' 0,7.') per span. Hoor 
de oploopende prijzen van de levensmiddelen in de tweede helft 
van het jaar, werd in Kedoe het deel van het loon, dat uit voedsel 
bestond, verhoogd. In Soerakarta werd voor goede boeroeh-tani 's 
een maandloon van f 7,f)0 gegeven met 2 maaltijden per dag. 
Voor minder goede krachten werd f .'5 per maand betaald, met 
2 maal eten per dag en eens per jaar een kalf ter waarde van 
1' 2 5 ; dez< boeroeh-tani 's hebben recht op werkkleeren. Per 
span vee werd I' 0,40 a f 0,50 per werkmorgen betaald op 
sawahs, voor de tegalbewerking f 0,35 a f 0,40; is de ploeger niet 
eigenaar van het gebruikte vee. dan moet hij aan den vee-
bezitter 2 3 van zijn loon afdragen. In Sidoardjo en Modjokerto 
daalden de loonen ; voor veldarbeid werd f 0,20 a f 0,30 per dag 
betaald, benevens 2 keer voeding. Sadjan (onderling hul] 
betoon) komt vrijvee! voor. zoowel 
bouw. In Zuid-Malang liepen de 
a a n b o d van w e r k k r a c h t e n . Voor 
1 houw tegalan voor polowidjo w< 
f 7 h I' 7,50 in 1924. 

De door Inlanders onderling 

n de padi- als de polowidjo-
oonen terug door te groot 
het plantklnar-maken van 
d f 5 a f 6 betaald, tegen 

betaalde 
Ook 

jfrondhuur-prijzen 
hieven over hei algemeen stationnair. Ook in de overeenkom-
s t e n , waarb i j e en b e p a a l d a a n d e e l in den oogsl b e d o n g e n w o r d t , 
de z.g. deelbouw, kwam vrijwel gein verandering voor. In 
Priangan heelt de verhuur meest betrekking op de padicultuur. 

Verband bestaat tusschen de waarde van den grond en de 
gebruikelijke h u u r ; waar de huur hoog is, zijn de gronden ook 
duur. He t komt vrij veel voor, dat de huurder tevens de land-
rente opbrengt, hetgeen in verband met de verhoogde landrente-
aanslag hier en daar wrijving tusschen de betrokken partijen 
gaf. In West-Priangan heeft het verhuren van de beste sawahs 
meer het karakter van het uitbesteden van de bewerking en 
de verzorging tegen een zeker deel v a n ' d e opbrengst. He t 
overgroote deel van den oogst. (4/5) komt dan toe aan den 
bezitter. In Midden-Priangan is nengah-deelbouw overwegend, 
doch wordi de huur door allerlei bijkomende voorwaarden 
voor den declbouwer verzwaard, o.a. met de landrente en 
bibit. Daarnevens komt ook veelvuldig huur voor tegen eene 
vaste hoeveelheid product, waarbij de landrente ten laste van 
den huurder komt. In Oost-Priangan wordt nengah of maro 
veel toegepast, waarbij uitgaven, bibit en landrente door beide 
partijen voor de helft worden gedragen. Bij droge gronden 
k o m t v e r h u u r in veel m i n d e r m a l e voor en s o m s t egen lage hnu i ' 
(f 1 a i' 5 per houw). In Lembang wordt f 10 a f 30 per gewas 
aardappelen betaald (ook voor sawahs f 30) ; in Pat ie t voor 
een aardappelgewas op sawahs I' 1."> a t' 18. in Cheribon beliepen 
de grondhuurprijzen van f 40 tot f 50 per bouw; plaatselijk is 
verhooging te constateeren van f 70 tot E 75 per bouw, tegen 
f 60 in 1024. In Kedoe heeft de onderlinge verhuur meest dun 
vorm van half-, één- of meerjarige deelpacht, terwijl betrek-
kelijk veel , , sendó" voorkomt. Voor dit laatste vooral schom-
melden de prijzen naar gelang van de geldbehoefte van den 
pandgever. In Soerakarta bedroegen de grondhuurprijzen per 
bouw tegalan f 5 a f 15 per jaar. soms tol I' 30 ; voor de sawah-
huur werd f 15 ii f .°>0 betaald. In Modjokerto bedroeg de 
grondhuur veelal f 20 a f 80 per houw voor één jaar. \ er-
geleken bij 1024 is hier eene daling te constateeren. Waar 
gronden van de bevolking in Kediri werden verhuurd voor het 
planten van opkoopriet van de fabriek, betaalde de bevolking 
onderling de overigens ongekende huurprijs van f 90 a E 100 
per bouw voor één rietoogst. 

Aangezien de productie van dc meeste gewassen in de tweed." 
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helft van bet jaar door do droogte veel kleiner was dan in 
1924, do gelegenheid tot bijverdiensten op ondernemingen en 
in groote steden slechts plaatselijk in geringe mate toenam, 
terwijl bovendien de prijzen van levensmiddelen in die jaar 
helft belangrijk stegen, was de economische toestand voor de 
groote meerderheid van de [nlandsohe landbouwers over bel 
geheel genomen minder gunstig dan in 1924. Eene uitzon 
dering maken die streken, waar de aanwezigheid van loonende 
uitvoer-eultures als thee en rubber, b.V. in West-Priangan, de 
Jnlandsehe welvaart sterk verhoogde. De groote droogte is van 
vér strekkenden invloed geweest op de bedrijfsuitkomsten van 
verschillende Jnlandsehe oultnres. De tabakscultuur, waarop 
de landbouw in vele streken van Midden- en Oost-Java vooï 
een groot deel steunt, bracht door eene slechte productie en 
lage prijzen zeer weinig geld onder de bevolking. Noodzakelijk 
moest dit leiden tot verarming. Daardoor moest door do be-
volking worden uitgezien naar middelen om aan geld te komen. 
Dit ui t te zich o.m. in een abnormale inbreng van panden in 
de gouvernements pandhuizen, waar de bergruimte moest wor-
den uitgebreid. Op de pasars in Rembang werd leer veel groot 
en klein vee aangevoerd, waardoor de voeprijzen tot do helft 
daalden. Op Madoera waren do veeprijzen ook laag. Fn Kedoe 
konden de voorschotten voor tabak e.d., van particulieren en 
banken opgenomen, slechts gedeeltelijk worden terugbetaald. 
In de residentie Madoera en in de Noordelijke streken van 
Djombang en Modjokerto was de toestand bepaald ongunstig. 
De voedselprijzen stegen zeer sterk, zoodat he t Bestuur op 
Madoera moest ingrijpen voor de levering van gaplek a i vee-
voeder. In November en December heersohte tengevolge van 
de abnormale droogte in de afdeelingon Koeion Progo en Goc-
noengkidoel van de residentie Jogjakarta in sommige streken 
eenige voedselschaarschte. In sommige desa 's werd daardoor 
caesave-ampas „kabloek" gegeten. In Pasoeroean was de econo-
misehe toestand plaatselijk vrij gunstig, doordat daar de tabaks-
cultuur wederom vrij hooge prijzen behaalde, al waren die, dan 
ook lager dan in 1924. Ook in Chcribon hebben de producenten 
van sommige voedingsgewassen, als cassave en bataten, in 
de afdeeling Koeningan een vrij goed jaar meegemaakt . 

Volgens de van de ambtenaren van he t Binnenlandsch Bes tuur 
ontvangen opgaven (vgl. bijlage T, tabel I ) nam de uit-
gestrektheid van de in geregelde cul tuur zijnde bouw velden 
der Inlandsche bevolking wederom toe. Tegen 10 002 680 bouws 
in 1924, bedroeg de oppervlakte op het einde van 1925 
10 083 1.51 bouws of 80 471 bouws meer. Als sawahs en tega-
lans waren onderscheidenlijk 4 509 752 en 5 573 399 bouws in 
gebruik, tegen 4 511 405 en 5 491 275 bouws in 1924. 

.Voor den rijstbouw werd eene oppervlakte van 4 957 840 
bouws benut (2 maal geplant werd tweemaal gerekend). Van 
deze m e t padi beplante uitgestrektheden mislukten 315 001 
bouws of 7,08 %, tegen 4,61 % in 1924. 

Tabel I van bijlage T geeft verder de verdeeling van den 
oogst van sawah- en droge padi over de verschillende rosiden-
tiën van Java en Madoera, terwijl de verdeeling van den sawah-
padi-oogst over de verschillende maanden van het jaar 1925 
blijkt uit tabel I I van bijlage T. 

Eenjarige gewassen. 
Het volgende staatje geeft een overzicht van de in de 

laatste vijf jaren geoogste (geslaagde) uitgestrektheid <ler voor-
naamste voedingsgewassen (in bouws, afgerond in duizend-
tallen). 

G e w a s s e n . i m LOSS. 1923. 1084. 1925. 

Sawahpadi 
Padi gogo 

3 690000 
428 (XXI 

4 118000 

4 173 01 «1 
400 000 

4 154 000 
501000 

4 221 IK KI 
5451KKI 

4 1111 0i Ki 
MS 000 

Totaal p a d i . . . . 

3 690000 
428 (XXI 

4 118000 4(»«000 4086000 (TBS 000 1048 000 
2linonn 1816 000 

tito.MXX) 

2297 00U 2 484 000 2 858 fx« i 

Totaal granen. . . G S B oon 

1816 000 

tito.MXX) 0952000 7 2501«Xl san ooo 
1 107 000 

175 000 
1018000 

SS) 000 
1 00000 

248 001) 

i SM om ' 

1080000 
SM 000 

1 OM 000 
900000 

Totaal knulgewassen 1382000 1 252 OOO 

1 00000 
248 001) 

i SM om ' 12!tl 000 12430no 

Aardnoten 
KedeK-
Andere peulvruchten 

279000 
sa; on 
503000 

SM 000 
232000 
269 000 

2i;2i>"i 
234 000 1 
270000 j 

I7SQO0 
BB 000 
291 000 

838 000 
180000 
B B 000 

Totaal peulvruchten ïnosoon 7imoon 7720iXi SOI 000 7sl000 
Totaal voornaamste • 

voedingsgewassen S 611000 8.v.ir>ooo 0080000 BSl | OOA 8019000 

Sawahpadi. Zoowel de geoogste uitgestrektheid als do padi* 
productie was in 1925 minder dan 1924. De geoogste uit-
gestrektheid bedroeg I 101 ooo bouws, togen 4 221 ooo bouws 
in 1924. De productie aan sawahpadi bedroeg in 1925 96 088 ooo 
pikol droge padi, tegen 108 942 000 pikol in 1(121 en 98 084 000 
pikol gemiddeld in di jaren 1916 t/m 1925. 

De rijst streek Rrawang had een praebtigen padi-oogst. 
ofschoon er in 1925 aanmerkelijk minder geoogst werd dan in 
1921, is de hoeveelheid geoogste padi toen veel grooter, daar 
er van den aanplant minder mislukte en de opbrengst por ge-
slaagde bouw vee] booger was dan il, 1021. In de stroken, waar 
de sawahs uitsluitend afhankelijk zijn van den regenval en 
waar men gewoon is laat te planten, hoel'l do reeds in April 
invallende droogte zeer belangrijke schade aangericht, o.a. in 
Pekalongan. 

In 1925 bedroeg de mislukte oppervlakte voor geheel .lava 
en Madoera 314 000 bouws (of 7,11 % van hel bebouwde opper-
vlak), tegen 229 000 bouws of 5,15 % in 1924. 

In 1925 kwamen de mislukkingen hoofdzakelijk voor in de 
gewesten Soerabaja (75 000 bouws). Rembang (58 ooo bouws), 
Cheribon (40 000 bouws), Ban tam (30 000 bouws). Batavia 
f25 000 bouws), Bemarang en Madoera ( i3 000 bouws) en 
Besoeki en Pekalongan (11 000 bouws). 

He t jaar 1925 kenmerkte zich door eene buitengewoon lang* 
durige en felle droogte. 

In de afdeeling Banjoewangi der residentie Besoeki heersidite 
een zeer ernstige rat tenplaag. Ook in eenige andere streken 
richtten de rat ten vrij belangrijke schade aan de padi-aanplan-
tingen aan. De boorderplaag was in Rembang, Bemarang en 
Pekalongan van beteekenis. Wortclrot kwam meer voor dan 
in de twee voorafgegane jaren. 

Padi-gogo. Dit gewas werd in 1925 van 8000 bouws minder 
geoogst dan in 1924 (542 000 bouws, tegen 545 000 bouws in 
1924). In Bemarang had door de felle droogte eene verschuiving 
van den bijplant plaats en was, behalve dat, de productie 
overal beneden de normale. 

De mislukte oppervlakte was voor Java en Madoera weer 
van weinig beteekenis (979 bouws, tegen 852 bouws in 1924). 
Voor 1925 kan de productie van padi-gogo geraamd worden 
op 7 053 000 pikol droge padi, tegen 7 330 000 pikol in 1924. 

Maïs. De geoogste uitgestrektheid van maïs was 232 000 
bouws kleiner dan in 1924 (2 252 000 bouws, tegen 2 484 O00 
bouws in 1924) ; daarentegen mislukte 8000 bouws minder dan 
in 1924 (21 000 bouws, tegen 29 000 bouws in 1924). De terug-
gang in de geoogste uitgestrektheden was hoofdzakelijk toe te 
schrijven aan den te vroeg ingevallen Oostmoesson, waardoor 
vele tegalans en de van regen afhankelijke sawahs door het 
geheel regenloos zijn onbeplantbaar waren. De maïs had. vooral 
in Oost-Java en Madoera, veel te lijden van deze felle droogte. 

De grootste mislukte uitgestrektheden waren gelegen in de 
residentiën Rembang (7000 bouws), Madoera (4000 bouws) 
en Besoeki (3000 bouws). De totale maïsproductie kan voor 
1925 geschat worden op 25 327 000 pikol, tegen 27 458 000 pikol 
in 1924. 

Cassave. De geoogste uitgestrektheid van dit gewas bedroeg 
5000 bouws minder dan in 1924 (1 034 000 bouws, tegen 
1 039 000 bouws in 1924). In de Preanger Regentschappen nam 
het geoogste oppervlak wederom me t eenige duizenden bouws 
af. De lage cassave-meelprijzen zijn hiervan de oorzaak, daar 
de cassave in hoofdzaak voor de meelwinning wordt aangeplant . 
In Jogjakarta moest de aanplant , welke tengevolge van den 
feilen Oostmoesson r teds geleden had, vrij vi'oeg worden ge-
rooid, ten einde de door den slechten oogst van gogo en maïs 
veroorzaakte voedselschaarschte aan te vullen. Ook in andere 
Streken werd dit gewas veelai te vroeg geoogst, waardoor per 
eenheid van oppervlakte minder product werd verkregen, ter-
wijl de uit dien oogst aan te houden bibit voor een groot deel 
verdroogde. Plaatselijk ontstond als gevolg daarvan sehaarsehte 
aan pkn tmate r i aa l , zoodat dit in Bemarang zelfs handels-
waarde verkreeg. Hier en daar had het gewas ook te lijden van 
ra t ten . 

De cassave-productie kan voor 192.5 geschat worden op 
93 361 000 pikol versche knollen. Voor 1924 werd de productie 
geraamd op 96 400 000 pikol. In het afgeloopen jaar mislukte 
de aanplant van 487 bouws, tegen 429 bouws in 1924. 
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Bataten. De geoogste uitgestrektheid van dit gewaï is met 
45 00(1 bouwi afgenomen (200 000 bouws, tegen 364 000 bouwt 
in 1024). De bataten in Oost-Java leden vooral van de droogte. 

De productie kan voor 1925 geschat worden op L5 714 000 
pikol versehe knollen. VOOT 102-1 Werd de productie geschat 
op 18 915 000 pikol venohe knollen. 

Kedelé (aojaboonen). De geoogste uitgestrektheid van 
kedelé is met 22000 bonus toegenomen (260 000 bouws, tegen 
288 000 bouws in 1924). 

De kedelé-productie kun voor I02Ö geschal worden op 
1 7 8 8 000 pikol /..•id, n. tegen 1558 000 pikol in 102-1. 

Aardnoten. Van aardnoten werd in 1925 van 9000 bouws 
minder geoogst (km in 1024 (268 000 bouws, tegen 272 000 
bouws). 

In Bembang bad de marengan-aanpiant op tegalans seer 
veel van droogte te lijden, vooral in het belangrijke katjang-
centrum Toeban. Om aan de contracten te kunnen voldoen 
werd in het tweede halfjaar 1025 door de Chincesche qpkoopers 
eene vrij groote hoeveelheid (877 000 K.G.) ingevoerd, terwijl 
in dezelfde poriode de uitvoer minder was dan in de vooraf-
gegane jaren. 

Slijrnziekte kwam weer in ernstige mate voor in Buitenzorg 
en Cheribon. Veel araehis-aanplantingen leden van de droogte. 

De productie van gepelde aardnoten werd in 1925 geraamd 
op 2 858 000 pikol, tegen 2:528 000 pikol in 1924. 

Andere peulvruchten. Van de/e gewassen is de geoogste 
uitgestrektheid met 33 000 bouws afgenomen (258 000 bouws, 
tegen 291000 bouws in 1924). in het geheel mislukte er van 
3000 bouws, tegen van 800 bouws in het vorige jaar. 

Inlandsche tabak. De uitkomsten van de Inlandsche tabaks-
cultuur zijn, vergeleken met 1024, over het algemeen ongun-
stig. In 1925 werd van ruim 83 000 bouws minder geoogst 
dan in he t vorige jaar (196 000 bouws, tegen 279 000 bouws). 
Deze teruggang mag vrij zeker worden toegeschreven aan de 
teleurstelling, welke de tabaksboeren hadden ondervonden door 
de lage prijzen van het product, terwijl bovendien de slechte 
weersomstandigheden (de te vroeg intredende en scherpe 
droogte) daaraan meewerkten. In 1'riangan had de aanplant 
bovendien veel te lijden van ziekten en plagen. In Boemiajoe 
(res. Pekalongan), waar het blad gewoonlijk aftrek vond bij 
de Europoesehe tabaksplanters , was dit jaar het product min-
derwaardig en niet gewild. Tn de afdeeling Toeban (res. Item-
bang) viel de tegalan-oogst slecht uit. Door de slechte kwali-
teit kochten de Europeesche firma's zeer weinig krosok op, 
terwijl van den oogst 1924 nog groote hoeveelheden kerf onver-
kocht waren. Per pikol droog blad werd in Bodjonegoro een 
gemiddelde prijs van f 7 betaald; de prijzen schommelden tus-
schen f 5 en t' 8. Voor „kerf" daalden de prijzen tot f 38, f 22 en 
f 13 voor respectievelijk 1ste, 2de en 8de kwaliteit. In de afdeeling 
Wonosobo (res. Kedoe) mislukte de vóóroogst voor een groot 
deel ; ook in de laagvlakte werden zeer weinig geslaagde velden 
aangetroffen. De prijzen van 1ste kwaliteit kerftabak schom-
melden daar tusschen f 00 en f 150 per pikol, die van krosok 
tusschen f 8 en f 12 per pikol „kampong droog". In Jogjakarta 
was de kwaliteit van het bereide product ook niet schitterend, 
uitgezonderd de oogst, afkomstig van de laatste helft van 
November. Doordat er echter te weinig op de markt werd 
gebracht, waren de prijzen in dit gewest veel hooger dan in 
1924. Eers te kwaliteit van f 0,60 de kati in 1924, bereikte 
in 1925 de prijs van f 0,90 per kat i . Voor de gewone kwaliteit 
werd in 1924 f 0,40 de kati betaald, tegen f 0,70 in 1925. 

In Soerabaja blijven de grootste centra voor de tabakscul tuur 
de afdeelingen Djonibang en Lamongan. Uit Djombang zijn 
22 proefsnitten bekend, met een gemiddelde opbrengst aan 
, , radjang-tabak" van 4,5 pikol per bouw. De vroegere tabak 
was hier alleen geschikt voor krosok. In Pasoeroean werden 
wederom hooge prijzen gemaakt, al waren de bedongen prijzen 
ook lager dan in 1924. He geweldige uitbreiding in 1924 kón 
zich dit jaar niet handhaven. 

In Besoeki was de opbrengst van den vóóroogst zoowel kwali-
tatief als kwantitatief belangrijk minder dan in 1924, terwijl 
de naoogst een grootere hoeveelheid opleverde, maar van min-
der kwaliteit was. De door de bevolking behaalde prijzen waren 
veel lager. De kerftabak mislukte grootendeels. Op de tabaks-

pasar te Kascliiek (afd. Bondowoso) werd 2737 pikol ver-
handeld, met een doorsnee-prijs van f 11,69 de pikol, tegen 
4940 pikol in 1924 met een gemiddelden prijs van f 18.39. 

j De onderneming Sentong bij Bondowoso, die in 1924 3990 pikol 
opkocht, kon als gevolg van de droogte het thans slechts tot 
1450 pikol brengen. Ook de aanplant van kerftabak op droge 
gronden, welke voornamelijk in de distrieten Aniboeloe, 1'oeger 
en Tanggoel van de afdeeling Djember van beteekenis is, mis-
lukte grootelldeels. 

Op de tabakspasar werden in 1925 0708 pikol verhandeld, 
met een gemiddelden prijs van l i l , tegen 8209 pikol in 1924 
met een gemiddelden prijs van f 22 de pikol. De gezrmirnlijke 
ondernemingen in de afdeeling Bondowoso verwerkten + 38 000 
pikol kampong krosok en + 18 300 pikol hangtabak. He t 
grootste deel van deze tabak « a s afkomstig van s.g. vrijman-
tabak. 

Lombok. De geoogste uitgestrektheid van dit gewas bedroeg 
0000 DOUW! minder dan in 1924 (09 000 bouws, tegen 78 000 
bouws in 1924). Over het algemeen had de lombok te lijden 
door de felle droogte, waardoor de productie o.a. in Semarang 
beneden de normale bleef. I n Jogjakarta maak te de lombok 
goede prijzen ; er was een uitvoer van dit product naar Kedoe. 

Aardappelen en groenten. De cul tuur van deze gewassen 
is in 1925 me t onderscheidenlijk 2000 en 1000 bouws ingekrom-
pen. De oogst in Priangan was zeer gering, waarbij nog kwam 
eene ernstige aantast ing van het product door de knolrups. 
Doordat er onvoldoende voorraad was, liepen de prijzen spoedig 
op tot f 12 per pikol. De uitkomsten me t de groententeelt waren 
in genoemd gewest beter dan in 1924; ook de prijzen waren 
hooger en meer stabiel. 

In Semarang breidt de aardappel ' en groeuteneultuur, welke 
men vrijwel uitsluitend in de afdeeling Salatiga aantreft tegen 
de hellingen van de Merbaboe en de Oengaran, zich steeds 
meer uit. De prijzen stegen niet onbelangrijk, doordat de 
productie wegens de droogte gering was. In Kedoe maakten 
de aardappelen goede prijzen ; de hoogste prijs was f 12, de 
laagste f 3,50 per pikol voor consumptie-grootte. Bibit liep op 
tot f 17 de pikol. De sawahgroenten maakten in Semarang 
goede prijzen, daar op de tegalans wegens het uitblijven van 
de regens veel minder groenten geplant konden worden. 

In Pasoeroean gaf de aardappelcultuur bevredigende 
opbrengsten. Alleen de aanplantingen, die reeds in September 
in den grond kwamen, leden door de droogte. De productie 
van aardappelen kan voor geheel Java worden geraamd op 
+ 1 525 000 pikol. 

Inlandsen suikerriet werd in 1925 van 1000 bouws meer 
geoogst dan in 1924 (22 000 bouws, tegen 2 1 0 0 0 bouws). De 
langdurige droogte had in Semarang een nadeeligen invloed 
op de productie, doordat een deel van den aanplant op het 
veld stierf, daar de molencapaciteit niet berekend is op eene 
dergelijke droogte. 

De scherpe daling van den suikerprijs in Pasoeroean (tot 
gemiddeld f 5,09 de pikol) was oorzaak, dat slechts zij, die 
onder de gunstigste omstandigheden produceerden, winst 
wisten te behalen. In het algemeen werd echter door de groote 
suikerrietverbouwers verloren, welk verlies tot f 100 per bouw 
bedroeg. Daarop reageerde de bevolking door den rietaanplant 
te verminderen. De rietplanters geraakten in geldverlegenheid, 
waardoor de kunstmestlevering door den landbouwvoorlieh-
tingsdienst belangrijk minder werd. 

I n Kediri nam het geoogste oppervlak vrij aanzienlijk toe. 
De gedurende de laatste jaren plaats gehad hebbende uit-
breiding in de afdeeling Blitar is in 1925 opgehouden, als een 
gevolg van he t opkoopverbod, waardoor de suikerfabriek Krebet 
niet meer te Bl i tar ter mark t mocht komen. 

Uien. De met uien beplante oppervlakte bleef gelijk 
(17 000 bouws). De uitkomsten met de gewone roode charlot-
uien in Priangan (Tjiwidej) vvaren wegens de lage prijzen 
weinig loonend. In Semarang breidde deze cultuur zich ge-
leidelijk u i t ; de voornaamste centra zijn Salatiga en Koedoes. 
In de afdeeling Salatiga hadden de Juli-September-aanplan-
tingen te lijden van de , ,bladziektc". Ook in de Vorstenlanden 
valt uitbreiding van de uiencultuur te constateeren. De oogst 
in het regentschap Adikerto werd gedeeltelijk uitgevoerd naar 
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Zuid-Kedoe. E r is reden om te verwachten, dat deze cultuur 
zich moer en meer zal uitbreiden in de Vorstenlanden, aan-
gezien de uitkomRten zeer loonend bleken te zijn. 

Katoen. De katoen-aanplant nam met looo bouws toe, De 
aanplant van dit gewas in Semarang onderging eene aanmer-
keliike uitbreiding, eensdeels doordat door de vroeg intredende 

• droogte meer gronden bewerkt konden worden, anderdeels door-
uat van Bestuurszijde werd gewezen op de voordeelen van deze 
cultuur, zooals in Noord-Demak. waar andere polowidjo niet 
dan met groote risico konden worden verbouwd. Hoewel de 
katoen over het algemeen weinig water behoef!, was de droogte 
toch van nadeeligen invloed op de productie; toch werden ei' 
goede prijzen behaald. 

Widjen en djarak. De geoogste uitgestrektheid widjen nam 
me t 2000 bouws toe (13 000 bouws, tegen 11000 bouwa in 
1924), terwijl de djarakeultuur vrijwel gelijk bleef (12 000 
bouws). 

Indigo. De. indigo-cultuur is met 5000 bouws ingekrompen 
(8000 bouws, tegen 13 000 bouws in 1924), waaruit weer duide-
lijk blijkt, dat deze cultuur de concurrentie met de kunstmat ige 
kleurstof, die goedkooper en gelijkmatiger is van kwaliteit, niet 
kan volhouden. In Pekalongan daalden in de tweede helft van 
he t jaar de indigo-prijzen in zoo'n mate , dat men het voor-
deeliger achtte he t nog staande gewas grootendeels onder te 
werken als bemesting voor he t padigewas. 

'Alles te zamen werd op geheel Java en Madoera (exclusief 
de mislukkingen) van 9 886 512 bouws Inlandsche landbouw-
gewassen geoogst, d.i. 5,39 % minder dan in 1924 en 1,00 ",', 
meer dan gemiddeld in de jaren 1921/1923. 

Gespecificeerd naar de gewassen waren de veranderingen 
als volgt: 

Meer dan in 1924 Minder dan in 1924 
GEWASSEN. GEWASSEN. 

i in bouws. in °/0. in bouws. in %. 

Sawah-padi . . . 119792 2,8 
Padi-gogo . . . . — — 2 520 0,5 
Maïs — — 231 784 9,3 
Cassave . . . . — 4 812 0,5 
Bataten . . . . — — 45 073 17,7 
Aardnoten. . . . — — 8 368 3,1 

21892 9,2 — — 
Andere peulvruchten — — 32 992 11,8 
Inlandsche tabak . — 83 037 29,8 
Overige Inl. land-
bouwgewassen . . — 57 221 6,9 

Totaal . . . 21892 585 599 — 

Hieronder volgt een overzicht van de geoogste uitgestrekt-
beden in bouws (afgerond in duizendtallen) der voornaamste 
éénjarige handelsgewassen gedurende de laatste 5 jaren : 

CE WASSEN. 19-21. 1922. 1923. 1924. 
I 

1925. 

14.3000 101000 173 000 279000 1 196 00» 
53000 58000 ii9 000 78000 ! 69000 
31000 .'16 000 3X000 26000 ! 24 000 

Aardappelen . . . . 23000 25 000 2.;ono 25000 24 000 
Inlandsen suikerriet 23000 25 000 22000 21000 22000 

11O0O 14000 16000 17000 17 000 
9000 r.000 9000 14000 15000 

Widjen 2000 7PO0 8000 11000 13000 
10000 9000 10 000 12000 ' 12000 
17 000 15000 12 000 13 000 8000 

Handelingen der State n-Genera al. Bijb gen. 1926—1927. 

Meerjarige gewassen. 

Thee. l)e [nlandaohe theeoultuur in Priangan heeft wederom 
een goed jaar meegemaakt . Voor de Inlandsche bevolking in 
de districten, waar theetuinen doorkomen, was deze cultuur 
een aanzienlijke bron van inkomsten. I )e gemiddelde maan* 
delijksehe prijzen per pond theeblad waren als volgt: 

d | 

Cant per i/i K.o. 9,6 8,8 1 8,7 8,6 8, ifi •>.:( 

i i 
I ' 

<fc8 I 8 ,9 | '.1,4 , HJÜ 

In 't geheel werd in dit gewest + 75 0(X) 000 kati Iniandsch 
nat theeblad opgekocht, welke tegen een gemiddelden prijs 
van 9 ets. per kati + f 6 700 000 onder de bevolking bracht. 

Tengevolge van de willige markt was de mededinging onder 
de opkoopende fabrieken wederom dusdanig, dat de Inlandsche 
producenten mede profiteerden van de zeer gunstige markt. 
Wegens reeds voorgekomen teleurstellingen stelden de fabrieken 
aan de kwaliteit van het opkoopblad meer eisehen dan in 1924, 
zoodat hierin ook eenige verbetering merkbaar is. De ,,Ver-
eeniging tot bescherming en bevordering van de belangen van 
de theecul tuur" , welker doel is, zich bij den theebladopkoop 
te organiseeren, was dit jaar zeer actief. Niet alle fabrieken 
waren echter hierbij aangesloten, terwijl weer enkele uit de 
vereeniging traden om vriier te ' lunnen zijn in het koopen van 
theeblad. Als tegenhang r ar die vereeniging, had de Inland-
sche bevolking in het dnt - ïe t Tjibadak te Nagrak, in het bijzon-
der de categorie der theebladtusschenhandelaren, zich aan-
gesloten tot een vereeniging ,,Oesaka Pr iboemi" , t en einde een 
tegentrust te vormen, welke het blad aan de meest biedende 
wilde verkoopen. 

Aan het onderhoud van de Inlandsche tuinen werd, dank 
zij de hoogere inkomsten, meer ten koste gelegd. Enkele der 
voornaamste bezitters zijn er reeds toe overgegaan om hun thee-
tuinen te bemesten. In de afdeelingen Tasikmalaja en Garoet 
werd in enkele districten de aanplant uitgebreid. Volgens de 
opgave van het Binnenlandsch Bestuur besloegen de Inlandsche 
theetuinen in Priangan einde 1925 32 412 bouws, waarvan 
27 757 bouws in pluk waren. 

Klappers. Door de langdurige droogte ondervond de klapper-
cultuur daarvan den nadeeligen invloed in den vorm van ver-
minderde vruchtdraeht . In Ban tam, Batavia en Jogjakarta 
hadden de boomen plaatselijk te lijden van braehartona. terwijl 
in de afdeeling Grobogan (res. Semarang) sprinkhanen eenig 
nadeel toebrachten door het wegvreten van de bladeren. Eene 
afstervingsziekte, welke tot heden nog niet voorkwam, werd in 
Noord-Bantam geconstateerd aan het einde van den feilen Oost-
moesson. In Priangan was het produceeren van copra voor de 
Europeesche mark t hoofdzaak, daar de inheemsche olie-
bereiding wegens de lage olieprijzen weinig loonend was. Voor 
noten en copra werden bevredigende prijzen betaald; de be-
volking bereidt zelf geen droge copra, maar levert de noten 
of nat te copra aan den tusschenhandel. 

Over het algemeen bleven de prijzen van klappers en copra 
nog laag (f 4,50 a f 6,50 de 100 klappers in Kedoe en f 8 de 
100 stuks in Cheribon). 

Kapok. De kapokcultuur heeft over het algemeen een goed 
jaar meegemaakt. I n de z.g. Moeria-streek, doch ook in Demak 
en Grobogan (res. Semarang) , waar de cultuur een belangrijke 
bron van inkomsten oplevert, viel de oogst iets eerder dan 
gewoonlijk. De droogte had hier en daar eenigen invloed op 
de vruchtdracht , doch over het algemeen was de gemiddelde 
opbrengst per boom vrijwel gelijk aan die van de voorafgegane 
jaren. De prijzen waren goed. In Soerabaja heeft de kapok 
een goed product afgeleverd m e t een mooie midden-prijs; toch 
is daar de opbrengst per boom tegengevallen door he t plotseling 
ophouden van de regens. In Cheribon waren de prijzen door 
minder aanbod gestegen van f 0,70 tot f 0,80 de 100 kolven. Ook 
in Pekalongan stegen de prijzen plaatselijk van 35 tot 45 ets. 
de 100 kolven. 

5. Ned.-Indië. 28 
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Rubber. In Ban tam en Batavia ii rubber ala bevolkings* 
eultuur nog van weinig bcteekenis. Wel bestaan bij de be> 
volking, door de mooie rubberprijzen aangelokt, plannen om 
deze cultuur in Zuid-Bantam aan te pakken. In Priangan waren 
de winsten, welke door enkele bezitters van tapbare tuinen 
werden gemankt, voor de bevolking aanleiding om rubberzaden 
te p lan ten ; dit is vooral in Zuid-Tjiandjoer van beteekenia. 
Door het Binnenlandseh Bestuur werd voor West-Priangan 
eene uitgestrektheid van 500 bouw voor „ tapbaren bevolkings-
aanp lan t " opgegeven. In Midden* en Oost-Priangan komt de/e 
cultuur sporadisch voor. De verwachting kan worden uitge-
sproken, dat de bevolking, die over heuvelterreinen beschikt, 
zich in de naas te jaren meer en meer op de rubbercultuur zal 
toeleggen. 

Pinang. De vraag naar deze looi-grondstof was in Priangan 
groot en de prijzen waren dientengevolge boog. In Boemednng 
breidde de bevolking den aanplant uit. 

Pandan. De aanplant werd, onder den invloed van de goede 
uitkomsten m e t de vlechtindustrie, in de districten Tjiawi en 
Pandjaloe van het regentschap Tasikmalaja uitgebreid. Ge-
durende 1925 was groote vraag naar hoeden voor uitvoer. De 
waarde van de vlechtproducten-uitvoer over 192.") wordt gesteld 
op f 1 500 000. H e t aantal firma's, dat opkocht, nam toe, waar-
door de mededinging levendig was. Door de beschikbaarstelling 
van de Carlodovioa palmata ,welk gewas een fijne vezel levert 
(de panama-vezel) , zal langzamerhand een toenemend aantal 
supérieure hoeden kunnen worden geleverd. 

Palmsuiker. H e t winnen van suiker is voor de bevolking 
in verschillende bergbtreken in Friangan een mooie bijver-
dienste. De prijzen waren iets beter dan in het vorig jaar. 

Citronella-gras. De serehcultuur en de bereiding van olie 
worden door enkele inheemsehe ondernemers in Midden- en 
Oost-Priangan uitgeoefend. De uitkomsten waren loonend en de 
bedrijven werden uitgebreid. 

Vanille. I n het begin van het jaar was er groote vraag 
naar vanille, waardoor de prijzen in Priangan zeer hoog waren. 
In Kedoe breidt de aanplant zich nog geleidelijk uit, waar-
tegenover echter staat , dat vele planten tengevolge van de 
droogte afstierven. De prijzen daalden sterk, terwijl van den 
oogst nog zoo goed als niets verkocht is. 

2°. GOUVERNEMENT8 KINA-ONDERNEMING. 
De weersgesteldheid was gedurende het afgeloopen jaar ge-

kenmerkt door eene zeer langdurige en felle droogte. Was in 
Januari de regenval vrij normaal, in Februari viel veel minder 
dan de gewone hoeveelheid regen. Daarentegen was Maart zeer 
regenrijk. In April namen de regens geleidelijk af, waarna in de 
eerste dagen van Mei, hoewel de Oostmoesson zwak bleef, eene 
sterke droogte intrad, welke aanhield tot midden November. 
Tegen het einde van die maand vielen de regens flink in en 
bieven gedurende December aanhouden. De totale regenval bleef 
dit jaar verre beneden het gemiddelde der voorafgegane jaren 
(Tjinjiroean 2161 tegen 2775, Kioeng Goenoeng 2248 tegen 
3320 m.M.) . Vooral ook het aantal regendagen bleef abnormaal 
laag (Tjinjiroean 141 tegen 195, llioeng Goenoeng 140 tegen 
194), zelfs lager dan de cijfers voor bet droge jaar 1914. 

Als gevolg van de voorafgegane droogte, begon einde 1925 
een algemeene bloei op te treden, vooral in de Ledger-enten-
plantsoenen; zelfs bij jonge Ledger-cnten op de kweckerijen 
kwam soms vrij sterke bloei voor. 

In de eerste maanden van het jaar was de weersgesteldheid 
gunstig, zoowel voor de kweckerijen als voor den aanplant. De 
vroeg ingetreden en langdurige droogte was daarentegen van 
ongunstigen invloed, vooral op de kweekerijen. Door geregeld 
begieten van de jonge speenplanten kon sterfte praktisch geheel 
voorkomen worden; bij het invallen der regens herstelden de 
plantjes zich spoedig, zoodat op het eind van het jaar de gevolgen 
van de langdurige droogte op de kweekerijen nauwelijks meer 
zichtbaar waren. 

Eind December waren volgens schatt ing in de verschillende 
kweekerijen aanwezig 1 314 000 plantjes, namelijk 433 000 Led-
geriana-zaailingen, 433 000 Buccirubra'a en 448 000 Ledger-enten 
op Suecirubra-onderstam. 

Men oude Ledger-enten-tuin op Tjinjiroean, grooi 4,114 H.A., 
werd atgerooid en na zorgvuldige herontginning beplant niet 102 
verschillende l.edger-enten-nuiniiieis van gelijken leeftijd. Op 
de afdeeling Poentjak Gedeh werd een terrein ter grootte van 
9,18 H.A. , grootendeels bestaande uit vroegere kweekei 'ij-
gronden, herontgonnen en beplant tnel Suceirubra. Op Rioeng 
Goenoeng werden eenige oude Hybride-tuinen, te Kamen groot 
2,923 H.A., afgerooid en herheplant met Aoaoia't, voornamelijk 
Acacia longifolia. 

Het met kina beplante oppervlak van de gouvernements kina-
onderneming bedroeg einde 1925 877,937 11.A., waarvan beplant 
met Ledgeriana 832,560 H.A., Hvbride 12.364 II.A. en Suoci-
rubra 33,013 H.A. 

He t planten van verschillende groenbemesters werd op ruime 
schaal voortgezet. Hiervoor werden het meest gebruikt ('rota-
laria uiaramoenêU en Shutèria vettita. Eind 1925 waren ± 400 
bouws met Leguminosen beplant. 

H e t aanbod van werkkrachten bleet' bei geheele jaar ruim 
voldoende, zoodat alle werkzaamheden geregeld voortgang kon-
den vinden. 

In de eerste helft van het jaar kwam vrij veel djamoer oepas 
(Corticium lalmonioolor) voor; door de felle droogte werd de 
voortgang dezer ziekte in de tweede helft van het jaar gestuit. 
Ook de aantast ingen door worteUehimtnel» (o.a. ArmUlaria 
meiira en Roaellinta spee), in de eerste maanden van het jaar 
vrij veelvuldig voorkomende, werden gedurende de droogte-
periode veel minder talrijk. Kwamen in 1924 Atlas-rupsen in 
grooten getale voor, in het verslagjaar kreeg deze plaag geen 
uitbreiding van beteekenis. Daarentegen kwam een vrij ernstige 
plaag van spanrupsen (Hyposidra spec.) voor, terwijl in enkele 
tuinen vrij veel zaksupsen (Psychidac) en hilcud boegbrueg 
(Metanustria hyrtaca) werden waargenomen. Veel last werd dit 
jaar ondervonden van koe-oeks, die plaatselijk op kweekerijen 
vrij veel schade veroorzaakten. 

De voorraad onverkochte gouvernements kinabast bedroeg op 
31 December 1925 947 854 K.G. (onderweg naar en in Nederland 
322 480 K.G., te Bandoeng 98 013 K.G. en op de onderneming 
527 361 K.G.) . 

Aangezien de voorraad onverkochte bast reeds zeer groot is, 
terwijl niet veel kans is, dat de leveringen onder de kina-overeen-
komst veel grooter zullen worden, werd de oogst zooveel mogelijk 
beperkt. Er werd slechts geoogst 656 265 K.G. fabrieksbast, 
zijnde ongeveer 2 /3 van de hoeveelheid, welke in gewone 
omstandigheden geproduceerd had kunnen worden. De oogst 
aan pharmaeeutisehe bast bedroeg 13 035 K.G. 

De verkoop van zaden en planten leverde in 1925 een bruto 
opbrengst van f 77 986. 

In 1925 werd geleverd (met inbegrip van de basten, welke 
aan de fabrikanten ter verwerking in voorschot zijn afgestaan) 
774 417 K.G. fabrieksbast en 8046 K.G. pharmaeeutisehe basten. 

De winst der onderneming heeft, na aftrek van renïe on 
afschrijving, bedragen f 741 564. 

3". 's LANDS C A O U T C H O U C B E D R I J F . 

Einde 1925 bestond het bedrijf uit de 14 in het Verslag van 
1925 (kol. 171) vermelde ondernemingen, zoomede de in dat 
jaar in Simeloengoen (gouv. Oostkust van Sumatra) opgerichte 
onderneming Majang. 

De beplante oppervlakte bedroeg einde 1925 12 269 H A . , 
waarvan 9795 H.A Hevea, 1042 H.A. klapper en 1432 H.A. 
getahpertja. 

De productie bedroeg, in vergelijking met die van 1924, als 
volgt: 

1924. 1925. 
Hevea 3 0 1 6 6 5 6 K.G. 3 249 106 K.G. 
Ficus 2 1 5 2 5 ,, 28 270 ., 
Getahpertja 108 513 ,, 100 433 ,. 
Klapper 445 296 stuks 923 333 stuks 
Coca 5 865 K.G. 5 727 K.G. 

De productie van Hevea steeg met 232 450 K.G. of 7 .7%, 
welke vermeerdering nagenoeg geheel een gevolg is van eene 
regelmatige stijging van de productie in oude tuinen. Door den 
abnormaal sterken regenval in de eerste beide maanden van het 
jaar ging veel product verloren, terwijl de ongekend langdurige 
droogte-periode daarna eveneens de productie ongunstig be-
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2,2.5" 
3,90' .... 

f 7 117 934 
77 032 

0,15' .... 685 650 
9 80' '.. .. n 808 
4,84' per 
15 (Ui8 .... 

100 13 217 
31 811 

invloedde. Deze droogte had eveneens éen /eer nadccligen 
invloed op de bladvorming der aetahpertjaboomen, eoodal de 
productie daarvan lager was dan hel voorafgegane jaar. 

Verkocht werd: 
Hevea-rubber 3 154 602 K.G. 
Ficus-rubber . 26 552 ,, 
Qetabpertja .. 103 335 ,, 
Coca 2 870 „ 
Klappers 272 244 stuks 
Copra 2 111,2 pikol 

f 7 882 153 
De netto winst van bet bedrijf bedroeg in 1925 f 8 866 697 

(vorig jaar f 2 416 529) of 86,8% van de boekwaarde van het 
geheele bedrijf. 

4°. P A R T I C U L I E R E O N D E R N E M I N G E N . 

In bijlage V is een overzicht opgenomen van de beplante 
uitgestrektheden en de productie in het grootlandbouwbedrijf 
op Java en Madoera, voor zoover betreft die ondernemingen, 
waur één of meer der volgende gewassen geteeld worden: suiker-
riet en bibit, hevea, ficus en andere eaoutchoucsoorten, getah-
pertja, koffie, thee, kina, tabak, oliepalmen, cocospalmen, cacao, 
coca, kapok, peper, notemuskaat , cassave, vezelgewassen (sisal, 
cantala en roselle) en aetherische oliegewassen. Op Java en 
Madoera werd door 1248 ondernemingen eene uitgestrektheid, 
gerapporteerd van 1 859 133 bouws, waarvan 843 959 bouws 
beplant zijn. 

Een overzicht over 1925 van die ondernemingen, ingedeeld 
volgens den rechtstoestand der gronden (gouvernementsgrond, 
particuliere landerijen, erfpachtsgronden, ondernemingsgrond in 
de Vorstenlanden, gronden in vrije huur van de bevolking), treft 
men aan in bijlage W. 

Suiker. Blijkens de door tusschenkomst van het Algemeen 
syndicaat van suikerfabrikanten in Nederlandsch-Tndië verkre-
gen opgaven (zie bijlage U, staat I) namen in 1925 128 onder-
nemingen, uitsluitend berustende op overeenkomsten met de 
bevolking, aan de suikercampagne deel. Zij verkregen eene pro-
ductie van 24 945 335 pikol suiker, waarvan 24 710 445 pikol 
hoofdsuiker ') (tegen 21 345 095 pikol hoofdsuiker in 1924 van 
130 ondernemingen). Van deze ondernemingen betaalden er 
125 f 63 582 885 wegens loonen en gedane leveringen of gemid-
deld f 508 663 per onderneming, tegen f 494 819 in 1924. 

Voor opgaven omtrent den rictaanplant en de opbrengst van 
elke onderneming wordt verwezen naar het overzicht in de 
genoemde bijlage, welk overzicht ook de ondernemingen omvat, 
welke niet of niet uitsluitend berusten op overeenkomsten met 
de Inlandsche bevolking, zoomede de Mangkoenegarasche onder-
nemingen Tjolomadoe en Tasikmadoe in Soerakarta, in het 
geheel ten getale van 51. Deze ondernemingen leverden 
12 631 541 pikol suiker op, ui tmakende met de 24 945 335 pikol 
van de geheel op den grondslag van vrijwillige overeenkomsten 
met de bevolking werkende fabrieken, eene gezamenlijke op-
brengst van 37 576 876 pikol suiker, waarvan 37 238 915 pikol 
hoofdsuiker. De gemiddelde opbrengst per fabriek over geheel 
Java alleen aan hoofdsuiker bedraagt 208 039 pikol, tegen 
178 652 pikol in 1924. 

Wat de ondernemingen betreft, die in 1925 plantriet (bibit) 
voor de suikerfabrieken leverden, wordt verwezen naar staat I I , 
bijlage U, welke tevens een overzicht bevat van de fabrieks-
bibitaanplantingen, al dan niet zelfstandig beheerd. 

He t aantal riet-branden bedroeg 956, tegen 726 in 1924, en 
de bruto uitgestrektheid van de oppervlakte verbrand riet was 
1714 bouws, tegen 1469 bouws in 1924 (zie tabel I I I van bij-
lage G). 

Rubber. De ruhberprijs bereikte in 1925 den topprijs. De 
productie vermeerderde sterk en bedroeg 44 404 247 K.G.. ter-
wijl nog 88 672 K.G. werd opgekocht. De aanplant op Java 
bedroeg 254 320 bouws, waarvan 181 774 bouws in tap. 

1) Bij deze berekening is aangenomen, da t 1 pikol melassesuiker — 1 pikol 
gecentrifugeerde zaksuiker = 0,75 pikol hoofdsuiker; 1 pikol zaksuiker = 0.50 
pikol hoofdsuiker. 

Koffie. De aanplant van ondel nciiiiiigskoffie bedroeg in 
1925 134 372 bouws, waarvan 113 783 bouws in productie. De 
opbrengst bedroeg 857 051 pikol (52 931 ton), tegen 556328 
pikol (34 359 ton) in 1924. 

Tabak. De aanplant bedroeg 37 239 bouws, waarvan een 
oogst werd verkregen van 15 502 483 K.G. bladtabak en 
12 044 944 K.G. krosok; bovendien werd nog van de bevolking 
opgekocht 1 341212 K.G. bladtabak en 9 770 601 K.G. krosok. 

Cacao. De aanplant bedroeg 6365 bouws; van 4971 bouws 
werd een oogst van 12 055 pikol verkregen. 

Thee. De tbeepriji bleef hoog. De productie bedroeg 
32 889 018 K.G. droge thee, terwijl uit opkoop nog 11 774 979 
K.G. werd verkregen. Van de 11 774 979 K.G. uit opkoop ver-
kregen droge thee was 11 167 307 K.G. afkomstig van de In-
landsehe tuinen en 607 672 K.G. afkomstig van ondernemingen, 
die haar product als na t blad verkochten. De aanplant bedroeg 
119 330 bouws, waarvan 110 928 bouws productief. 

Kina. De beplante oppervlakte bedroeg 24 046 bouws ; van 
18 630 bouws werd 9 582 951 K.G. kinabast verkregen. 

Andere ondernemingen. H e t aantal en de opbrengst der 
rijstpellerijen, kapokzuiverinrichtingen, enz., voor zoover zij 
omtrent haar bedrijf in 1925 opgaven verstrekten, blijkt uit de 
volgende overzichten: 

Rijstpellerijen. 

G E W E S T E N . 
Aantal 

| "He 

ryen. 

Bantam . 

Batavia 

Buitenzorg 

Krawang 

Indramajoe . . . . 

West-Priangan . . . 

Midden-Priangan . . . 

Banjoemas 

Pekalongan 

; Rembang 

Semarang 

Madioen 

Kediri . 

Pasoeroean 

Besoeki. 

Soerabaja 

Totalen . 

6 

30 

52 

ISO 

6 

39 

11 

Verwerkte 
hoeveelheid 

padi 
(in pifcols). 

Verkregen opbrengst 
(in pikols). 

Rijst. 

73561 

605 162 

(6) 

(24) 
7000 ongepo-

ljjste ryst 
363621 (44) 

1683 094 

211341', 

544 710 

36145 

28 000 

184 673 
6000 gaba 
2517 ongepu 

(39) 

(5) 

(311 

(2) 

<2) 

(11) 

Hjste rijst 
3 184 401 (3) 

7 180112 (7) 

4 67 805 (4) 

6 58 404 (61 

12 390950 (12) 

m 1556 206 (25) 

9 193974 m 
17000 ongepee 

lijste rijst 

273 6352224 (230) 
6 000 gaba 

26 517 ongepo-
lijsu-rijc-t 

Gaba. 

36 775 (6) 

280 008 (23) 47 471 (1) 

184 929 (42) 

840 303 (37) 

112 895 (5) 

273 202 (31) 

18800 (2) 

13 850 (2) 

99396 lil) 

92 201 (3) 

91257 (7) 

28394 (4) 

29206 (6) 

195 8!8 (12) 

767171 (25) 

106 575 (9) 

317(1840 (225) 

6 763 (2) 

15124 (3) 

3368 (6) 



VERSLAG 1 0 » e . 

183 Hoofdstuk O, affl. f. 184 

Kapok zuiverinrichtingen. 

Gewesten. 

d 
ca 3 de

r 1 
3 a 

0 ne
m

 

Verkregen opbrengst 
(in K.G.) 

Zuivere 
kapok. 

Pitten. 

Krawang. . 
Cherlbon 
Pekalongan. 
Semarang . 
Rembang . 
Madioen . , 
Kediri. . . 
Pasoeroean . 
Besoekl . . 
Soerabaja . 

Totalen 

3 
2 

11 
81 

t 

10 
5 
6 
1 
5 

81 

(8) 
(2) 

957 864 (11) 

,10671 
ar, n 17 

1 732 797 
265 075 
542 412 
164 936 
278 341 

41719 
116 944 

(28) 
(7) 
(6) 
(5) 
(6) 
(1) 
(5) 

22102 (3) 
246 553 (2) 

1751 778 (11) 
3 127 088 (26) 

137 378 (7) 
879 206 
279 267 
329 794 
125 126 
130 967 

K'lappcrolicfabriclcen. 

G e w e s t e n . 

d 
Ctf 

c? iek
 

B tH 1 
cS •y 1 <) .2 j 

Verwerkte 
hoeveelheid 

copra 
(in pikols). 

Verkregen 
hoeveelheid olie 

(in K.G.). 

Vork regen 
hoeveelheid 

boengk il 
(in K.fi.). 

(6) 
(5) 
(5) 
(1) 
(5) 

Banjoemas 
Rembang . 
Kediri . . 
Pasoeroean 

Totalen. . 

157 730 (2)i 5 803 623 (2) 
120 (1) j 4 125 (1) 

356 992 (7; \ 12 790 651 (7) 
18 00U (1) : 644 800 (1) 1 

11 j 532 842(11) 19248199(11) 

Aardnot enolie fabrieken. 

6 334 002 (2) 

6 334 002 (2) 

4 277 076 (72) ! 7 329 257 (71) 

G e w e s t e n . 

A
an

ta
l 

fa
br

ie
ke

n,
 j 

Verwerkte 
hoeveelheid 
aardnoten 
(in pikols). 

Verkregen 
hoeveelheid olie 

(in K.G.). 

Verkregen 
hoeveelheid 

boengkil 
(in K.G.). 

Semarang . . 
Rembang . . . 
Kediri . . . . 
Pasoeroean . . 

0 

1 
10 
2 

900 (2) 
2 800 (1) 

67 503 (10) 
26 000 (2) 

11622 (2) 
40 700 (1) 

1 014 405 (10) 
284199 (2) 

25 000 (2) 
75 000 (1) 

1 970 636 (10) 
634 863 (2) 

Totalen. . . 15 97 203 (15) 1 350 926 (15) 2 705 499 (16) 

1°. 

§ 2. BUITENGEWESTEN 

I N L A N D S C H B L A N D B O U W . 
a. Eenjarige gcivasscn. 

Rijst. Ten eindt' een beeld te krijgen van de rijstsituatk 

in dp verschillende Buitengewesten, is hieronder een s taat opge-
nornen van de in- en uitvoeren (zoowel binnen als buiten het 
tolgebied) gedurende 1925 en de daaruit berekende invoer- of 
uitvoerexcedenten. 

U i t i 

naar 
Java. 

/ o e r 

naar 
andere 
Buiten-
gewes-

ten. 

Totaal. 

I n v o e r 

Uitvoer-
excedent. G E W E S T E N ' . naar het 

buiten-
land. 

U i t i 

naar 
Java. 

/ o e r 

naar 
andere 
Buiten-
gewes-

ten. 

Totaal. 
van het 
buiten-

land. 

van 
Java. 

van 
andere 
Buiten-
gewes-

ten. 

Totaal. 

Uitvoer-
excedent. 

Invoer-
excedent. 

1 173 4 701 11 679 17 553 71 1354 121 1546 16 007 
Celebes en onderhoorigheden . 27 179 16 991 17 197 3 431 227 1573 5 231 11966 — 
Sumatra 's Wes tkus t . . . . 8 2 844 2 852 93 182 29 304 2 548 — 
Atjeh en onderhoorigheden . . 636 — 2 479 3115 1 982 9 365 2S56 759 — 
Timor en onderhoorigheden — 10 122 132 77 416 1922 2 415 2 283 
Tapanoeli — — 84 84 716 — 2 130 2 846 — 2 762 
Lampoengscbe Districten . . — 2 84 86 — 4 168 108 4 276 — 4 190 

— — 1 1 — 3 269 1 107 4 376 — 4 375 
Billiton — 261 261 10 579 967 26 11572 — 11311 
Riouw en onderhoorigheden . — — — 12 264 35 3 12 302 — 12 302 
Djambi 7 — 9 16 14 020 120 194 14 334 — 14 318 

— — — — 6 691 2 508 6 471 15 670 — 15 670 
Palembang — — 299 299 16 747 1060 8 18 415 — 18116 
Westerafdeeling van Borneo . 316 — 1 317 28 491 831 — 29 322 — 29 005 
Bangka en onderhoorigheden . — — 10 10 19 937 11330 73 31340 — 31330 

— — 184 184 20 224 442 12 083 32 749 — 32 565 
Zuidei- en Oosterafdeeling van 

Borneo 1 1 58 60 29 293 5 703 4 607 39 603 39 543 
Oostkust van Sumatra . . . 6 

2 174 

— 370 876 115 248 417 1 518 117 183 116 807 

Totalen . . . 

6 

2 174 4 893 35 476 42 543 279 864 33 638 32 338 345 840 81 280 334 577 
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In lui afgeloopen jaar werd \'an bei gewest Bali en Lombok 
16 000 ton rijs! meer uit- dan ingevoerd; <le uitvoer is bijna 
geheel afkomstig van hel eiland Lombok. Ofschoon de felle 
Oost inuessoii aan de rijstcultuur geen goed heeft gedaan, was 
de oogst toch gunstiger dan in 1924, hetgeen hoofdzakelijk te 
danken is aan de aanwezigheid \an voldoend bevloeiingswater. 
Plaatselijk had de padi te lijden van de muizenplaag. In de 
afdeeling Lombok is de geringe regenval voor de padioultuur 
van gTOOten invloed geweest ; vele van regen afhankelijke sawahs 
konden niet worden beplant. De rijst opbrengst bedroeg 2 332 000 
pikol, legen 2 281 000 pikol in 1024. In Zuid-Bali werd de oogat 
geraamd op 2 61B00O pikol, tegen 2 121 000 pikol in 192-1. In 
de onderafdeeling Kloengkoeng was de rijstoogst minder goed 
geslaagd d;m in 1024; de productie werd geraamd op 100 000 
pikol. Hoewel de rijstoogst in de onderafdeeling Boeleieng (afd. 
Bingaradja) gunstig was, was de opbrengst toch niet genoeg om 
in eigen behoefte te voorzien; rijst werd dan ook ingevoerd 
voornamelijk uil Banjoewangi en Lombok. Van Lombok werd 
echter minder ingevoerd dan in 1924 vanwege; de stijging van 
de rijstprijzen aldaar. In de onderafdeeling Djembrana (afd. 
Singaradja) breidde de sawahcultuur zich uit. 

In het gewest Celebes en onderhoorigheden was de rijstoogst 
langs de Westkust beter dan in 1924. In Pangkadjene haalde 
men zelfs een voor Celebes mooi te noemen oogst van 39 pikol 
nat per H.A., d. i. 28 pikol nat per bouw. Men treft hier de 
beste van regen afhankelijke sawahs aan. Het mooiste beschot 
haalde men in het centraal gelegen landschap. Soppeng (47 
piko! nat per H.A. , d. i. 33 pikol per bouw); deze streek staat 
bekend om haar padi-rendement. I n de afdeeling Paréparé 
waren de uitkomsten bevredigend. Naar schatting bedroeg de 
uitgestrektheid der sawahs ^ + 270 000 H.A. Docr droogte 
ging in Zuid* en Midden-Boné ongeveer de helft van den oogst 
verloren; in Maros had de cultuur te lijden van hoorders. Uit-
breiding van irrigeerbare sawahs had plaats in de onderafdeeling 
Boeloekoemba en Sindjai. De ladang-oogst was slechter dan in 
hel vorige jaar. In de laatste jaren werd de rijst voor Celebes 
een belangrijk uitvoerproduct (het uitvoerexcedent bedroeg in 
het afgeloopen jaar ± 12 000 ton). De voornaamste afscheep. 
haven is Paréparé, doch ook uit de Boné-havens werden aan-
zienlijke hoeveelheden uitgevoerd. De rijstprijzen bedroegen f 8 
a f 10,50 voor eigen gestampt product en f 10 a f 12,50 voor 
machinaal bereid product. In streken, waar op de rijst zware 
transportkosten drukken, was de prijs natuurlijk veel hooger. 

Volgens schatting bedroeg de oppervlakte der sawahs voor 
het gewest Sumat ra ' s Westkust 225 000 bouws, terwijl de ge-
middelde productie geraamd wordt op 33 pikol gaba per bouw. 
De padi-productie van alle sawahs wordt op + 1\ millioen 
pikol gabah (ongopeldc rijst) of 4 i millioen pikol rijst geschat. 
Beken! men, dat de droge gronden nog + 14 millioen pikol 
gabah of 900 000 pikol rijst opleverden, dan is de rijstproduetie 
in een normaal jaar op ± 5,4 millioen pikol te schatten. Van 
deze hoeveelheid is practisch in het afgeloopen jaar niets naar 
Java uitgevoerd; integendeel had een vrij belangrijke invoer van 
Java-rijst plaats . De rijst-prijzen zijn door den minder gunst ig 
uitgevallen oogsf het geheele jaar hoog geweest. De gemiddelde 
prijs is op f 10 per pikol te stellen. 

Niettegenstaande de rijstoogst van Atjeh in 1925 algemeen 
zeer goed was. is de uitvoer toch /eer verminderd (3100 ton 
tegen 3700 ton in 1924). De in 1924 uitgesproken onderstelling, 
dat de bijzonder groote uitvoer een gevolg zou zijn van den 
verkoop van vaste voorraden, onder den invloed van de hooge 
prijzen, is dus bewaarheid; er is in 1924 meer uitgevoerd dan 
het werkelijk overschol bedroeg. 

De rijstuitvoer van de residentie Timor en Onderhoorigheden 
(132 ton) is geheel afkomstig van het eiland Soembawa, waar 
de grondbewerking evenals op Java geschiedt. De rijstcultuur 
is hier nagenoeg hel hoofdmiddel van bestaan der bevolking. 
De oogst van de nat te rijstvelden was goed. Op Flores wordt 
de nal ie rijstbouw hoofdzakelijk gedreven aan de noordkust van 
Manggarai; het beplante areaal werd op 650 H.A. geschat, met 
eene productie van 15 000 pikol. 

Over het. algemeen is, dank zij de vrijwel gunstige weers-
gesteldheid, voor Tapanoeli 1924 een gunstig padi-jaar geweest, 
He t beter nakomen van het plantrooster was mede een voor-
name factor voor dm goeden rijstoogst. Plaatselijk kwamen 
mislukkingen voor door muizen vraat , terwijl in enkele streken 
langs het Toba-meer door de valwinden eene sterke legering van 
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hef padigewas plaats had, waardoor plaatselijk een slechte oogst 
werd verkregen. In enkele negeri 's hadden de van regen afhun-
kelijke sawahs te lijden van do groot e droogte. In Mandailing 
was de oogst 40% beter dan normaal. Door dit groote surplus 
konden belangrijke hoeveelheden worden verkocht aan de onder-
nemingen in Angkola, Sipirok en Bibolga. Veil rijst werd over 
land uitgevoerd naar de Oostkust van Sumatra. Uit het geheele 
gewest werd in 1925 84 ton rijst uitgevoerd, waartegenover s taat 
een invoer van + 2800 ton. 

De rijstcultuur in de Bampoengsche districten is zeer in be-
langrijkheid toegenomen, doordat de bevolking tot, uitbreiding 
van het bebouwbare oppervlak overging. De oogst, zoowel van 
sawahs als van ladangs, was ruim voldoende voor de hier geves-
tigde bevolking. Ten behoeve van de belangrijk toegenomen 
koelie-bevolking werd van Java + 4200 ton en van Sumat ra ' s 
Westkust + 100 ton rijst ingevoerd. 

De rijstoogst in Benkoelen was overl iet algemeen bevredigend. 
Gehouden proefsnitten wezen goede opbrengsten van de velden 
aan ( ± 40 pikol per bouw). In de onderafdeolingen Redjang en 
Mana werden de sawahs uitgebreid, hetgeen mogelijk was door 
de verbetering van de bestaande en den aanleg van nieuwe 
irrigatie-leidingen. Uitroeiing van voor den landbouw schadelijk 
gedierte had systematisch plaats . In het algemeen produceert 
de inheemsche bevolking voldoende voor eigen behoefte, met 
hier en daar een surplus, dat ten goede van niet-produeenten 
komt. He t surplus was echter niet voldoende voor de behoefte 
van het geheele gewest, z-oodat ten behoeve van de werklieden 
op de ondernemingen rijst werd ingevoerd (van Java ± 3000 ton 
en van Sumatra ' s Westkust 1000 ton). 

I n Riouw en Onderhoorigheden is de rijstcultuur van weinig 
beteekenis. Alleen in de Inderagirische Benedenlanden neemt 
de cultuur een belangrijke plaats in, waar de .Bandjarreezen 
(immigranten uit de Zuider- en Oosterafdecling van Borneo) 
zich meer en meer bezighouden met den rijstbouw. Uitgestrekte 
ladangs werden aangelegd langs de laag gelegen rivieroevers, 
welke bij hoog water geregeld onderloopen. De rijstoogst was 
hier overvloedig. In de afdeeling Inderagiri bedroeg de invoer 
van rijst in 1925 6000 ton, tegen 4000 ton in 1924, een gevolg 
van de rubber-hoogconjunctuur, welke nagenoeg de geheele be-
volking aan het tappen bracht . In het geheele gewest werd 
+ 12 000 ton rijst ingevoerd. 

In Djambi gaf' de rijstcultuur bevredigende ui tkomsten: de 
cultuur wordt overal van Bestuurszijde aangemoedigd en onder-
vond dan ook, niet tegenstaande de rubber-cultuur, eene ge-
stadige uitbreiding. In de onderafdeelingen Bangko en Moeara-
boengo komen groote sawaheomplexen voor, welke echter niet 
bevloeid worden door middel van waterleidingen, doch door het 
bezigen van z.g kentjirs, d.z. wielen, welke het rivierwater 
opvoeren naar houten goten, waarlangs het wordt geleid naar 
de te irrigeeren velden. De rijstteelt op de van regen afhankelijke 
moerasgronden (z.g. pajo's) is nog algemeen in zwang. Bij eene 
tijdige beplanting van deze velden, hetgeen doorgaans in overleg 
met het Bestuur geschiedt, leveren zij een goed beschot op. 
Ladangbouw, namelijk ladang renah, die bij hooge waterstand 
onderloopen, en ladang kossong (hooggelegen gronden) komt 
vrij veel voor en geeft bevredigende resultaten. 

De padi-productie was in de residentie Palembang veel minder 
dan in 1924, hetgeen duidelijk blijkt uit den vermeerderden 
rijst invoer uit het buitenland en van Java. He t rijstinvoerover-
Bchot bedroeg 18 116 ton. De oorzaak van dezen in de laatste 

! jaren toeiiemcndcii invoer wordt in hoofdzaak toegeschreven aan 
de zich steeds minder op de padi-cultuur en zich Bteeds meer 
op de cultuur van koffie en rubber richtende belangstelling van 
de bevolking 

In de onderafdeelingen Pontianak, T.andak, Sekadau, Mam-
pawah en Bengkajang van de Westerafdeeling van Bomen was 
de rijstoogst gunstig, al deed de droogte in Augustus en begin 
September 1925 anders verwachten. In Sintang en Ketapang 
was de rijstoogst ver beneden de normale, tengevolge van de 
slechte weersomstandigheden en het optreden van ziekten in het 
gewas. Gedurende 1925 werd 816 ton rijst uitgevoerd naar het 
buitenland (tegen 747 ton in 1924), terwijl in het geheel 29 822 
ton werd ingevoerd, hoofdzakelijk van het buitenland. 

In de residentie Bangka en Onderhoorigheden is de rijstcultuur 
nog vrij onbelangrijk. Orootendecls heeft zij plaats op droge 
velden, aangezien de grond, op zeer kleine uitzonderingen na, 
zich niet leent voor sawahcultuur. Evenals in het vorige jaar, 
was de rijstproduetie op lange na niet toereikend voor de behoefte 

5. Ned.-Indië. 24 
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van bet gewest • Ingevoerd werd van Java en Pulembang 11 403 
en van buiten Nederlandsch-Indië J9 037 ton rijst. 

In 1U25 werd ten behoeve van bet gewoel Manado aan rijst 
meer ln- dan uitgevoerd (82 .r)0,"> ton). Te Manado alleen bedroeg 
de rijstinvoer 10 503 ton, tegen 5273 ton in 1924. Do padi-
productie blee. in de Minahasa, liiii- en daar als gevolg; van de 
in sommige streken toegepaste late beplanting, gevolgd door 
eenc tamelijk langdurige droogte, beneden de normale. Tn het 
geheele gewest werd op ± 122 000 bouws padi geplant, waarvan 
+ 118 00!) bouwa als geslaagd en + 4000 bouws als mislukt 
waren te beschouwen. V.-m de geslaagde 118 000 bouws waren 
'28 000 bouws sawah- en 00 000 bouws ladanggronden. 

De rijstcultuur in de Zuider* en Oosterafdeeling van Bomeo 
is niet belangrijk; toch neemt de padi onder de eenjarige ge-
wassen de voornaamste plaats in. Behalve in de afdeeling Hoeloe 
Boengai, waar de oogst + H millioen pikol bedroeg, was de 
productie niet voldoende voor de plaatselijke consumptie en 
werd hierin door invoer voorzien. De ingevoerde hoeveelheid, 
verminderd met een kleinen uitvoer, bedroeg 39 543 ton. 

In het gouvernement Oostkust van Sumatra was de opbrengst 
van de van regen afhankelijke sawahs in de moerassige kust* 
vlakten /eer goed, evenals de oogst van de ladang-padi. De 
productie was bij lange na niet toereikend voor de beboette van 
het geheele gewest. 13e rijstinvoer uit de Karo-landen naar het 
cultuurgebied steeg van 90 ton in 1924 tot 130 ton in 1925, 
terwijl bovendien nog 60 ton padi werd ingevoerd. Ondanks dat, 
bedroeg de rijstinvoer van buiten Nederlandsch-lndië in het 
cultuurgebied 115 248 ton, tegen 94 827 ton (verbeterd cijfer) 
in 1924. 

Maïs. Tn het gouvernement Celebes en onderhoorigheden 
is Boné het productiegebied voor maïs bij uitnemendheid. De 
maïs wordt verbouwd in de eerste plaats op de omstreeks 
September droogloopende zone van het in den regentijd zoo 
uitgestrekte, maar ondiepe meren-complex der Tempé-
depressie (de tapparang-maïs), voorts op hooger liggende bouw-
gronden (de umrong-maïs) en tenslotte als tweede gewas op 
sawahs, voornamelijk in Soppeng. De oogst welke hoofdzakelijk 
in het begin van het jaar valt, was in 1925 zeer gering, omdat 
het in het najaar van 1924 te vochtig bleef om de meergronden 
en de sawahs te beplanten. De nieuwe aanplant (oogst 1926) 
was veel grooter dan gewoonlijk; de gedeeltelijke mislukking 
van den rijstoogst was hierop van invloed. Nadat er eenige 
buien gevallen waren werd tegen einde November en gedurende 
de geheele maand December de maïs uitgepoot. Einde 1925 
stond dit gewas er schitterend voor; echter moet worden mede-
gedeeld, dat door overstrooming 3/4 van de tapparang-maïs 
verloren is gegaan. Men verbouwt in het merengebied voor-
namelijk vroegrijpende maïs, welke na + 80 dagen oogstbaar is 
en welke bij behoorlijke ontwikkeling 500 a 600 kolven per pikol 
oplevert. De jonge meermaïs had in September en Oetober in 
hevige mate te lijden van de aardrupsenplaag. Het kwam meer-
malen voor, dat opnieuw moest worden geplant, omdat de jonge 
aanplant geheel was vernield. Xa midden November werden de 
jonge plantjes zoo goed als niet meer aangevreten. 

In Tiinor en Onderhoorigheden was de maïs-oogst nagenoeg 
overal slecht tengevolge van onvoldoenden regenval. Slechts 
Alor had een overschot en kou 98 000 K.G, uitvoeren. Voedseb 
sehaarschte en hooge maïsprij/.en waren hiervan het gevolg. 

Aardnoten. De cultuur van aardnoten breidde zich ter 
Sumat ra ' s Westkust wederom uit. Opvallend is echter, dat de 
uitvoer van dit product belangrijk verminderde, hetgeen hoogst-
waarsehijnlijk moet worden toegeschreven aan de veel grootere 
Inlandscne consumptie in verband met den gunstigen econo-
misehen toestand van de bevolking. 
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Tabak. De uitvoer van tabak uit Sumatra's Westkust is 
toegenomen (1000 ton, tegen 690 ton in 1924); ook de eigen 
consumptie is zeer belangrijk. Alleen ie Pajakoemboeh werd 
voor eene waarde van + 1 millioen gulden aan tabak verhandeld. 

In het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden is de 
tabakscultuur in het bijzonder in Bone van zeer veel belang; zij 
wordt op wisselvallige velden gedreven in het oosten van het 
centrale bergland. Het product is uitsluitend bestemd voor de 
[nlandsche markt . Te Badjoe en Oedjoeng-Patiro werden 
+ 71 000 kokers afgescheept. De geheele omzet van Bone is 
echter grooter. Met een gemiddelde prijs van f 1,20 per koker, 
kan de waarde van het verhandeld product in 1925 op f 1 millioen 
worden geschat. Zoowel di' oogst als de prijzen waren beier dan 
in 1924. 

Katjang idjo. De cultuur van dit gewas was alleen van 
bebmg voor Soernbawa (res. Timor en Onderhoorigheden). In 
1925 werd 2346 ton uitgevoerd, tegen 1741 ton in 1924. 

Uien worden veel op Soernbawa (res. Timor en Onderhoorig. 
beden) verbouwd. De uitvoer bedroeg 3453 ton, tegen 2572 ton 
in 1924. 

Aardappelen. De aardappel-oogst ter Sumatra's Westkust 
was iets minder goed dan in vorige jaren. De prijzen waren 
echter hoog. De uitvoer nam af van 3500 pikol in 192 1 tot 2400 
pikol in 1925. 

In het gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden is de cultuur 
van aardappelen van belang in de Gajo- en Alaslanden. He t 
transportvraagstuk is echter oorzaak, dat iedere geringe nit-
breiding van de productie zich wreekt, waardoor de economische 
ontwikkeling van deze streek zeer wordt belemmerd. 

In Palembang ondervond de cultuur sterk den invloed van 
de groote belangstelling voor de cultuur van koffie en rubber. 

In de Karo-hoogvlakte (gouv. Oostkust van Sumatra) 
toonde de aardappelproductie, na de belangrijke daling in 1924, 
eene bijzondere stijging, zoodat de uitvoer zelfs meer bedroeg 
dan die van het laatste goede aardappeljaar 1921. Kr werden 
goede prijzen behaald (gemiddeld f 6 a f 7) hetgeen wellicht in 
verband staat met de verminderde productie op Java . De uitvoer 
van Belawan bedroeg 3158 ton, waarvan het meeste naar Padang 
en Singapore. De kwaliteit laat nog steeds te wenschen over 
door het allerwegen voorkomen van de roestvlekken-ziekte. 

Katoen. De katoencul tuur in Palembang gaat achteruit , 
hetgeen moet worden toegeschreven aan de slechte weers-
omstandigheden en aan de steeds minder wordende belangstel-
ling van de bevolking voor deze cultuur. De prijzen, welke in 
de eerste helft van het jaar + f 20 bedroegen, daalden tegen het 
(inde van het jaar tot f 16 per pikol. 

De productie van ruwe katoen in de bevolkingst uinen in het 
gewest Timor en Onderhoorigheden bedroeg 509 pikol, tegen 
571 pikol in 1924. 

b. Meerjarige gewassen. 

Koffie. De productie van bevolkingskoffie is in de Buiten* 
gewesten van veel belang. Hoewel juiste productie-cijfers over 
1925 niet zijn te verkrijgen, kan men de opbrengst toch eenigs-
zins benaderen door de uitvoeroverschotten, welke in de \ol-
gende tabel zijn opgenomen. 
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Uitvoeroversohotten van bevolkingskoffie (in K.O.) naar het buitenland, Java en andere Buitengewesten uit de 
oorspronkelijke uitvoerhavcnx in de Buitengewesten. 

G E W E S T E N. 
Koffiesoort. 

Java. Liberia. Robusta. Andere 
soorten. Ongepeld. Totaal. 

Tapanoeli 
Sumatra's Westkust . . . . 
Benkoelen 
Lampoengsche Districten . . 
Oostkust van Sumatra . . . 
Palembang 
Celebes en onderhoorigheden . 
Molukken 
Timor en onderhoorigheden 
Bali en Lombok 

Totalen 

19 277 
2 058 

599 

8 0B6 

806 
300 

21 335 4 761 

742 529 
4 663 478 
4 628 853 

864 969 

20 604 233 

31504 062 

1 085 056 
1 047 367 

240 779 

66 573 
371 720 
182 960 
49 236 
62 141 

1 989 803 

5 095 635 

100 
60015 

1712 

0 1 OÖ. 

1 828 184 
5 711 005 
4 932 703 

885 958 
68 631 

20 976 759 
183 260 

49 236 
62 141 

1 989 803 

36 687 680 

De koffieprijzen in de verschillende gebieden waren in 1925 
als volgt: 

Gewesten. 

Sumatra's Westkust 

Benkoelen . . . . 

Palembang . . . . 

Celebes 

Prjjs der kofflesoorten (in guldens 
per pikol). 

Robusta. Liberia. Java. Fancy-
koffle. 

50 

40 a 65 

50 

40 a 55 45 a 70 
90 

60 a 90 

80 a 90 

De koffie-aanplantingen, vooral die van Robusta, breiden 
zich, als gevolg van de betere prijzen, vrij sterk uit. 

Rubber. Als een gevolg van de hooge prijzen is in vele 
streken op groote schaal Inlandsehe rubber bijgeplant. 

I n Atjeh en Tapanoeli ontstond door de hooge prijzen een 
levendige handel in plantmateriaal . In Tapanoeli is de hevea-
aanplant van de bevolking verdubbeld in de onderafdeelingen 
Bnroes, Sibolga, Angkola en Sipirok en Mandailing c. a. Ook 
in andere streken van deze residentie worden talrijke hevea-
tuintjes aangelegd, o. a. in Padanglawas, Silindoeng, in de Karo 
der Dairilanden. 

Groote bijplant had ook plaats in de Lampoengsche Distric-
ten, waar de bevolking zich op deze cultuur begint toe te leg-
gen; in Benkoelen, waar tot nu toe de Ficus-rubber overwegend 
is; en verder in de Westerafdeeling van Borneo, de Zuider- en 
Oosterafdeeling van Borneo, Riouw (vooral in de afdeeling In-
deragiri), in Djambi, op Bangka en ter Oostkust van Sumat ra . 

De uitkomsten van de productie-ramingen zijn voor de drie 
laatste jaren in het volgende overzicht opgenomen (in tonnen 
van 1000 K.G.) : 

G E W E S T E N . 

Oostkust van Sumatra en Atjeh 
en onderlioorighcdeu 

Tapanoeli 
Sumatra's Westkust 
Benkoelen 
Lampoengsche Districten . . . . 
PaJembang 
Djavnbi 
Riouw en onderhoorigheden . . 
Bangka 
Billiton 
Westerafdeeling van Borneo . . 
Zuider- en Oosterafdeeling van 

Borneo. 

Totalen 

1923. i) 1924.1) 1925.1) 

7400 
1000 

4 60(1 
17 400 
4100 
1000 

8 500 

13 400 

F 400 

13 248 
1968 

9 238 
22 997 
5 806 
1200 

Si; 008 

16 048 
3528 
1921 
953 
193 

17 073 
30 011 
7 863 
2168 
140 

21133 

26 299 

1923. I) 

4 900 
700 

3 200 
8 700 
2 700 
700 

6800 

8 000 

35 700 

192*. >) 

9 508 
1813 

6606 
11500 
3 871 
733 

11905 

10120 

1925. 2) 

11154 
3175 
1728 
638 
129 

11 951 
15 256 
6984 
1449 

94 
16 906 

15 780 

56 293 I 85 244 

Bij Ord. van 4 Jun i 1926 (I. S. n°. 221) zijn voorzieningen 
getroffen ter voorkoming van schadelijke gevolgen, welke voor 
de industrie tot bereiding van bevolkingsrubber in Ie Luiten-
gewesten en voor de daarbij betrokken belangen der bezitters 
van aanplantingen van die rubber te duchten zijn van onbe-
perkte toelating van die industrie (rubberbereidingsordonnantie). 

Klapper en copra. Alle gewesten hebben een uitvoerover-
schot van copra, welke voor het grootste deel naar het buiten-
land gaat, hetzij rechtstreeks of via overscheephavens (voor-
namelijk Padang en Makassar). Slechts een betrekkelijk geringe 
hoeveelheid copra gaat naar Java . Alleen Palembang heeft een 
belangrijk invoeroverschot van klappers. Bijna alle gewesten 
hebben een invoeroverschot van klapperolie, hetgeen verinde-
delijk geheel voor consumptie bestemd is. 

De uitvoeroverschotten blijken uit de volgende tabel. 

1) Met vocht en vuil. 
2) Droog equivalent . 
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Copra (in 
metrieke 
tonnen). 

K1 a p p 

Stuks. 

e r s . 

In 
tonnen 
copra. 

O l i e . 
Totaal 

(in tonnen 
copra), 

Onder* 
nemings-
product 

(in tonnen 
copra). 

Vermoede-
lijke bevol-

0 E WEST EN. 
Copra (in 
metrieke 
tonnen). 

K1 a p p 

Stuks. 

e r s . 

In 
tonnen 
copra. 

Liters. 
In 

tonnen 
copra. 

Totaal 
(in tonnen 

copra), 

Onder* 
nemings-
product 

(in tonnen 
copra). 

kingsuit-
voer (in 
tonnen 
copra). 

Atjeh en onderhoortgheden . . . , . 8117 2 700 8117 470 7 647 
Oostkust van Sumatra 15 319 87 795 16 — — 15 335 3 958 11 377 
Tapanoell 5 866 — — — — 5 365 587 4 778 

20 048 — — — — 20 943 808 20 637 
Ben koelen 776 — — — — 776 37 739 
Lampoengsche districten 2 341 597 250 139 — — 2 480 172 2 308 
Palombany' 6 — — — — 6 — 6 
Djambi 784 320 595 75 — — 859 — 859 
Riouw en onderhoorigheden . . . . 25 476 110 700 26 — — 25 502 1 122 24 380 
Bangka en onderhoorigheden . . . 99 651416 151 — — 250 — 250 
Billiton 2 052 — — — — 2 052 25 2 027 
Westerafdeeling van Borneo. . . . 61601 30 300 7 40 866 62 61670 811 61359 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 3716 1106 210 257 — — 3 973 258 3 715 

92 618 — — — — 92 618 4 310 88 308 
Celebes en onderhoorigheden . . . 45 012 — — — — 45 012 275 45 337 
Amboina 18 694 — — — — 18 694 2 547 16 147 
Timor en onderhoorigheden . . . . 6 474 — — — — 6 47-1 12 6 462 

18 600 78 548 18 1 458 484 2 196 20 814 13 20 801 

Totalen . . . 328 593 2 964 514 689 1 499 350 2 258 331 540 14 403 317 137 

Peper. De uitvoeroverschotten non peper, welke met vrij 
groote zekerheid afkomstig zijn van eigen productie, 'bedroegen 
in 1925 als voljrt: 

f'. E W F. S T E N. 

Atjeh en onderhoorigheden 
Oostkust van Sumatra 
Benkoelen 
Lampoengsche Districten 
Palembang 
Bangka on onderhoorigheden . . . . 
Billiton 
Westerafdeeling van Borneo . . . . 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 
Celebes on onderhoorigheden . . . . 

Uitvoeroverschotten van witte 
en zwarte peper (in K.G). 

Zwarte 
popor. 

Witte 
peper. Tezamen. 

Totalen 

2 913 877 
17381C 
030 773 

14 794 01S 
.351 278 
41721!' 

917 
128121 
611891 

19935710 

4 708 2 918 585 
— 178 816 

250 195 880 908 
3.31134 14 827 952 
2 209 350 537 

4 210Ö21 4 027 740 
7Ö14 8 431 

1 .'370167 1498 278 
'.KIS 282 1419973 
20 022 25 022 

6818199 20 748 002 

srnemingsproductie van peper in de Buitengewesten 
57 K.G. xlat de productie van bevolkingspeper, 

De or 
bedroeg 
uitgenomen de consumptie in de productiegebieden, geschat 
kan worden op 26 720 ton. Door de betere prijzen werden hier 
en daar de aanplantingen uitgebreid en oude, verwaarloosde 
tuinen opnieuw schoongemaakt en weer in exploitatie genomen. 
In Atjeh en Onderhoorigheden, Zuid-Sumatra en Borneo is de 
Cultuur voor de bevolking nog van betrekkelijk groot belang. 

Gambir. Gambir wordt uitsluitend geproduceerd in de 
Buitengewesten. Uit den in- en uitvoer per gewest blijkt, dat 
de gewesten met uitvoeroverschotten waren de Oostkust van 
Sumatra (3 135 392 K.G.) , Sumatra ' s Westkust (1772 386 
K.O.) , Palembang (164 965 K.G.), Riouw (2 930 488 K.G.) , 
Bangka (5399 K.G.) en de Westerafdeeling van Borneo 
(2 696 482 K.G.) Die uitvoer, verminderd met de ondernemings-
productie van 3 481 185 K.G., is een benaderend cijfer voor de 
bevolkingsproductie. 

Jaar . Uitvoer. 
Ondernomings-

productie. 
Bevolkings-
productie. 

1922. 11615 080 K.G. 3 828 237 K.G. 7 786 843 K.G. 

1923. 10 552 210 „ 3150 735 „ 7 392 475 „ 

1924. 11707 900 „ 3 284 763 „ 8 423 137 „ 

1925.1) 10 705 002 „ 3 481185 „ 7 223 927 „ 

Kapok. De kapokuitvoer uit Palembang bedroeg 47 ton. 
De uitvoer van kapok uit de Buitengewesten naar het buiten-
land bedroeg 1476 ton. 

Sago. Riouw en Inderagiri voerden in 1925 onderschciden-
lijk 4694 en 8000 ton sago u i t ; de gemiddelde prijs voor Riouw 
was f 6 per pikol. De uitvoer uit de Oostkust van Sumatra 
bedroeg 7041 ton, tegen 8152 ton in 1924; de prijzen beliepen 
§ 5,40 a $ 6 per pikol. De geheele uitvoer van de Duiten-
gewesten naar het buitenland bedroeg 16 980 ton. 

Kaneel. De uitvoer van kaneelbast bedroeg uit Sumat ra ' s 
Westkust 2513 ton ; de gemiddelde prijs is f 11 per pikol of 
+ f 175 per ton. De aanvoer van kaneelbast van het binnen-
land naar Padang is afnemend, daar bij de genoemde prijzen 
de cul tuur n ie t meer winstgevend is. De tamelijk groote uit-
voeren-in 1925 zijn een gevolg van het opruimen van belangrijke 
voorraden. De geheele kaneeluitvoer van do Buitengewesten 
naar het buitenland bedroeg in 1925 2539 ton. 

Boschproducten. Aan rotan voerden Palembang, de Zuider-
en Oosterafdeeling van Borneo, Celebes, Djambi en Sumat ra ' s 
Westkust onderscheidenlijk 4391, 11 483, 2021, 632 en 919 ton 
uit. Uit Celebes werd voor eene waarde van f480 282 aan rotan 
uitgevoerd. De damar-uitvoer uit Sumat ra ' s ,Wes tkus t bedroeg 
1114 ton (waarde f 14; millioen); Celebes voerde 3779 ton uit, 
benevens nog eene hoeveelheid met eene waarde van f 123 951. 

11 Voor 1628 het uitvoeroversehot. 
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De geheele uitvoer uit de Buitengewesten naar het buitenland 
bedroeg aan rotan en rotanstokkon 50 413 ton en aan damar 
5129 ton. 

Kruidnagelen. De uitvoer uit Benkoelen was veel lager dan 
in 1924 (118 ton, tegen 678 ton in 1924) ; de prijzen wisselden 
van f 80 tot f 100 per pikol. Van Munado werd 21 ton uit-
gevoerd, tegen 45 ton in 1924. Uit de onderafdeeling Saparoea 
(Molukken) werd 110 ton nagel en 10 ton kruidnagelstelen 
uitgevoerd, met eene waarde van f 189 270 en f 4800; deze 
cul tuur is in die onderafdeeling voor bijna alle negorijen van 
belang en levert goede inkomsten voor de bevolking. De ge-
heele uitvoer uit de Buitengewesten naar het buitenland be-
droeg in 1925 35 ton kruidnagelen. 

Notemuskaat en foelie. De uitvoer van muskaatnoten en 
foelie uit Sumat ra ' s Westkus t bedroeg 307 ton noot en 46 ton 
foelie, me t eene waarde van f 169 000 en f 161 000. H e t tol-
kantoor Manado voerde in 1925 63 ton noot (tegen 644 ton 
in 1924) en 80 ton foelie (tegen 85 ton in 1924) uit . Op de 
Ceram-eilanden komt de papoea-soort van de notemuskaat 
voor; uitgevoerd werd 67 ton. De geheele uitvoer van de 
Buitengewesten naar het buitenland bedroeg in 1925 1634 ton 
noten in den dop, 1564 ton geklopte noten, 46 ton wilde noten 
in den dop en 295 ton wilde, geklopte noten. 

Pinang. De pinangeultuur was in Atjeh uiterst winstgevend, 
vooral in het tweede halfjaar van 1925, toen de prijzen opliepen 
van f 14 tot f 20 de pikol; eene sterke uitbreiding van den 
aanplant valt waar te nemen, doch nog steeds als erfcultuur. 
De uitvoer uit Atjeh bedroeg in 1925 19 784 ton, tegen 18 008 
ton in 1924. Uit de Oostkust van Sumatra , Palembang, 
Sumat ra ' s Westkust , Ti mor en Onderhoorigheden en Billiton 
is onderscheidenlijk 4841, 2827, 637, 52 en 45 ton uitgevoerd. 
De geheele uitvoer uit de Buitengewesten naar het buitenland 
bedroeg in 1925 32 ton. 

2°. P A R T I C U L I E R E O N D E R N E M I N G E N . 

In bijlage V is een overzicht opgenomen van de beplante 
uitgestrektheden en de productie in het grootlandbouwbedrijf 
in de Buitengewesten, voor zoover betreft die ondernemingen, 
waar een of meer der volgende gewassen geteeld worden : hevea, 
ficus en andere caoutchoucsoorten, getahpertja, koffie, thee, 
kina, tabak, oliepalmen, cocospalmen, cacao, kapok, peper, 
notemuskaat , vezelgewassen (sisal, roselle, mani l la-hennep) , 
coca, aetherisehe oliegewassen en gambir. 

Ben overzicht van de in 1925 in de Buitengewesten bestaande 
ondernemingen, ingedeeld naar den rechtstoestand der gronden 
(gouvernementtgrond, particuliere landerijen, erfpaehtsgronden 
en landbouwconeessies), treft men aan in bijlage W. 

In de Buitengewesten rapporteerden 882 ondernemingen eene 
uitgestrektheid van 1 912 406 bouws, waarvan 499 042 bouws 
beplant zijn. 

Rubber. De aanplant bedroeg 330 403 bouws, waarvan 
246 972 bouws tapbaar. Geproduceerd werd in de Buiten-
gewesten 61 643 178 K.G. rubber, terwijl nog 347 016 K.G. 
werd opgekocht. De bevolkingsrubberproduelie bedroeg 87 833 
ton (droog equivalent) . 

Koffie. De productie bedroeg 133 122 pikol (8222 ton) . De 
aanplant besloeg 29 836 bouws, waarvan 20 'ISO bouws produO; 
tief. De bevolkingskoffieproductie werd becijferd op 36 688 ton. 

Tabak. De geoogste aanplant bedroeg 26 334 bouws, met een 
opbrengst van 17 959 201 K.G. bladtabak en 63 690 K.G. 
krosok. 

Thee. De aanplant bedroeg 18 248 bouws, waarvan 1588 
bouws productief. Verkregen werd 8 017 630 K.G. droge thee. 

Notemuskaat. De opbrengst der speeerijperken op Banda 
bedroeg 11 992 pikol noot in den dop, 955 pikol noot uit den 
dop en 2122 pikol foelie. 

Gambir. De ondernemingsproductie bedroeg 3 481 185 K .G . ; 
de aanplant bedroeg 4974 bouws, waarvan 3845 bouws 
productief. 

Andere ondernemingen. In Bali en Lombok verwerkten 
5 rijstpellerijen 245 675 pikol padi tot 120 009 pikol rijst; in 
Celebes en Onderhoorigheden verwerkte 1 rijstpellerij 15 000 
pikol padi tot 8000 pikol rijst, en in Palembang en de Oostkust 
van Sumat ra verwerkten 2 rijstpellerijen onderscheidenlijk 
24 000 pikol padi tot 14 400 pikol rijst en 43 189 pikol padi tot 
28 794 pikol rijst. 

Twee klapperoliefabrieken in de Westerafdeeling van Borneo 
verwerkten 10 651 pikol copra tot 354 161 K.G. olie en 
1 klapperoliefabriek in Baii en Lombok verkreeg 175 375 K.G. 
olie uit 4800 pikol copra. 

II. BOSCHWEZEN. 

Met buitenwerkingstelling van alle daarmede strijdige beslui-
ten, is Java en Madoera bij G. B . 24 Nov. 1925 n°. 23 (Bb. n°. 
10922) — gewijzigd bij G. B . 4 Maart 1926 n°. 2 (Bb. n°. 11010) 
— opnieuw in boschdistricten en opperhoutvesterijen verdeeld. 

He t reglement voor den dienst van het boschwezen in Neder-
landsch- Ind ië (Bb. n°. 7901) is nader gewijzigd bij G. Bn . 
3 Juni 1925 n°. 28 (Bb. n°. 10795), 18 Nov. 1925 n°. 2x (Bb. 
n°. 10894) en 25 Febr. 1926 n°. 4x (Bb. n°. 11003). 

In verband met de bestuurshervorming, is het reglement voor 
het beheer der bosschen van den Lande op J ava en Madoera 
(I . S. 1913 n°. 495) bij Ordn. van 25 Febr. 1926 (I . S. n°. 79) en 
14 Juli 1926 (I . S. n°. 290) aangevuld. 

Bij G. B . 19 Juli 1925 n°. 4 (Bb. n°. 10849) zijn de model-
voorwaarden van aanbesteding en gunning van de exploitatie 
der voorloopig ingerichte djatibosschen (leegkapperceelen) nader 
gewijzigd, waardoor de zekerheidsstclling voor de richtige na-
leving van contracten mogelijk is geworden en inschrijvers met 
speculatieve bedoelingen aansprakelijk gesteld kunnen worden 
voor een deel van het ingeschreven bedrag. 

Nieuwe voorschriften ter bescherming van den bosehopstand 
om bronnen en langs rivieren en beken zijn vastgesteld bij Ord. 
van 11 Sopt. 1925 (I. S. n°. 483). 

Personeel. E inde 1925 waren bij den dienst van het bosch-
wezen werkzaam: 1 hoofdinspecteur, 7 inspecteurs (van wie 
1 voor de Buitengewesten, 1 chef der inrichting, 1 op het hoofd-
kantoor en 4 voor het toezicht op het beheer), 1 directeur van 
het boschproefstation, 72 opperhoutvesters (van wie 42 bij het 
beheer op Java , 6 bij de inrichting, 12 in de Buitengewesten, 
5 op het hoofdkantoor, 1 toegevoegd aan den inspecteur der 6de 
afdeeling, 1 bij de opnemingsbrigade voor de Buitengewesten, 
1 toegevoegd aan de handelsafdeeling, 3 bij het boschproefsta-
tion, 1 bij de statistiek), 50 houtvesters (van wie 20 bij het 
beheer op Java en Madoera, 8 bij de inrichtingsbrigade, 16 in de 
Buitengewesten, 5 bij het boschproefstation, 1 bij de statistiek), 
1 adjunct-houtvester der 1ste klasse, 35 boscharchitecten der 
ls te klasse, 30 boscharchitecten der 2de klasse, 4 boscharchitec-
ten, 3 adspirant-boscharchitecten, 62 hoofdopzieners, 38 opzie-
ners, 22 opzichters der ls te klasse, 210 opzichters, 25 adspirant-
opzichters, 9 hoofdopnemers der l s t e klasse, 2 hoofdopnemers, 
10 opnemers, 2 hoofdmantri-opnerners, 2 mantri-'opnemers der 
ls te klasse, 26 mantri-opnemers der 2de klasse, 23 mantri-
opnemers der 3de klasse, 1 hulpmantr i , 47 mantri 's-politie der 
lste klasse, 468 mantri 's-politie der 2de klasse, 943 mantr i ' s -
politie der 3de klasse en boschwachters. 

Handelingen der Statcn-Generaal. Bijlagen. 1926—1927. 5. Ned.-Indië. 25 



VERSLAG 1 9 2 6 . 
195 Hoofdstuk O, afd. N. 190 

Baten en lasten. In 102-1 bedroeg bet voordeelig oversohoi 
vnn den dienst van het boschwezen op Java en Madoe.ro. 
f 8 383 755 en in de Buitengewesten f 86 000, terwijl het nadoe-
lig verschil van het bosehproefstation f 100 300 bedroeg, zoodat 
het voordeelig saldo van den geheelen dienst f 3 270 401 
bedroeg. 

Voor 1025 kunnen deze cijfer! als volgt worden aangenomen: 
voordeelig verschil voor Java en Madoera 1' 4 441 000, voordeelig 
verschil voor de Buit enge weiten f 404 000 en nadeelig verschil 
voor het bosehproefstation 1' 100 400, derhalve een voordeelig 
saldo voor den geheelen dienst van f 4 055 500. 

§ 1, JAVA EN MADOERA. 

a. Boschbchccr. 

Uitgestrektheid der bosschen. De uitgestrektheid der djati-
bosschen op Java en Madoera bedroeg einde 1925 770 000 H.A. , 
waarvan 440 000 H.A. tot dn opperhoutvesterijen en 330 000 
H.A. tot de boschdistricten behooren, zoodat ruim 57 % der 
djatibosschen definitief is ingericht. De uitgestrektheid der in 
stand te houden wildhoutbosschen 1) op da t tijdstip kan gesteld 
worden op 1 02-4 000 H.A. 

Grensregeling en afbakening der bosschen. Van de geheele 
uitgestrektheid djntiboschgebied was einde 1025 volledig opge-
meten en gekaarteerd 720 580 H .A. ; voor het onderhoud der 
grenzen en gronsteekens werd geregeld zorg gedragen. Ook de 
afbakening der in stand te houden wildhoutbosschen vond gere-
gelden voortgang; einde 1925 waren 985 000 H.A. wildhout-
bosch afgebakend. 

Verschillende andere werkzaamheden met de voorloonige 
inrichting der djatibosschen in verband staande. Met de op-
stelling en herziening der voorloopige bedrijfsplannen werd zoo-
veel mogelijk voortgegaan. De nieuwe voorloopige bedrijfsplan-
nen van de boschdistricten Oost-Toeban, Noord-Soerabaja en 
Zuid-Soerabaja werden goedgekeurd. 

Voor de wildhoutbosehgebieden West-Cheribon—Soemedang, 
Midden Preanger, Berg Wilis, Ponorogo, Soeberbendo Klangon 
(Noord-Saradan), Zuid-Kediri en Ngawi—Oost-Soerakarta wer-
den werkplannen samengesteld en goedgekeurd, waardoor het 
beheer van deze bosschen met groote hydrologische beteekenis 
in vaste banen wordt geleid en de continuiteit is verzekerd. 

Djativerjonging. P innen het djatiboachgebied werden in 
1024 aangelegd 5002 H.A. djaticulturen en 114 H.A. wildhout-
culturen. Voor 1925 kunnen als voorloopige cijfers worden aan-
genomen: 0228 H.A. djaticulturen en 194 H.A. wildhout-
culturen. 

De kosten voor aanleg van nieuwe en onderhoud van oudere 
culturen (met inbegrip van die voor brandbescherming) kunnen 
voor 1925 voorloopig op f 452 330 worden gesteld (in 1924 
f422 037). 

Einde 1925 was de uitgestrektheid der verjongingen binnen 
het djatiboachgebied, met mederekening van de daarbinnen aan-
gelegde wildhoutplantsoenen, 224 500 H.A. , of + 30 % van het 
geheele djatiboachgebied. 

Ook dit jaar werd in de aan te leggen djaticulturen zooveel 
mogelijk alle van nature voorkomend wildhoutopslag gespaard, 
terwijl bovendien getracht werd wildhout tusschen de djati te 
planten, terwijl op minder goede gronden tevens bodemverbete-
rende gewassen, in hoofdzaak kcmlandingan (Leucaena glauca), 
werden tUBBchengeplant. 

Op zeer slechte terreinen wordt er meer en meer toe over-
gegaan eene eenvoudiger en minder kostbare methode toe te 
passen door het aanleggen van z.g. opslagculturen. 

Wildhoutverjonging. In 1025 werden binnen de in stand te 
houden wildhoutbosschen aangelegd 3475 H.A. \vildhout- en 
1102 H.A. djaticulturen, tegen 1972 H.A. wildhout- en 1036 
H A . djaticulturen in 1924. 

Hoewel de beplanting dezer terreinen hoofdzakelijk ten doel 
hoeft den hydrologischen toestand op de bergen te verbeteren, 
wordt thans bij den aanleg van deze culturen zooveel mogelijk 
getracht ook houtsoorten aan te planten, welke waardevol tim-
merhout opleveren. 

Nopens <ie aanwijzing der terreinen van de in s tand te honden wildhout-
lien in de residentiën Besoeki, Semarant: on Mndioen, "ie men G. Bn. 

1) 
botKh4fl in (i u vi. wii. 
I Mei 1926 n ° . 11 ( J . C. n° . 36), 17 Juni 1926 n°. 45 (J. C. n°. 51) en 16 Jul i 
U H n°. 15 (J. C. n°. 59). 

De uitgaven voor aanleg van nieuwe en onderhoud van oudere 
culturen (brandbescherming inbegrepen) bedroegen in 1925 
f 90 651, tegen f 80 580 in 1924. 

l)e uitgestrektheid der verjongingen binnen het gebied der in 
stand te houden wildhoutbosschen bedroeg eind 1925 47 938 
H.A. 

Kap der djatibosschen. In 102-1 bedroeg de houtval binnen 
het gebied der djatibosschen (djatihout zonder dunningshout) 
162 580 M3. t immerhout en 710 549 S.M. (stapelmeter) brand-
hout. Voor 1925 kunnen deze cijfers voorloopig gesteld worden 
op 244 303 M3. en 115 767 S..M. Daarvan werden in eigen beheer 
gekapt in 1924 132 977 M3. e n DÜ0 605 S.M. en in 1925 208 203 
M3- en 958 767 S.M., terwijl door tussehenkomst van aannemers 
verkregen werd in 1924 29 603 M». en 179 884 S.M. en in 1925 
36 100 M3. en 194 000 S.M. Behalve uit de geregelde exploitatie 
werd nog djatihout verkregen door aankop op last en op vergun-
ning (de z.g. ongeregelde aankop), namelijk 1852 M8 . in 1925, 
tegen 1-123 MS. in 1924. 

Per H.A. djatibosch was in 1925 de opbrengst aan t immer-
hout 0,32 M3. en aan brandhout 0,94 S.M., tegen onderschei-
denlijk 0,21 M3. en 0,94 S.M. in 1924. 

In 1925 werd de exploitatie van 3 pereeelen in het djatibosch-
gebied aanbesteed met eene getaxeerde houtmassa van 9800 M3 . 
t immerhout en 59 000 S.M. brandhout. Voor 2 pereeelen werd 
de exploitatie gegund aan de hoogste inschrijvers; het derde 
perceel, waarvoor slechts door de Vejahoma was ingeschreven 
ver beneden de minimum-inschrijvingssom, werd na verkregen 

I overeenstemming over den prijs, ondershauds aon die maat -
! schappij gegund. 

Einde 1925 waren 1416 K.M. railbaan gelegd. 

Kap der wildhoutbosschen. De opbrengst aan wildhout uit 
I de geregelde exploitatie in het wildhoutboschgebied bedroeg in 
I 1924 6693 M>. timmcr- en 89 578 S.M. brandhout; voor 1925 
' zijn de voorloopige cijfers 7<i!M M*. t immerhout en 121 827 S.M. 

brandhout. Door ongeregelde exploitatie werd in 1925 bovendien 
verkregen 3676 M3. en 21 498 B.M. 

Voorts werd uit het djatiboachgebied nog een hoeveelheid van 
j 1463 M3. en 47 978 S.M. wildhout verkregen. 

Dunning der bosschen. Van de 22-1 500 II.A. in het diati-
1 boschgebied voorkomende verjongingen werden in het verslog-
i jaar 27 800 H.A. gedund, tegen 24 156 H.A. in 1924. Hieruit 
j werden verkregen 47 827 M3. t immerhout en 195 553 S.M. 

brondhout, tegen 32 426 M3. en 124 419 S.M. in 1924. 
Een groot gedeelte werd afgezet aon de nabij de bosschen 

wonende bevolking voor eenvoudigen huizenbouw, terwijl voor 
het zwaardere hout ook elders afzet werd gevonden (tabakloods-
dolken). Zelfs bleek het mogelijk een deel van het dunnings-
brandhout bij wijze van proef af te zet ten oan enkele spoor- en 
tramwegmaatschappijen. 

Bedroegen de inkomsten en uitgaven der dunningen in 1924 
onderscheidenlijk f 663 117 en f 247 824, voor 1925 kunnen deze 
aangenomen worden op f 893 818 en f 389 165. 

Verkoop en vervreemding van hout. In het verslagjaar setti 
de opleving in den handel van djatihout zich voort. De alge-
meene verbetering in den economischen toestand was oorzaak, 
dal de vraag naar t immerhout op Java belangrijk toenam. He t 
aanbod van wildhout uit de Buitengewesten liep sterk terug, 
hetgeen veroorzaakt werd door de abnormaal hooge rubber- en 
peperprijsen, tengevolge waarvan in vele, vroeger voor houtex-
ploitatie belangrijke streken, daarvoor thans nagenoeg geen werk-
kraehten beschikbaar kwamen. De bevolking vond veel grootere 
en gemakkelijker verd'etisten in de rubber* en pepertuinen. 

http://Madoe.ro
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De prijzen van wildhout in do Buitengewasten liepen dan ook 
zeer sterk op, zoo, dat zich zelfs een uitvoer van minderwaardige 
wildhoutsoorten van Java naar enkele streken van de Buiten* 
gewesten (o. a. Palembang en Djambi) kon ontwikkolen. 

De geringere aanvoer van wildhout uit do Buitengewesten 
kwam ongetwijfeld den afzet van djatihout op Java ton goede. 

Hoewel de productie van djatihout gedurende het verslagjaar 
zeer sterk werd opgevoerd, ondervond de afzet daarvan geen 
moeilijkheden. 

Op openbare venduties werd in 1925 in het geheel verkocht aan 
djati-exploitatie-timmerhout 104 9(i0 M3. (vorig jaar 76 099 JVR) 
met een opbrengst van f 4 513 947 (vorig jaar f 3 627 316). De 
gemiddelde opbrengst per M-i. bedroeg derhalve in 1925 f 43,01 
(vorig jaar f47,29) . De daling van den gemiddelden prijs mag 
niet uitsluitend worden toegeschreven aan eene daling in de 
waarde van het djatihout in het algemeen; voor een belangrijk 
deel was zij een gevolg van het feit, dat bij de sterk opgevoerde 
productie veel hout van goedkoopere sort imenten en van mindere 
kwaliteit in 1925 op deze venduties nog een afzet kon vinden. De 
groote daling in do prijzen ontstond in het derde kwartaal 1925, 
nadat de tarieven van den groothandel in djatihout vrijwel plotse-
ling zeer sterk werden verlaagd. De handel verkocht zelfs groote 
partijen tegen prijzen, welke nagenoeg gelijk, soms zelfs lager 
waren dan do vendu-limieten. Dat deze zeer belangrijke tarief-
verlaging, welke blijkbaar noodzakelijk geworden was doordat de 
voorraden van de grootste houthandelmaatschappij abnormaal 
hoog waren opgeloopen, haar invloed zou doen gelden op de 
opbrengsten van de venduties van gouvernements-hout, was t e 
verwachten. 

De gemiddelde opbrengst van het op vendutie verkochte gou-
vernements-djati-exploitatiehout bedroeg in het 1ste kwartaal 
1925 f 47,68 (vorig jaar f 50,45), in het 2de kwartaal 1925 
f46,19 (vorig jaar f51,01), in het 3de kwartaal 1925 f41,28 
(vorig jaar f 45,99) en in het 4de kwartaal 1925 f 38,38 (vorig 
jaar f44,76) . 

De limiet-overschrijding bedroog daarbij in het 1ste kwartaal 
1925 22 % (vorig jaar 10,3 %), in het 2de kwartaal 1925 
23,4 % (vorig jaar 13,9 %), in het 3de kwartaal 1925 16,6 % 
(vorig jaar 12,1 %) en in het 4de kwartaal 1925 11,2 % (vorig 
jaar 12,7 % ) . 

Vrijwel het geheele jaar bleef de vraag naar lang hout groot, 
zoodat bij het geringe aanbod in deze sortimenten de prijzen 
daarvoor sterk opliepen. De handel ging er dan ook toe over om 
proeven te nemen met den invoer van Britsch-Indisch teak van 
zware afmetingen, waarvan — naar verluidt — ook eenige hoe-
yeelheden werden geplaatst. Of deze proeven tot verderen 
invoer op Java van Britsch-Indisch teak zullen leiden, is aan 
twijfel onderhevig. 

Voor dolken en balkenhout bleek in het algemeen het geheele 
jaar voldoende vraag te zijn. 

De vraag naar zwalpen was, ondanks het geringe aanbod in dit 
sortiment, gedurende de eerste helft van het jaar gering. Eers t 
in de laatste maanden, vermoedelijk tengevolge van de opleving 
in den uitvoer naar Europa, kwam hierin verbetering en gingen 
alle aangeboden zwalpen togen goede prijzen weg. 

Voor kleine dwarsliggertjes, in hoofdzaak bestemd voor de 
suikerindustrie, was in de eerste helft van het jaar zeer groote 
belangstelling. Ondanks het groote aanbod werden goede prijzen 
gemaakt. Speciaal de maten 125 x 18 x 12 c.M. en 130 x 18 x 
12 c.M. werden tegen zeer hooge prijzen uit de markt genomen. 
In de tweede helft van het jaar verminderde de vraag sterk 
en liepen de prijzen nogal terug. In het geheel werden op 
vendutie verkocht : 1ste kwaliteit dwarsliggers 6397 M»., 2de 
kwaliteit dwarsliggers 6070 M3., afgekeurde dwarsliggers 
3800 M3., tezamen 16 267 M3., waarvan 13 849 M3. deceauville-
liggertjes van korter dan 1,80 M. en 2418 M3. groote dwars-
liggers. 

In verband met de groote levering van spoordwarsliggers aan 
den dienst der staatsspoor- en tramwegen was het aanbod op 
vendutie van groote liggers gering en bestond nagenoeg uitslui-
tend uit liggers van de 2de kwaliteit en afgekeurde liggers, aan-
gezien alle prima-liggers voor dien dienst bestemd werden. 

De afzet van palenhout liet te wenschen over. In verhouding 
tot het groote aanbod was de vraag gering, zoodat plaatselijk 
groote hoeveelheden moesten worden opgehouden. 

In 1925 werden in het geheel 42 groote kavelingen opgeveild 
met een gezamenlijken inhoud van 12 063 M3. De opbrengst 

van deze kavelingen bedroeg f 543 7HH of per M-'». f 40,08. Van 
het in groote kavelingen verkochte bout kwam 6290 M3, in 
banden van bekende, groote handelaren in djatihout, werd 
654 M3- gekocht door 's Landsgevangenissen te Malang en 
Madioen, werd 301 M3 . door eene, zich vrijwel uitsluitend op 
den uitvoer toeleggende maatschappij gekocht, terwijl do rest, 
zijnde 4818 M3., werd opgenomen door den kleinen handel. Deze 
laatste hoeveelheid werd veelal onmiddellijk na de vendutie 
weer onder verschillende kleinere handelaren verdeeld. H e t is 
zelfs voorgekomen, dat direct na de gouveruementsvendutie de 
kooper de groote kaveling, gesplitst in zuivere kleine kavelingen, 
voor zijne rekening wederom liet opveilen, om aldus te profi-
teeren van de limiet verlaging van de groote kaveling van 15 %. 
Dat het doel van den verkoop in groote kavelingen met limiet-
verlaging op deze wijze niet wordt bereikt, behoeft wel geen 
nader betoog. In Januar i 1925 werden de limietprijzen niet 
onbelangrijk verlaagd. Bij de vaststelling ervan werd van het 
s tandpunt uitgegaan, dat de limietprijzen worden gebaseerd op 
den gemiddelden kostprijs, vermeerderd met een vast percen-
tage, aldus een uitersten prijs gevende, waarvoor het Gouverne-
ment zijn djatihout wil afzetten, het geheel aan het verloop van 
de markt overlatende, of de te behalen opbrengsten de aldus 
gestelde limieten al dan niet zullen overschrijden. Afgezien van 
bijzondere omstandigheden, zooals belangrijke wijzigingen in de 
Bortimentsindeeling van het aan te bieden hout, groote stijging 
of daling van den kostprijs, uitgesproken ringvorming op do 
venduties e. d., ligt het in de bedoeling zoo min mogelijk wijzi-
ging in de thans voor het djati- t immerhout gestelde limietprijzen 
aan te brengen. 

I n de sortimentsindeeling werd in zoover wijziging gebracht, 
dat wederom eene splitsing werd ingevoerd tusschen zwalpen 
van prima kwaliteit (zwalpen I A) en zwalpen van gewone 
kwaliteit (zwalpen I ) . 

Met ingang van 1 Januar i 1925 trad de overeenkomst met de 
naamlooze vennootschap Javasche Houthandelmaatschappijen in 
werking (zie Verslag 1925, kol. 187), waarbij het door den Dienst 
van het fioschwezen te exploiteeren hout uit bepaaldelijk aan-
gewezen arealen voor den tijd van 20 jaar op bepaalde voorwaar-
den, waaronder een winstaandeel voor het Gouvernement, 
ondershands aan die vennootschap werd afgestaan. Aan de ven-
nootsehap werd daarbij zeggingsschap gegeven over den vorm, 
waarin he t hout zal worden aangemaakt . In eersten aanleg 
worden door de vennootschap, behoudens een maximum per ver-
kregen M3 . t immerhout en per s tapelmeter brandhout van respec-
tievelijk f 30 en f 2, alle bedrijfskosten in de arealen vergoed, 
benevens een aandeel in de algemeene kosten en rente en 
afschrijving op de in de arealen gestoken kapitalen. Hierboven 
betaalt zij een bedrag van f 12,50 per getaxeerde M3. exploitatie-
djat i t immerhout en van f 10 per getaxeerde M3. geringd uitdun* 
ningst immerhout aan retributie, bedoeld als vergoeding van de 
waarde op s t am van het jaarlijks in he t areaal te kappen hout. 
Boven deze vaste uitkeeringen per M3. krijgt het Gouvernement 
een, bij de s ta tu ten vastgelegd, aandeel in de winst der vennoot-
schap. De arealen, waarop de overeenkomst betrekking heeft, 
zijn de beheerscomplexen Poerwodadi, Doplang c. a., Randoe-
blatoeng c. a., Oost-Soelang c. a. ( thans genaamd Mantingan), 
Noord-Kediri o. a. ( thans genaamd Ngandjoek), Goendih o. a. 
en Kradenan. Getracht is de arealen zoodanig te kiezen, dat 
daarmede zooveel mogelijk een gemiddelde werd verkregen van 
de djatiboBBchen op Java . De gekozen arealen moeten echter 
geacht worden van eene eenigszins betere gemiddelde gesteld' 
heid te zijn dan de gemiddelde djatibosschen op Java . De jaar-
lijksche productie van deze arealen is aan de hand van de be-
drijfsplannen getaxeerd op 51 754 M3. djati-t immerhout, waar-
van 10 % aan de leveringen mag worden onttrokken voor de 
voorziening in de behoefte van de Inlandsche bevolking, eigen-
gebruik, desawerken e. d. Voor 1925 was de, uit de arealen te 
verwachten massa aan exploitatie-djali-timmerhout getaxeerd 
op 36 044 M». langer dan 1,79 Meier en 9698 M». korter hout. 
Met inbegrip van het op het einde van 1924 aanwezige bosch en 
verzamelplaats-restant, bedroeg de geheele massa der taxat ie 
37 348 M3. langer dan 1,79 M. en 9813 M>. korter dan 1 80 M 
Afgeleverd werden 43 331 M3. (hierin niet begrepen het op 
1 Januar i 1925 nog aanwezige, 1418 | | 3 . groote bosch en ver-
zamelplaats-restnnt); voor eigen gebruik, desawerken, enz wer-
den onttrokken 1950 M»., terwijl uit de einde 1925 no" niet lee"-
gekapte vakken van 1925 (met inbegrip van het bos°eh en ver-
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zamelplaatsrestant op 't einde van 1025) nog werden verwacht 
8289 \V-

In 1025 kwamen bovendien drie overeenkomsten tot stand, 
nraarbij in den vorm van stapelplaatsleveringen op langen ter-
mijn de geheels productie aan exploitatie-djati-timmerhout uit 
bepaalde arealen werd afgestaan. Uitgesloten van deze leverin-
gen is hel liout, bestemd voor eigen gebruik, deaawerken, In-
landsche bevolking e. d., verder dwarsliggen bestemd voor den 
diens; der staalsspoor- en tramwegen, afgekeurd hout en brand* 
houi. De prijzen, waartegen bel nöul in deze overeenkomsten 
wordt afgestaan, varieeren mei de marktprijzen, d. w. z. met do 
werkelijk on vendutie behaalde prijzen. De ie betalen prijs wordt 
driemaandelijks vastgesteld op den basis van de in het vorigo 
kwartaal op vendu! ie behaalde prijzen. Op deze marktprijzen 
wordt een rabat verleend van 15 ",',. Om aan <le wenseben van do 
contractanten, wat het relt de vormbepaling, te voldoen, m.a.w. 
om aanmaak op bestelling uit te voeren, zijn bepaalde voorwaar* 
den in de overeenkomsten opgenomen. De contractsduur is ge-
steld op 5 jaar, met een opzeggingstermijn van 2 jaren. Heeft 
geen opzegging plaats, dan wordt het contract stilzwijgend 
telkenmale voor drie jaren verlengd. Het op deze basis met de 
Handelmaatschappij 1'. Landberg en Zoon gesloten contract 
voor de productie van het beheerscomplex Ngawen c. a. ( thans 
genaamd Blora) trad 1 Mei 1025 in werking. Met de Handel-
mnat schappijen Sioe Liem Kongsie en San Liem Kongsie 
werden in December 1925 soortgelijke overeenkomsten aan-
gogaan, welke eerst 1 Januari 1020 zijn ingegaan. De overeen-
komst met do Handelmaatschappij P . Landberg en Zoon werd 
gebaseerd op eene jaarlijks te verwachten productie aan exploi-
tatie-djati-timmerhout van het complex Ngawen e. a. van + 
10 000 M». Afgeleverd werden in ' 1025 (Mei t /m December) 
5742 M8 . , waarvoor verschuldigd was een bedrag van f 250 688, 
of gemiddeld f 43,05 per M3. 

Aan den dienst der staatsspoor- en tramwegen werden gedu-
rende 1926 verstrekt: 250 231 stuks djatihoutdwarsliggers van 
200 x 22 x 12 c.M., 308 stuks djatihoutdwarsliggers van 180 x 
22 x 20 c.M., 4400 stuks djatihoutdwarsliggers van 180 x 22 x 
18 c.M., 500 stuks djatihoutdwarsliggers van 120 x 25 x 
10 c.M. en 3700 stuks djatihoutdwarsliggers van 120 x 20 x 
10 c.M., te zamen 14 128 M3. 

De gemiddelde prijs, waarvoor deze dwarsliggers aan den 
dienst der staatsspoor- en tramwegen werden geleverd, bedroeg 
f 68,64 per M3. voor liggers van 200 x 22 x 12 c.M., f 7 0 
per M3. voor liggers van 180 x 22 x 20 c.M. en 180 x 22 x 18 
c.M. en f 3 5 per M3 . voor liggers van 120 x 20 x 10 c.M. 
en 120 x 25 x 10 c.M. 

Het restant exploitatie-djati-timmerhout, afkomstig uit het 
djatiboschgebied, dat einde 1924 25 072 M3 . bedroeg, steeg einde 
1925 tot ruim 30 000 M3. 

Voor den afzet van het brandhout was 1925 over het algemeen 
gunstig, hetgeen voornamelijk moet worden toegeschreven aan 
het grootere verbruik in de suikerindustrieën. 

In bet geheel werd in 1925 aan exploitatie-djati-brandhout 
afgezet 832 795 S.M. (in 1924 504 067 S.M.). 

Op venduties met vendumeester werd verkocht 102 546 S.M. 
brandhout (vorig jaar 112 051 S.M.) met een gemiddelde op-
brengst van f 3,25 per S.M. (vorig jaar f3 ,29) . De sterk opge-
voerde productie, welke vooral in de laatste maanden van het 
jaar de aanvoer belangrijk deed toenemen, was oorzaak, dat in 
het laatste kwartaal eene prijsdaling intrad en de voorraden niet 
onbelangrijk toenamen. De voorraad bedroeg einde 1925 + 
223 000 S.M. (109 000 S.M. op het einde van 1924). 

De verschillende spoor* en tramdiensten namen in 1925 
282 490 S.M. djatibrandhout af (in 1924 299 220 S. M.) en 
10 872 S.M. bakoo-bakoe-brandhout uit de vloedbosschen van 
Tjilatjap (in 1924 7011 ton). De prijzen bedroegen voor de leve-
ringen aan de staatsspoorwegen en de in den Oosthoek gelegen 
tramlijnen voor djatibrandhout f 9 per ton en voor de Neder-
landsch-Indische Spoorwegmaatschappij en dergelijke maat -
schappijen f 8,50 per ton, welk verschil is toe te schrijven aan 
den minder gunstigen afzet voor het brandhout in het rayon, 
waaruit het hout voor deze laatste maatschappijen geleverd 
wordl. 

Voorts hebben in het djatiboschgebied negen openbare ver-
koopingen op stam door bemiddeling van den vendumeester 
plaats gehad, tot eene gezamenlijke getaxeerde hoeveelheid van 

3130 M». djaÜtimmer. en 42 178 S.M. brandhout en 250 S.M. 
wildhout, met eene opbrengst van f 102 950. 

De uitvoer van djatihout naar plaatsen buiten Nederlandsch-
Indië bedroeg in : 

1923 1924 1925 
Onbezaagd djatihout 3379 M3. 5215 M3. 7313 M>. 
Bezaagd djatihout 244 ,, 527 „ 124 „ 

670 ,, 7863 ,, 6869 ,, 

4299 M». 13605 M3. 14300 M». 

De grootste hoeveelheden van hit bezaagdo en onbezaagde 
djatihout gingen wederom naar Nederland en Italië (3243 en 
2849 M 3 . ) . De vraag van Duitschland is belangrijk toegenomen 
(uitgevoerd in 1924 282 M3 . en in 1925 1 103 M*. djatihout). Naar 
Frankrijk werd 332 en naar België 198 M3 . verscheept. 

De dwarsliggers werden weer in hoofdzaak naar Zuid-Afrika 
uitgevoerd. 

He t volgende staatje geeft een overzicht van den uitvoer van 
djatihout van Java in de laatste drie ja ren: 

Land van bestemming. 
Dwarsliggers. Bezaagd hout. Onbezaagd 

hout. 

1923. 1924. 192Ó. 192a 1924. 1925. 1923. 1924. | 1925. 

Nederland 
Duitschland 

Italië 

O 

24 

62 

106 

7658 

94 

5 

390 
82 

0386 

11 

183 
26 

21 
11 

3 

209 

57 
162 

26 

25 

48 

2 

85 
24 

1 
12 

901 
166 
31 

isas 
687 
27 
58 

•Il 
32 

36 
24 

2 014 
282 

73 
1710 

574 

395 
120 

34 

13 

3241 
1021 

26 
2 325 

1'nuikrijk 

België 
Zuid-Afrika 

O 

24 

62 

106 

7658 

94 

5 

390 
82 

0386 

11 

183 
26 

21 
11 

3 

209 

57 
162 

26 

25 

48 

2 

85 
24 

1 
12 

901 
166 
31 

isas 
687 
27 
58 

•Il 
32 

36 
24 

2 014 
282 

73 
1710 

574 

395 
120 

34 

13 

332 
51 

198 

63 

Noorwegen 
PortSaid 
Straits Settloments . . . 

Japan 

106 

7658 

94 

5 

390 
82 

0386 

11 

183 
26 

21 
11 

3 

209 

57 
162 

26 

25 

48 

2 

85 
24 

1 
12 

901 
166 
31 

isas 
687 
27 
58 

•Il 
32 

36 
24 

2 014 
282 

73 
1710 

574 

395 
120 

34 

13 

13 
35 
4 

4 

Totalen . . . 676 7863 6869 244 527 124 3 379 5 215 7 313 

Het aanbod van wildhout uit de Buitengewesten liep vrij sterk 
terug. In de meeste hout-exporteerende gebieden van de Buiten-
gewesten bestond bij de bevolking weinig animo zich op den 
kap en het vervoer naar de kust van hout toe te leggen, daar 
de rubber- en pepercultuur veel betere verdiensten opleverden. 
De prijzen van het wildhout der Buitengewesten waren dan ook 
veelal te hoog om uitvoer naar Java loonend te maken. Zelfs 
werd in de laatste helft van het jaar wildhout uit Java (en ook 
wildhout uit sommige streken van Borneo) naar streken, welke 
anders regelmatig hout exploiteeren (o. a. Palembang en 
Djambi), uitgevoerd. De houtexploitaties in de Buitengewesten, 
welke een belangrijke afzet hadden naar China, ondervonden 
door de aldaar heerschende politieke verwikkelingen zeer groote 
moeilijkheden en moesten haar bedrijf belangrijk inkrimpen. Ook 
de aankap van ijzerhouten dwarsliggers in Borneo ondervond 
veel moeilijkheden, zoodat de contractanten voor leveringen aan 
de staatsspoorwegen bij lange na niet aan hunne verplichtingen 
konden voldoen. Daardoor moest een groot gedeelte van de door 
den staatsspoordienst geplaatste bestellingen op ijzerhouten 
liggers door den dienst van het boschwezen in djatiliggers worden 
overgenomen. 

Bewaking en bescherming der bosschen. De algemeene poli-
tioneele toestand was niet onbevredigend, hetgeen voor een niet 
gering deel moet worden toegeschreven aan de in het algemeen 
goede samenwerking van de boschpolitie met andere politie-
korpsen. He t aantal door de boschpolitie geconstateerde bosch-
delicten nam toe, welke vermeerdering er op wijst, dat nog altijd 
de noodige voorzichtigheid geraden is en het niet onmogelijk is, 
dat bij eene belangrijke stijging van de houtprijzen de boschdief-
stallen weer aanzienlijk zullen vermeerderen. De om de bosschen 
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wonende bevolking beschouwt nog altijd min of meer 's Lands 
boBBcben als haar eigendom on boschdiefstal wordt dan ook 
veelal in de desa als iets heel natuurlijks beschouwd. Men 
Bobaamt zich daarvoor niet voor zijno mede-bewoners en de 
houtdieven kunnen in den regel op de hulp van de gcheele desa 
rekenen om bet ontdekken van de daders onmogelijk te maken. 
Zoolang de/e denkbeelden nog blijven voortleven, zal do bewa-
king van de bosschen steeds groote moeilijkheden blijven opleve-
n n. Op de medewerking van do desa-politie is daarbij slechts 
bij uitzondering te rekenen. 

b. Definitieve bosch inrichting. 

Einde 1925 bestond het vast personeel der boschinrichting u i t : 
I inspecteur, 14 man hooger technisch personeel, 5 man mid-
delbaar technisch personeel, 18 man lager technisch personeel, 
I I opnemen , 22 mantri 's-opnemer, 75 teekenaars en 28 m a n 
politiepersoneel (schrijvers en mandoers) . 

Gedurende het verslagjaar werd 6822 K.M. meetlijnen ge-
meten, waarvan 5739 K.M. aan suppletoire metingen. De nieuwe 
opname vorderde over 16 046 H.A. Einde 1925 waren van he t 
djatiboschareaal, groot 770 000 H.A. , volledig opgemeten en ge-
kaarteerd 729 580 H.A. 

Gedurende 1925 kwam de definitieve inrichting gereed van de 
a. s. opperhoutvesterij Walikoekoen en van de afdeelingen Ban-
tjar en Ngidjo der a. s. opperhoutvesterij Djodjogan, tezamen 
groot 29 742 I I . A. Aangezien de betrekkelijke plannen eerst in 
1926 goedgekeurd zullen worden, kan administratief deze ver-
meerdering van het definitief ingerichte djatiboschgebied eerst in 
1926 in rekening worden gebracht. 

H e t definitief ingerichte djatiboschareaal bestond uit 74 afdee-
lingen (houtvesterijen), waarvan 70 samengevoegd tot 24 opper-
h out vesterijen, met eene gezamenlijke uitgestrektheid van 
439 900 H.A. , zoodat einde 1025 57 % van het areaal der djati-
bosschen definitief is ingericht. 

Gereed kwam de periodieke herziening van de bedrijfsplannen 
voor de afdeelingen (voormalige houtvesterijen) Bandjaran en 
Ngarengan der opperhoutvesterij Pat i en voor de geheele opper-
houtvesterij Zuid-Randoeblatoeng (afdeelingen Bandoeblatoeng, 
Banglean, Banjoeoerip). 

Boor het personeel van den definitieven inrichtingsdienst 
werden in verslagjaar voorloopige bedrijfsplannen samengesteld 
voor de boschdistricten Noord-Soerabaja, Zuid-Soerabaja en 
Pasoeroenn. 

Be werkzaamheden der sectie Boschontsluiting beperkten zich 
tot den aanleg van railbanon en stapelplaatsen; einde 1925 
waren onderhanden 117 K.M. baan, tegen 80 K.M. in 1924. 

c. Proefstation voor het boschwezen. 

Afdeeling Technologie. De verzamelingen werden flink uit-
gebreid. Ongerekend 140, tijdens de Midden-Oost-Borneo-expe-
ditie ingezamelde houtmonsters, werden — dank zij vooral de 
medewerking van de boschbeheerders — 1763 houtmonsters 
ingezonden, waarvan de verwerking geregeld kon worden bijge-
houden. 

Een groot aantal voor den handel verkrijgbaar gestelde 
authentieke houtmonsters werden in he t binnen- en buitenland 
gedistribueerd en vonden overal bijzondere waardeering. 

In ruimer mate dan voorheen verschafte de afdeeling, zoowel 
aan houthandelaren als aan houtconsumenten, voorlichting. 

De keuringsvoorschriften voor den uitvoer van hout naar 
Australië werden gewijzigd en aangevuld. 

De binnenkomende houtmonsters werden alle geregeld ge-
ïdentificecrd en geclassificeerd. 

He t onderzoek naar de mechanische eigenschappen van ver-
schillende houtsoorten werd voortgezet. 

Een onderzoek zal worden ingesteld naar de geschiktheid voor 
den aanmaak van vaten van in den dienstkring Oostkust van 
Sumatra voorkomende houtsoorten. De Koninklijke Vereeniging 
„Koloniaal I n s t i t u u t " te Amsterdam en de Bataafsche Petro-
leummaatschappij te Balikpapan verklaarden zich bereid den 
aanmaak van proefvaten op zich te nemen. 

Gegevens omtrent het krimpen van wildhoutsoorten werden 
geregeld verzameld. 

He t onderzoek naar den invloed van het ringen op de qualiteit 
van het djatihout liep nagenoeg af. He t s taat thans boven twijfel 

vast, dat het ringen op de qualiteit van het hout en speciaal op 
\w\ oaaebeuren praotisch niet van eenigen invloed is. 

liij de paalwormproef te Tandjoengpriok bleek de aantasting 
door paalworm niet te verschillen van die welke reeds in 1924 
was geconstateerd; evenwel bleek de boormossel in een half jaar 
alle houtwerken hevig te hebben aangetast. Er is weinig hoop, 
dat een tegen dezen vijand bestand zijnde houtsoort gevonden 
zal worden; daar echter de boormossel elders niet zoo gevaarlijk 
optreedt, wordt het onderzoek naar tegen paalwormen bestaande 
houtsoorten voortgezet. 

I)c afdeeling Handelsmuseum van de Koninklijke Vereeniging 
„Koloniaal I n s t i t u u t " te Amsterdam gaf zich zeer veel moeite 
om belangstelling te wekken voor de zoogenaamde industrie-
houtsoorten. Op haar verzoek werd in het Laboratorium voor 
toegepaste botanie te Delft een onderzoek ingesteld naar de 
bruikbaarheid van 10 Nederlandseh-Indische houtsoorten voor 
papierfabricatie. He t resultaat was, dat geen der houtsoorten 
voor de papierfabricatie de waarde heeft van dennenhout ; slechts 
de djatiblanda (Guasuma ulmifolia var. tomentosa) bleek ge-
schikt voor papierfabricatie. Van eenige houtsoorten bleek de 
bruikbaarheid als bijmenging om speciale eigenschappen aan het 
papier te geven, maar de cellulose-bereiding uit deze houtsoor-
ten blijft veel kostbaarder en omslachtiger, dan die uit andere 
inheemsche grondstoffen als rijststroo, suikerriet-ampas of 
andere gras- en rietsoorten. 

Afdeeling Botanisch-honttcchnische boschexploratie. Van 
het personeel van het boschwezen in de Buitengewesten werden 
in het verslagjaar ontvangen 1853 herbariumnurnmers en 1768 
bijbehoorende houtmonsters. Hiervan werden verzameld 9n he*-
bariumnummers met 20 houtmonsters door het personeel v.'.n 
de opnemingsbrigade en 87 herbariumnurnmers met 76 hout-
monsters door het hoofd van de afdeeling Technologie op een 
dienstreis naar de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, welke 
ondernomen werd om uit te zien naar boschcomplexen geschikt 
voor intensieve exploratie. 

In Palembang werd in de eerste helft van het verslagjaar nog 
materiaal verzameld ter aanvulling en voltooiing van de 
herbariummateriaal-collectie en voor schorsonderzoek, terwijl 
gedetailleerder boombeschrijvingen werden gemaakt ; na afloop 
hiervan werd de sectie opgeheven. 

Het extensieve onderzoek in de verschillende dienstkringen 
der Buitengewesten werd met kracht voortgezet. He t herbarium 
voor systematische botanie verleende bij de behandeling van het 
materiaal zeer gewaardeerde, krachtige medewerking, zoodat de 
achterstand geheel werd ingehaald. 

Uit Palembang w-erden 34 stuks s tamstukken met bast naar 
het Koloniaal Ins t i tuut te Amsterdam gezonden; de helft daar-
van was bestemd voor de Landbouwhoogeschool te Wageningen. 

Ten behoeve van de aanplantproeven met chaulmugra-olie 
leverende Taraktogenos Kurzii, werden in Palembang zaden 
ingezameld van Taraktogenos polypetala v. SI. en Hydnoearpua 
Sctumpul v. SI., waaruit voor deze proeven ondcrstam-mate-
riaal moet worden gekweekt. 

Aan het Belgisch consulaat te Batavia werden zaden van 
rotan sega (Calamus spec.) opgezonden voor den Congo. 

Afdeeling Wildhoutbosehbcdrijf. De houtteeltkundige onder-
zoekingen, verband houdende met den aanplant van looibast-
leverende boomen en industrie- en edelhoutsoorten en den ver-
jongingsaankap in het gebergtebosch, werden voortgezet. 

In het, voor het grootste deel voor den aanplant van looibast-
tevens timmerhoutleverende houtsoorten bestemde complex 
Gadoengan (res. Kediri) werd groote uitbreiding gegeven aan de 
looibastculturen. 

Met de Acacia decurrens-varieteiten werden de proeven in de 
boschdistricten Middcn-Preanger en West-Cheribon—Soeme-
dang voortgezet. I n eerstgenoemd boschdistrict werd een onder-
zoek ingesteld naar de practisehe mogelijkheid van natuurlijke 
verjonging. 

Belangrijke hoeveelheden Acacia-zaden, verkregen uit J ava 
(ondernemingen Tjinjiroean en Tambi), Zuid-Afrikanen Australië, 
werden aan verschillende boschbeheerders verstrekt. 

Voor de voortzetting van het onderzoek naar de teelt van 
industrie-, bouw- en edelhoutsoorten in Gadoengan wordt reeds 
over een zoodanig aantal waarnemingsobjecten beschikt, dat 
daaraan geen groote uitbreiding behoefde te worden gegeven. 

Veel moeite werd gedaan ter verkrijging van goed plantmate-
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riaul van pendjalinan (Celtis Wightii), een houtsoort, die ver-
moedelijk voor vliegtuigbouw geschikt zal blijken. 

Aan de sandelhout proeven in <le complexen Gadoengan en 
Banggrahan werd steeds bijzondere zorg besteed. 

In het boschdistrict Mldden-Preanger werden proefperken 
met versehillende I'iuus-soorten aangelegd. 

Do waarnemingen in het geborgte-wildhoutbosch op den 
Gedé over natuurlijke verjonging en de bijeenbrenging van 
ekologische en phenologische gegevens in de uitgekapte bosch-
gedeelten werden beëindigd. 

Afdceling DjaticuU uur-onderzoek. De bestaande proefaan-
plautingen werden geregeld waargenomen; de perken werden, 
zoover de personeelsformatie het toeliet, beschreven en gedund. 
Door brand werd een deel van eenige proefculturen vernield. 

Mcetperken werden uitgezet en gemeten in mengculturen van 
djati met walikoekoen en kesambi (in Margasari) en m plantver-
bandproeven (Ngarengan en Gadoengan), terwijl een nieuwe 
plantverbandproef in driehoeksverband werd begonnen. Voorts 
werden proeven genomen om het afstooten van voetloten bij 
den djati en om de cultuurmogelijkheid van voor djati niet 
geschikt geoordeelde gronden na te gaan. 

Een begin werd gemaakt met een onderzoek naar den hoogte-
groei van den djati in de jeugd. 

In den proeftuin te Buitenzorg werden talrijke proeven aan-
gezet met het doel de kieming bij verschillende heschaduwing 
en de resultaten van verschillende plantmethoden na te gaan. 

In verband met de telkenjare grooter wordende vraag naar 
mahonie-zaad, waarvan de productie slechts langzaam of in het 
geheel niet toeneemt, werd een onderzoek ingesteld naar den 
invloed van het drogen en bewaren van dat zaad, opdat van het 
geoogste zooveel mogelijk geprofiteerd zal kunnen worden. 

Enkele proeven werden genomen niet vóórbehandeling van 
zaad. 

Ken begin werd gemaakt met een gedetailleerde zaad- en 
vruchtbeschrijving van de voornaamste Javaansche houtsoorten, 
in aansluiting aan eene binnenkort verschijnende publicatie over 
de kiemplanten. Van de ingezamelde soorten zaad werden 
gewicht en volume-bepalingen verricht. 

De zaaddistributie van groot- en kleinbladige mahonie go-
schiedde wederom door deze afdeeling. Veel hulp van de bosch-
beheerders werd ondervonden bij de cultuurwerkzaamheden en 
de zaadinzameling. 

Afdceling Dunninga- en o pbrc ngstonderzoek. In 1925 had de 
tweede vijfjaarlijksche opneming plaats van 1G djatiproefperken, 
terwijl de derde vijfjaarlijksche opneming van 12 djatiproef-
perken en 2 mahonieperken' werd uitgevoerd. 

Door den grooten omvang van de heropnemingswerkzaamheden 
en het voortgaan met het meten van hoogten van den kroon-
aanzet en van de omtrekken van sectievlakken, konden slechts 
enkele nieuwe proefperken worden uitgezet, o. a. teneinde eene 
nieuw uitgedachte dunningsmethode, waarbij het s tamtal van 
den blij Venden opstand wordt beschouwd als eene functie van 
de gemiddelde hoogte van de 100 dikste s tammen per hectare, 
te onderzoeken. 

Het stamtafelonderzoek voor djatinatuurboseh werd nagenoeg 
voltooid, zoodat de stamtafel binnenkort gereed kan zijn. Voor 
dit onderzoek werden door het beheer nog eenige bijzonder dikke 
s tammen opgewerkt, terwijl in de kapvlakten van 1925 eene serie 
„controle-vlakten" werd uitgezet, tol eene uitgestrektheid v r n 
+ 30 H.A., teneinde door vergelijking van taxatie en werkelijk? 
opbrengst de deugdelijkheid van den nieuwen stamtafel te onder-
zoeken. 

§ 2. BUITENGEWESTEN. 

Beheer en inspectie. Een nieuwe dienstkring Molukken 
werd gevormd, omvattende het gelijknamige gouvernement, zoo-
dat thans de geheele Archipel voorzien is van deskundige voor-
lichting. 

Boschwetgeving. H e t zelfbestuur van Matan (West-Brrnco) 
vaardigde een keur op de exploitatie van damarleverende boo-
men uit. De raad van volkshoofden van den Boven-Kapoeas-bond 
stelde eene damar-, eene boschexploitatie- en eene boschreserve-
regeling vast. Voor de landschappen Mampawah en Sambas 
werd een boschbescherrningskeur vastgesteld. Voor de land-
schappen Madjene en Mamasa (Celebes) werd een damarrege-
ling uitgevaardigd. De bosschen op de Boekit Batoe (Palem-
bang) werden voor ladangan gesloten. 

Nopens de aanwijzing der terreinen van de in stand te houden 
wildhoutbossehen in de gewesten Tapanoeli, Tapanoeli, Suma-
t ra ' s Westkust , Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo en Suma-
tra 's Westkust zie men G. Bn. 5 Nov. 1925 n°. 9 (J. C. n°. 90), 
27 J an . 1926 n°. 26 (J. C. n°. 9) , 23 Maart 1926 n°. 15 (J . C. 
n°. 48), 8 Mei 1926 n°. 33 (J . C. n°. 38) en 29 Juni 1926 n°. 44 
en 45 (J . C. n°. 53). 

Bosohonderzoek. De verkenning en het onderzoek van de 
bosschen werd geregeld voortgezet. 

In den dienstkring Sumat ra ' s Oostkust werd voortgewerkt aan 
het bedrijfsplan voor de vloedbossahen bij PangkalanDrandan; 
het terreinwerk en de kaarteering kwamen gereed, zoodat het 
bedrijfsplan in 1926 zal kunnen worden ingediend. He t proef-
bedrijf voor de winning van hars en terpentijn in de Gajoelanden, 
onder beheer van 's Lands caoutchouebedrijf, zal in 1926 worden 
voortgezet. De hooge transportkosten, zoowel over land als over 
zee, zijn een bezwaar; de bereidingskosten waren einde 1925 
al aanmerkelijk minder dan in het begin, terwijl door de aan-
schaffing van een nieuw distilleer-apparaat de kosten nog ver-
Laagd kunnen worden. Door het in het leven roepen van een 
bevolkingstap, zal de exploitatie-sfeer vermoedelijk uitgebreid 
kunnen worden. Proeven werden opgezet om op goedkoope wijze 
de dennenbosschen in de Gajoelanden, welke nog een te ijlen 
stand vertoonen, te verjongen. Indien het mogelijk is om tegen 

matige prijzen de gesteldheid te verbeteren en op gunstige plaat-
sen nieuwe complexen aan te leggen, zal het rentabiliteitsvraag-
stuk van de terpentijn- en harswinning een veel gunstiger aspect 
krijgen. 

Hoewel de houtvoorraad meer dan voldoende is, kan nog steeds 
niet aan de vraag naar ijzerhoutdwarsliggers der staatsspoor-
v/egen worden voldaan. Ten einde hierin verbetering te brengen, 
werd een proef genomen met de uitgifte van eene zeer uitge-
strekte concessie in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, 
waardoor de opkoop in één hand komt en beter georganiseerd en 
gefinancierd zal kunnen worden. 

Opnieuw werden op Timor + 12 000 sandelhoutboomen 
geregistreerd; een deel daarvan ( + 10 %) vertoonde kanker. 

Exploitat ie. In den dienstkring Sumat ra ' s Westkust werd 
de aankap in eigen beheer geleidelijk omgezet in aankap op ver-
gunning. De hout val bedroeg + 1040 M3 . , waarvoor bij onder-
handschen verkoop f 28 362 werd verkregen. Aan de Oembihn-
mijnen werd + 34 000 M*. mijnhout verstrekt. 

In den dienstkring Sumatra ' s Oostkust (behalve de afdeeling 
Bengkalis) bedroeg de productie uit boschconcessies en z.g. ver-
gunningskappen, of uit kleine perceeltjes 50 750 M3.. t immerhout 
en 350 948 stapelmeter brandhout. De retributies brachten voor 
de verschillende landschappen f 202 506 op; de uitgaven bedroe-
gen f 194 000. De houtprijzen stegen sterk in verband met de 
algemeene economische opleving; daarentegen was het zeer 
moeilijk om aan kappers te komen. 

In Palembang werden op vergunning gekapt 53 660 M' . en 
96 310 S.M. brandhout en in de Lampoengsche districten 13 390 
M3. en 21 280 S.M. brandhout, waarvoor aan retributie werd 
betaald f 85 305 en f 16 789. In Djambi werd 290 M3. ijzerhout 
gekapt. 

In den dienstkring Bangka werd het mijnhout, brandhout en 
de houtskool aan de tinmaatschappijen verstrekt. De productie 
bedroeg 12 795 M3. mijnhout, 654 544 stapelmeter brandhout 
en 291 712 pikol houtskool (gezamenlijke retributie-waarde 
f 181 542). 

De productie der panglongs en concessies in Riouw en Beng-
kalis nam belangrijk toe. De houtval bedroeg 397 156 M3. t im-
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merhout, 153 364 ton brandhout en 592 000 pikol houtskool, 
waarvoor aan recht en cijns een bedrag van f 897 770 in 's Lands 
kas word gestort. 

In den dienstkring West-Borneo bedroeg de houtuitvoer 8989 
M'\ (hieronder 1974 M3. ijzerhout), waarvan 5941 M3. naar Java 
en 2909 M3. naar China en Japan. De hoeveelheid hout, in West-
Borneo door de bevolking gekapt, kan op grond van de geheven 
sepoeloe satoe geschat worden op 20 000 M3. Op de houtcon-
cessie van de Koloniale Handelmaatschappij werd 5593 M \ hout 
gekapt. De opbrengst van de sepoeloe satoe (dus voor hout en 
overige boschproducten) bedroeg f220 000, waarvan f 1 5 7 000 
in het zelfbesturcnd gebied. 

De hoeveelheid hout, welke de tolkantoren passeerde in den 
dienstkring Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, bedroeg 
57 454 M \ ( hieronder 14 201 M3. ijzerhout), waarvan 17 025 M3. 
voornamelijk naar China en Japan , 18 209 M3. naar Java, 2616 
M3 . naar Celebes en 2664 M3. naar Sumatra ging. De verwarde 
politieke toestanden stelden den uitvoer naar China en Japan 
te leur. De uitvoer naar Java vertoont sedert 1923 eene sterke 
daling, waarschijnlijk door de hoogere houtprijzen in verband 
me t de stijging van den loonstandaard door de uitbreiding van de 
foevolkingsrubbercultuur. Bovendien wordt nog ' eene groote 
massa hout door de bevolking op vergunning gekapt. De geheele 
productie van de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo kan bij 
benadering worden vastgesteld op 250 000 M3. 

I n den dienstkring Celebes kon de productie van de djati-
exploitatie op het eiland Moena eenigszins worden opgevoerd. 
De aankap bedroeg 474 M3 . , waarvan 409 M3. ondershands werd 
verkocht voor f 22 000. De wildhoutproductie bedroeg 1745 M3. 
H e t gekapte bajamhout, in consignatie gegeven aan de San Liem 
Kongsie, werd te Soerabaja tegen bevredigende prijzen afgezet. 

De uitvoer van ebbenhout in Donggala (dienstkring Manado) 

nam geleidelijk toe (van 30 553 pikol in 1924 tot 44 164 pikol in 
1925). 

De eigenlijke exploitatie in den dienstkring Kleine Soenda-
eilanden beteekent nog niet veel. Alleen de opbrengst aan san-
delhout op Timor bedroeg + 650 pikol, welke voor f 45,05 per 
pikol werd verkocht. Op de overige eilanden werd nog eenig hout 
verkocht, o. a. in Bima 143 M3 . djati- en 139 M3. wildhout. 

Boschverjonging. De bosohoultuur bleel lul betrekkelijk ge> 
ringe oppervlakten beperkt; in de wildhoutbosschen blijft de 
natuurlijke verjonging de aangewezen weg. 

In den dienstkring Sumat ra ' s Oostkust e. a. werden 53 H.A. 
cultures aangelegd, waarvan + 37 H.A. djati. 

In den dienstkring Zuid-Sumatra e. a. werden 90 H.A. ijzer-
houtcultures aangelegd, terwijl in de Niroe-reserve contracten 
werden afgesloten voor beplanting van + 80 H.A. , zooveel 
mogelijk met djati. 

Op Sawoe (dienstkring Kleine Soenda-eilanden) werden 109 
H.A. met verschillende houtsoorten beplant, op Soembawa 28 
H.A. met djati- en op Timor 18 H.A. met sandelhout. 

Boschopncming. Evennis in vorige jaren, was het werk ver-
deeld over 5 secties (Palembnng, Fort de Kook, met een gede-
taeheerd gedeelte te Sibolga, Bandjermasin, Tandjoengpinang 
en Makassar), een ondersectie te Medan en een opleidingssectie 
te Buitenzorg. 

De volgende werkzaamheden werden verricht: verkennings-
metingen van 1 055 600 H.A. en gewone metingen van 110 H.A. 
proefbanen, 3626 H.A. culturen en andere terreinen en 2711 
K.M. tracé, reservegrenzen en wegen. 

Ter reproductie kwamen een 4-tal kaarten (van Tamiang, 
Langsar, Langkat en het eiland Koendoer) en 21 kaartbladen 
van verschillende gewesten gereed. 

i n . BURGERLIJKE VEEARTSENIJKUNDIGE DIENST EN VEETEELT. 

A. BURGERLIJKE VEEARTSENIJKUNDIGE DIENST. 
I n verband met de bestuurshervorming, is het reglement voor 

den burgerlijken veeartsenijkundigen dienst in Nederlandsch-
Indië (I. S. 1916 n°. 692) nader gewijzigd bij G. B . 6 Oct. 1925 
n°. 2x (I. S. n°. 529). 

De bepalingen op den in- en uitvoer van runderen in Soera-
baja en Bembang zijn gewijzigd bij G. B . 13 April 1926 n°. 24 
( I . S. n°. 151). 

Personeel. Einde 1925 bestond het personeel uit 1 hoofd 
van den dienst, 5 inspecteurs, 50 gouvernementsveeartsen, 40 
adjunct-gou vernementsveeartsen, 6 opzichters, 198 veemantr i ' s 
en 41 schrijvers bij de gouvernementsveeartsen. 

Voor wijzigingen van de regeling van de standplaatsen en 
ambtskringen van de Europecsche gouvernementsveeartsen zie 
men Bb . nos. 10909 en 10930. 

Onderwijs. Bij den aanvang van het schooljaar 1020,1920 
werd de veeartsenschool te Buitenzorg bezocht door 37 leerlin-
gen. He t diploma van Indisch veearts werd in 1925 uitgereikt 
aan 5 leerlingen. 

Voor eene nadere wijziging van het reglement der veeartsen-
school zie men Bb. n°. 10958. 

Veeziekten. In drie ambtskringen heerschte het anthrax 
(miltvuur) in enzoötischen vorm; in de overige gewesten trad het 
slechts sporadisch op. 

Septichaemia epizoötica pluriformis veroorzaakte in verschei-
dene ambtskringen de meeste verliezen en wel hoofdzakelijk 
onder de karbouwen. Bij de bestrijding werd met succes in het 
groot gebruik gemaakt van praeventieve seruminspuitingen, 
terwijl ook proeven tot actieve immunisatie werden ingesteld. 

Aphtac epizoötica (mond- en klauwzeer) werd geconstateerd 
in meer of minder groote uitbreiding over het geheele eiland 
Java , terwijl op Sumatra in enkele gewesten kleine erupties 
werden waargenomen. In het algemeen was de ziekte goed-
aardig met vele, doch zeer lichte gevallen. 

De strijd tegen malleus (kwade droes), welke ziekte in de 
meeste ambtskringen en voornamelijk in alle groote plaatsen 
voorkwam, werd met kracht voortgezet. In verschillende ressor-
ten vond naast malleïnatie en serumonderzoek van zieke en ver-
dachte paarden, geregeld klinisch onderzoek van een groot deel 
van den paardenstapel plaats. 

Saccharomycose werd voornamelijk waargenomen in de groote 
steden van Java en op het eiland Celebes. He t groote belang van 
een goed differentieel-diagnostisch onderzoek trad weder duide-
lijk aan het licht. 

Scabics (schurft). Als steeds werd de ziekte weinig gerap-
porteerd, hoewel tamelijk veel gevallen, voornamelijk onder de 
karbouwen, voorkwamen, welke zelfs in enkele streken aanlei-
ding gaven tot verliezen onder de jongere dieren. 

Surra kwam op Java overal verspreid voor. Op Sumatra trad 
de ziekte meer of minder hevig op, waarbij in den ambtskring 
Balige de buffelstapel en in den ambtskring Padangsidimpoean 
de paardenstapel ernstig werd bedreigd. Ook in de Zuider- en 
Oosterafdeeling van Borneo en op Celebes werd surra geconsta-
teerd. Op verschillende plaatsen werd ter bestrijding van de 
ziekte met succes gebruik gemaakt van het naganol — geheim-
middel Bayer 205 —, voornamelijk als preventivum, een enkele 
maal als curat ivum. 

Piroplasmoxc. Door het chronisch verloop dezer ziekte ont-
snaptcn vele gevallen aan de aandacht , waardoor weinig aan-
gifte plaats vond. Bij vroegtijdig ingrijpen was herstel van de 
aangetaste dieren dikwijls te bewerkstelligen. 

Tuberculose. Bij het grootste deel van het melkvee werd een 
diagnostisch onderzoek op deze ziekte ingesteld. He t zwaarte-
punt van de bestrijdingsmaatregelen werd wederom gezocht in 
het afmaken van de zieke en de afzondering van verdachte 
dieren, zoomede het onder controle brengen van de verdachte 
bedrijven. 

Babicn (hondsdolheid). Wordt aan de bestrijding van de 
ziekte, voornamelijk aan het opvangen en afmaken van los-
loopende honden in de besmette afdeelingen, zooveel mogelijk 
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aandacht besteed, toch was het aantal honden, welke in obser-
vatie moesten worden genomen, omdat zij mentenen hadden 
gebeten, nog groot. 

Lytnphangitii infeotiota werd alleen gerapporteerd op Smnn-
tra. In den regel herstellen de aangetaste dieren. 

Peitiê xuiim kwam op Java alleen voor in eene varkensfokkerij 
in de afdeeling Buitenzorg. Ook werd de ziekte waargenomen 
in de Karo- en de Bataklanden. 

B. VE: 
Paardenfokkerij . Op Java en Madoera verminderde de be-

langstelling van de bevolking in de paardenfokkerij wederom, 
voornamelijk als gevolg van de waardevermindering van de 
paarden door de geringe behoefte aan kwaliteitsdieren. JJe 
pogingen van liet Gouvernement om, door het verstrekken van 
Bandelhengsten, verbetering in den paardenstapel te brengen, 
werden desniettegenstaande voortgezet. Üp de Kleine 8oenda-
eilanden, waar halfwilde teelt wordt gedreven, kan nog met 
winst een trekpaard voor uitvoer worden gefokt. 

Runderfokkerij. Met de va-e. gouvernementswege getroffen 
maatregelen ter verbetering van den runderstapel werd krachtig 
voortgegaan. Zij betroffen eensdeels bemoeienissen met den aan-
fok van vee in reinteelt, anderdeels de bevordering van de voort-
gezette kruising door de verstrekking van Bengaalscne en Hol-
landschc stieren, de selectie en castratie van mannelijk vee, de 
selectie van vrouwelijk vee, bet houden van tentoonstellingen en 
primeeringen. 

Gedurende 102.") werden door of met medewerking van het 
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel uitgegeven: 

vier nummers van het „Bullet in du Jardin Botanique de 
Bui tenzorg", derde serie; 

twee nummers van de „Annales du Jardin Botanique de 
Bui tenzorg" ; 

drie nummers van „Treubia, Becueil de travaux zoölogiques, 
hydrobiologiques et oceanographiques"; 

drie nummers van de ,,Mededeelingen van het Ins t i tuut voor 
P lan tenz iek ten" ; 

een nummer van het , ,Bullein van het Ins t i tuut voor PIanten-
s i ek ten" ; 

twee nummers van do „Mededeelingen van hel algemeen 
proefstation voor den landbouw"; 

lien nummers van de „Mededeelingen van het Centraal Kan-
toor voor de S ta t i s t i ek" ; 

twee nummers van de „Mededeelingen van het proefstation 
voor het boschwezen"; 

een nummer van de „Kor te Mededeelingen van het procfsta-
tion voor het boschwezen"; 

8eptichaemia haemorrhagica suüm kwam onder de in hefc 
landschap Boemba ingevoerde Berkshire- en Tamworth-varkens 
voor. 

Gangraenn emphysematosa kwam alleen voor in de ambts-
kringen Pamekasan, Madioen, Boerakarta, Jogjakarta en Bui-
tenzorg. Door preventieve Beruminspuitingen en actieve immuni-
satie werd de ziekte doeltreffend bestreden. 

Buffelfokkerij. De bemoei ais met dezi fokkerij'b paalde 
zich in hoofdzaak tot Ie keuring van vrouwelijke buffels voor de 
slachtbank en in sommige daarvoor geëigende streken tot selectie 
en castratie van mannelijke dieren. 

Varkensfokkerij. De varkensfokkerij is in verschillende res-
sorten, met geen of weinig Mohammedaansche bevolking, van 
groot belang. Op enkele plaatsen werd beproefd door kruising 
met ingevoerde rassen den bestaanden stapel te verbeteren. 

Schapenfokkerij. Aan de verbetering van het in'necmsche 
schaap wordt door de bevolking weinig zorg besteed. Toch begon 
ook hierin geleidelijk eenige verbetering te komen. 

Geitenfokkerij. Voor deze fokkerij bestaat eene steeds toe-
nemende belangstelling; getracht werd door kruising met Ben-
gaalsche geiten een product van meer waarde te krijgen. 

twee nummers van de „Veeartsenijkundige Mededeel ingen"; 
twee nummers van de „Mededeelingen van de Afdeeling 

Landbouw" ; 
een nummer van de „Mededeelingen van het gouvernements 

kina-proefstat ion"; 
52 nummers van de „Korte berichten voor landbouw, nijver-

heid en h a n d e l " ; 
twee nummers van „Cinchona, Korte Mededeelingen betref-

fende de kina-cul tuur" ; 
vier nummers van de „Mededeelingen van het proefstation 

voor t h e e ' ' ; 
vier nummers van „ D e T h e e " ; 
het Jaarboek van het Departement van Landbouw, Nijverheid 

en Handel over 1924 ; 
het jaarverslag van den landbouwvoorlichtingsdienst over 

1924; 
het jaarverslag van den dienst van het boschwezen over 1923* 

en 1924: 
het jaarverslag van den burgerlijken veeartsenijkundigen 

dienst over 1924; 
het jaarverslag van 's Lands caoutchoucbedrijf over 1922; 

IV VISSCHEKlJLN. 
De uitkomsten van de zeevisscherij waren in 1925 bevredi-

gend. De Japansche visschers (zie Verslag 1925, kol. 195) maak-
ten /.eer goede vangsten; de door hen toegepaste methode bestaat 
hierin, iiat op de koraal'oanken de vischscliolen door duikers 
worden opgezocht en in tevoren uitgezette ne t ten worden ge-
dreven. 

Van lut \ i sschc Tij-cent rum Bagan Si-api api bedroeg in 1925 
de uitvoer 43 795 320 K.G. gedroogde viseh. 

De parelvisscherij in de waten der Aroe-eilanden was ook in 
1925 verpacht aan de Compagnie Commerciale Schmid en 
Jeandel te Makassar, op dezelfde voorwaarden (zie Verslag 1925, 
kol. 196). 

De t. a. p . vermelde verpachting van twee perceelen in de 
residentie Amboina ging niet door wegens het overlijden van 
den persoon, die de onderneming op touw zette. 

W E T E N S C H A P P E L I J K E INSTELLINGEN, BEHOORENDE ONDER HET 
DEPARTEMENT VAN LANDBOUW. N ' J V E R H E I D EN HANDEL; 

W E T E N S C H A P P E L I J K E REIZEN. 
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het Verslag omtrent Handel , Nijverheid en Landbouw over 
1024; 

the Report on Commoree, Industry and Agriculture in the 
Netherlands East- Indies , edition 1924; 

het verslag van de gouvernements kina-onderneming over 
1924; 

het Statistisch Jaaroverzicht van Nederland«eh-Tndië over 
1924; 

maandstat ist ieken (12 nummers) van den invoer en den uit-
voer in Java en Madoera, 1925; 

maandstat ist ieken (3 nummers) van den uitvoer uit de Bui-
tengewesten, 1925; 

de bevolkingsrubbcrcultuür in Nederlandsch-Indië (I. Djambi; 
I I . Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo; I I I . Westerafdeeling 
van Borneo; IV. Balembang); 

twee afleveringen van het Handboek voor de flora van J ava ; 
het Rapport omtrent een reis naar Australië ter bestudeering 

van veeartsenijkundige toestanden; 
de Wandelgids voor den Plantentuin te Buitenzorg (Engelsche 

uitgave). 

Herbarium en museum voor systematische botanie. Met de 
bewerking van de plantenfamilies werd voortgegaan; de Burser-
aceae werden voor een groot deel doorgewerkt, evenzoo de 
Dipterocarpaceae en de Polygonaceae. Ook het onderzoek van 
de Fungi had geregeld voortgang. Eene groote verzameling 
gedroogde planten werd tijdens de Midden-Oost-Borneo-expeditie 
voor het herbarium ingezameld. Ook van Soemba en uit Djambi 
werd materiaal ontvangen. Talrijke doubletten werden aan 
Nederlondsche en buitenlandsche instellingen geschonken en 
wederkeerig in ruil ontvangen. 

Botanische tuinen. De hortulaims bracht van zijne expeditie 
naar Wcst-Borneo een groot aantal levende planten mede, welke 
uitstekend bleven groeien. In het nieuwe gedeelte van den tuin 
werd voortgegaan met het aanplanten van nieuwe gewassen; een 
groot gedeelte werd door het theeproefstation met groenbemes-
ters beplant. 

De werkzaamheden in den bergtuin te Tjibodas werden op de 
gewone wijze voortgezet. Voortgegaan werd met het nummeren 
van woudboomen en lianen; herbariummateriaal werd in groote 
hoeveelheden ingezameld. 

Botanische laboratoria. De in het Verslag van 1925 (kol. 
198) vermelde buitenlandsche onderzoekers verlieten het Treub-
laboratorium en het laboratorium te Tjibodas in de eerste helft 
van het jaar. 

Twee s tudenten uit Nederland, de heer G. Oort uit' Utrecht en 
mejuffrouw Sorgdraeger uit Amsterdam, werkten gedurende 
eenigen tijd in het laboratorium. 

Onderzoekingen werden verricht over plantenphysiologie, 
vooral over periodiciteitsverschijnselen. 

Zoölogisch museum en laboratorium. H e t onderzoek van de 
bodemfauna werd voortgezet; verder werd de fauna van ver-
schillende grotten onderzocht. Tijdens de Midden-Oost-Borneo-
expeditie werd zeer veel materiaal voor het museum bijeenge-
bracht. 

He t zoölogisch museum werd dit jaar niet zoo druk bezocht, 
hetgeen zijn oorzaak vindt in de heffing van entree. 

De lijsten van zoogdieren en vogels, voor welke het in art . 1 
van de Ord. van 14 Oct. 1909 (I . S. n°. 497) — zie Verslag 1910, 
kol. 260 — gesteld verbod niet geldt, zijn nader gewijzigd bij 
G. B . 3 Nov. 1925 n°. 33 (I. S. n°. 5G6). 

Laboratorium voor het onderzoek der zee. De onderzoekin-
gin over de ontwikkeling van de voornaamste vischsoorten wer-
den voortgezet. H e t aquarium bleef zich in een druk bezoek ver-
heugen. 

H e t phytochemisch laboratorium bleef tijdelijk gesloten. 

Museum, tevens informatie-bureau voor economische botanie. 
De werkzaamheden bepaalden zich tot het voorbereiden van een 
tweede herziene en vermeerderde uitgave van het werk , ,De 
nuttige planten van Nederlandsch-Indië". 

Algemeen proefstation voorden landbouw. In Mei 1925 werd 
i ene landbouwkundige onderafdeeling aan de bestaande organi-
satie toegevoegd, terwijl legen bet einde van het jaar een zaad-
tuin werd opgericht voor het kweeken van beter hevea-zaad ten 
behoeve van de Inlandsche bevolking. 

In het bodemkundig laboratorium maakte het advieswerk het 
overgrooto deel van de werkzaamheden uit. He t onderzoek van 
kalk- en phosphaatrijke gronden, welke gevoelig zijn voor be-
mesting met die stoffen, werd voortgezet. De verzamelingen 
grondmonsten werden verder geordend, terwijl de petrografische 
verzameling werd gesplitst in eene mineralon- en eene gesteen-
tencollectie. 

H e t hoofd van het microbiologisch laboratorium hield zich 
voornamelijk bezig met de bestudeering van de verontreiniging 
van openbare wateren door het afvalwater van suikerfabrieken; 
hij kwam tot de slotsom, dat er geen aanleiding bestaat tot het 
voorstellen van maatregelen ter beteugeling ervan. 

H e t scheikundig laboratorium bleef analyses ten behoeve van 
den voorlichtingsdienst en de andere onderdeelen van het proef-
station verrichten. De verwerking van de uitkomsten der be-
mestingsproeven ging over naar de landbouwkundige onderafdee-
ling. 

H e t plantkundig laboratorium zette het onderzoek van het 
wortelrot bij rijst voort. Op de vergadering van landbouwconsu-
lcnten te Bandoeng in Juli 1925 behandelde het hoofd van het 
laboratorium de bemesting van sawahpadi, vooral met zwavel-
zure ammoniak en phosphaten, op een meer physiologischen 
grondslag. 

De in 1925 in werking getreden landbouwkundige onderafdee-
ling nam de bewerking van de uitkomsten van vroegere bemes-
tingsproeven van het scheikundig laboratorium over; net hoofd 
gaf een overzicht van die uitkomsten op de hierboven genoemde 
vergadering van landbouwconsulenten. 

De onderafdeeling voor zaadteelt van eenjarige gewassen bleef 
werkzaam voor de verbetering van het plantmateriaal ten be-
hoeve v a n ^ l e Inlandsche bevolking. De exploitatiekosten van 
den zaadtuin Moeara bedroegen f 9000; ontvangen werd 
f 11 250. 

De onderafdeeling voor zaadteelt van overjarige gewassen bleef 
voortgaan met het onderzoek betreffende het enten en oculeeren 
van de overjarige cultuurgewassen, terwijl ook het onderzoek 
over de productie en rijping van klappers werd voortgezet. De 
inkomsten van de cultuurtuin wegens verkocht plantmateriaal 
en producten stegen tot f 13 560. Met den aanleg van den zaad-
tuin Tjibinong nabij Buitenzorg is een aanvang gemaakt. De 
proef- en zaadtuin Bangelan leverde een oogst op van ruim 
3000 pikol, terwijl verder nog zaadkoffie en ander plantmateriaal 
verkocht werd; de exploitatiekosten bedroegen f 99 365 en de 
inkomsten f 102 286. 

Instituut voor plantenziekten. Zoölogisch laboratorium. H e t 
Brarhartona-rupsje bleef een onderwerp van onderzoek uit-
maken. Talrijke gegevens werden verzameld over dezen vijand 
en zijne vele parasieten en hyper-parasieten ten behoeve van 
eene conclusie over de wijze van toepassing over den bestrijdings-
maatregel, het afkappen der bladeren. Aan verschillende ento-
mologen, uitgezonden door het Britsche Gouvernement om para-
sieten van Braehartona over te brengen ter bestrijding van eene 
op Fidji schadelijke Zygaenide (Levuana iridescens), werd hulp 
verleend. 

De proeven met rupsenlijm ter bestrijding van de Talaud-
sprinkhanen (Sexava coriacea L.) werden voortgezet. Hoewel 
zeer vele pas uitgekomen sprinkhanen op de lijm gevangen 
werden, voldeed de lijmmethode onder de op Talaud heerschende 
omstandigheden niet. Inmiddels was een andere weg ter bestrij-
ding ingeslagen. Op Talaud bleken dierlijke eipnrasieten van 
Sexava te ontbreken. He t was echter bekend, dat op Ambon 
deze plaag eveneens voorkomt, doch lang niet. zulke verwoes-
tingen veroorzaakt als op Talaud. Dit was eene aanleiding om 
op Ambon naar parasieten te gaan zoeken. E r werden aldaar dan 
ook twee soorten eiparasieten aangetroffen, waarvan het gelukte 
de meestbelovende naar Talaud over te brengen en aldaar in 
flinke hoeveelheden los te laten. 

Ook de schildluizenplaag op de Saleier-eilanden werd in studie 
genomen, voeral met de bedoeling om na te gaan, of deze even-
eens door invoer van parasieten van een der andere eilanden 
verminderd kan worden. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1926—1927. 5. Ned.-Indië. 27 
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Oogeven» werden verzameld omtrent groenteninsecten en om-
t rent voor voorrnden schadelijke iriseeten. Verschillende biolo-
fflgcbe bijzonderheden werden verzameld betreffende de djati-
•prinkhaan of „walang kajoe" (Valanga nigrioornit). 

In lamenwerking met den landbouwconsulent van Fekalongan 
werd leiding gegeven aan eene proef-planttijdsrogeling in het 
West-Pemali-gebied, welke ten doel heeft, de door rijstboorders 
aangericht wordende schade in het distriet Tandjoeng te beper-
ken. Deze proefregeling werd met medewerking van het irrigatie-
beheer in het seizoen 1925—1926 doorgevoerd en bestaat in eene 
later-stelling der eerste waterverstrekking met 2 | week, terwijl 
hiervan slechts dispensatie werd verleend voor die tertiaire 
irrigatie-vakken, waar in 1926 suikerriet geplant zou worden. De 
voorloopige resul taten van de proefregeling zijn bevredigend; 
boordersenade bleek, practisch gesproken, afwezig in de kweek-
bedden met latergestelde waterverstrekking, terwijl ernstige 
aantast ing optrad in enkele vakken, waar door een misverstand 
de laterstelling niet was doorgevoerd. 

Verder werd de bestrijding bestudeerd van de nieuwe, geïm-
porteerde plaag, de aardappelknolrups (Phthorimea opcrculella). 
Laboratorium-proeven wezen als eenige doeltreffende directe be-
strijding eene fumigatie van de aardappelknollen met zwaveh 
koolstof aan, waardoor eieren, rupsen en poppen alle gedood 
werden. Als bescherming van voorraden bleek het beste eene 
bedekking met 10 a 15 c.M. droge aarde, waardoor eene nieuwe 
infectie wordt voorkomen, terwijl de tevens reeds vóór de be-
dekking aanwezige infectie geleidelijk verdwijnt. In het distriet 
Poedjon (Malang) werd met behulp van den landbouwconsulent 
te Malang op eenigszins groote schaal bedekking met droge 
aarde van de in de huizen aanwezige voorraden toegepast. De 
werking van deze methode bleek onverdeeld gunstig; nieuwe 
aantast ing bleef achterwege en oude aantast ing verdween gelei-
delijk, terwijl de bedekking geenerlei van de gevreesde gevolgen 
als rotting en vroegtijdig uitloopen met zich meebracht. 

Bij Ord. van 14 Maart 192fi (I . S. n°. 108) zijn maatregelen 
getroffen om te voorkomen, dat de aardappelknollenrups in de 
Buitengewesten wordt ingevoerd. 

Een onderzoek werd ingesteld naar wilde voedsterplanten van 
de aardappelknollenrups. Als zoodanig werd alleen de doornappel 
(Datum stramonium) gevonden; de wildgroeiende Solannceën 
Datura snavcolens, Solarium nigrum, Solarium torvum en 
Physalis angulatus blijven vrij. 

Met medewerking van den landbouwconsulent te Batavia 
werden gegevens bijeengebracht over het verband tusschen 
plantiijd en walang sangit-schade in de residentie Batavia en 
de afdeeling Krawang. 

De waarnemingen over de biologie van den walang sangit 
werden voortgezet, waarbij opnieuw werd vastgesteld, dat ge-
durende den geheelen drogen tijd geen eierproductie plaats 
vindt. 

He t onderzoek van de voor den boschbouw en den houthandel 
schadelijke insecten werd voortgezet. 

De oudste proefaanplantingen, welke aangelegd werden om na 
te gaan of het mengen van de mahonie in den aanplant met een 
sneller groeiende houtsoort waarde heeft als bestrijdingsmiddel 
tegen den mahonie-topboordcr (Hypsipyla robusta), hebben 
voorloopig een gunstig resultaat opgeleverd. 

H e t terreinwerk concentreerde zich voornamelijk op de yerdere 
verzameling van gegevens over de djatistamtermiet (Calotermcs 
tccionae). 

De oriëntcerende proef aangaande de bruikbaarheid van de 
methode van het onderdompelen van wildhout-dolken in water, 
ter bestrijding van de aantast ing door nathoutboeboek (kleine 
boordorsoortcn), leverde gunstige resultaten. Eenige verdere 
aandacht kon geschonken worden aan het primair optreden van 
enkele boeboeksoorten (Xyleborus spp. en Platypodidae), welk 
optreden van belang blijkt bij de cultuur van verschillende 
houtige gewassen. In dit verband werden ook eenige gegevens 
verzameld over een boeboeksoort (Xylrborus morstafti), die nis 
een ernstige plaag optrad in coca-tuinen en reeds eerder, o. a. in 
mahonie en in koffie, was gevonden. Nog enkele waarnemingen 
konden verricht worden over verschillende andere beschadigin-
gen in de bossohen, o. a. door zwarte apen, door schildluizen en 
door sprinkhanen (Valanga nigricornis) in djatieulturen. 

De rattenbestrijding was herhaaldelijk een onderwerp van be-
raadslagingën en adviezen. Op kleine schaal werd een oriëntee-
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rondo proef ingezet met het nieuwe muizen-vergift der Bayer-
fabrioken , ,Zel io"; de voorloopige uitkomst bracht evenwel geen 
verandering in het tot nu toe ingenomen standpunt betreffende 
de te volgen bestrijdingswijze. 

Botanisch laboratorium. H e t onderzoek over de slijmziekte, 
in het bijzonder met betrekking tot do katjang tanah (Arachis 
hypogaea), werd voortgezet. De geselecteerde rassen werden 
verder op hun weerstandsvermogen onderzocht. De resultaten 
van de proefvelden in Buifenzorg waren beslissend, zoodat het 
seleetiewerk einde 1925 gestaakt kon worden en spoedig tot eene 
algemeene distributie van de variëteiten overgegaan zal worden. 
Van Cheribon en Sumat ra ' s Westkust kwamen over de nieuwe 
rassen reeds zeer gunstige berichten Het vruchtwisselings-
onderzoek betreffende de slijmziekte werd eveneens voortgezet. 

He t aardappelonderzoek op Java (in Lembang) betrof, 
behalve slijmziekte, vooral bladrol en mozaiek, waarbij de zooge-
naamde „buurplantsclect ie" als middel tot bestrijding van beide 
ziekten nader werd uitgewerkt. 

He t onderzoek naar den „ b a s t b r a n d " in de Dalbergia werd 
voortgezet. He t zoeken naar daartegen bestand zijnde individuen 
had geen succes. Een plaatselijk onderzoek in de voornaamste 
eultuureentra toonde aan, dat de ziekte niet zóó ernstig is als 
aanvankelijk verondersteld werd. 

In de aarde van eene zending grasplanten uit de Royal Botanie 
Gardens Peradeniya Ceylon werd de gevaarlijke /lc/)a<ma-slak 
en een aantal individuen van een hier onbekende engerlingsoort 
(Melolonthide) aangetroffen. 

De lijst van landen, waar de vruchtenvlieg voorkomt of waar-
van het niet zeker is, dat zij aldaar niet voorkomt, is uitgebreid 
met Portugal (Bb. n°. 10 937). 

Afdeeling landbouweconomie. De afdeeling legde zich in 
1925 hoofdzakelijk toe op de bestudeering van de bevolkings-
rubbercultuur. He t Native Rubber Investigation Committee 
zond verschillende commissies uit naar de Buitengewesten; de 
op deze reizen betrekking hebbende verslagen waren medio 1925 
in druk gereed in Hollandsche en Engelsche tekst (Djambi, 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, Westerafdeeling van 
Borneo-en Palembang). De Algemeene vereeniging van rubber-
planters ter Oostkust van Sumatra (A.V.R.O.S.) te Mertan nam 
op zich het onderzoek in Noord-Sumatra te leiden; dit werk 
vorderde slechts langzaam. 

Wetenschappelijke reizen en onderzon!d?!<»stochten. Voor de 
waarneming van de algeheele zonsverduistering op 14 Januar i 
1926 kwamen op het eind van 1925 verschillende buitenland-
sche expedities in het gewest Benkoelen aan. De Amerikaansche 
Commissie, van de U. S. Naval Observatory-Washington, onder 
leiding van prof. Littell (Capt. Math, C) U. S. Navy, koos 
Kepahiang als waarnemingspunt. 

Verder concentreerden zich op de hoofdplaats Benkoelen de 
volgende eclips-expedities: Hollandsch-Duitsche Commissie, 
onder leiding van prof. Freundlich en dr. Voute; Engelsche 
Commissie, Royal Society and Astronomieale Society, onder lei-
ding van Lt. Col. F . J . M. Strat ton. D.S.O. M.A. ;"Amerikaan-
sche Commissie van het Swarthmore College (Philadelphia), 
onder leiding van prof. John Miller; Amerikaansche Commissie 
van de Harvard University (Boston), onder leiding van prof. 
Har lan True Stetson; Australische Commissie van de Melbourne 
University, onder leiding van mr . Z. A. Merfielè*. 

Prof. dr. H a n s Winkler van de Universiteit te H a m b u r g 
ondernam van October 1924 tot begin 1925 een reis naar West-
Borneo, met het doel daar herbarium-materiaal te verzamelen 
en zoo mogelijk de geographische verspreiding van de planten in 
dat gebied na te gaan. Door den steun van het „Indisch Comité 
voor wetenschappelijke onderzoekingen" kon de hortulanus bij 
's Lande Plantentuin te Buitenzorg zich aansluiten bij deze 
expeditie, met de opdracht uit de te bezoeken streken zooveel 
mogelijk levende planten voor den Botanisehen-Tuin mede te 
brengen. 

Onder leiding van den kapitein I) . W. Buys werd van April tot 
en met December 1925 eene natuurwetenschappelijke expeditie 
ondernomen naar Borneo. De expeditie werd medegemaakt door 
een geoloog, den wetenschappelijken assistent van het zoölo-
gisch museum en laboratorium te Buitenzorg, voor het verzame-
len van zoölogisch materiaal, en een houtvester die zeer rijke 
verzamelingen botanisch materiaal bijeenbracht. 
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VI. HANDEL EN NIJVERHEID. 
§ 1. GROOTHANDEL. 

De voorschriften omtrent de opmaking en inrichting der 
statistiek van den handel en de in- en uitvoerrechten in Neder-
landsch-Indië en betreffende de opmaking van de door Neder-
landseh-Indië aan het te Brussel te vestigen „Bureau interna-
tional de statistique commercië le" te leveren bijdrage voor de 
samenstelling van een internationale handelsstatistiek (Bb. n°. 
8210) zijn bij G. B . 1 Febr. 1926 n°. 15 (Bb. n°. 10975) inge-
trokken. 

a. Uitvoerhandel. 

De uitvoerhandel heeft in 1925 bevredigende resultaten opge-
leverd, als gevolg van het feit, da t in het buitenland een 
levendige vraag naar koloniale producten bestond. De winst-
marges waren echter kleiner dan in vorige jaren, terwijl specula-
tieve operatiën in mindere mate plaats hadden. Deze laatste 
omstandigheid deed wel is waar den handel van geringer om-
vang zijn, doch verschafte dezen tevens een gezondere basis 

Ook in 1925 maakte suiker eene uitzondering pp den algemeen 
hoogeren prijsstand; rubber, peper, koffie, tin, enz. bleven het 
grootste gedeelte van het jaar op een hoog peil. De verspreiding 
van de producten naar het buitenland ging over het algemeen 
vlot, zij het ook, dat de afzet naar landen met verlaagde valuta 
te wenscheri overliet en de uitvoer naar China, door de daar 
heerschende troebelen, met moeilijkheden gepaard ging. 

De in 1924 opgerichte vereeniging ,,Registratie-bureau voor 
den termi jnhandel" (zie Verslag 1925, kol. 201) werd in 1925 
ontbonden, aangezien het in de praktijk onmogelijk bleek om de 
handelaren tot eene vrijwillige registratie van hunne termijn-
contracten te bewegen. 

Voor den uitvoerhandel in suiker is de gang van zaken niet 
bijzonder gunstig geweest. Ofschoon groote prijsschommelingen 
achterwege bleven, werden over het algemeen slechts matige 
prijzen bedongen, hetgeen in verband stond met de belangrijk toe-
genomen wereldproductie. Ook Java leverde een ,,record'"-oogst, 
welke ongeveer 5 millioen pikol grooter was dan het jaar tevoren. 
Van de geheele productie werd + 33 558 000 pikol door de Ver-
eenigde Java-suiker Producenten verkocht tot een prijs van 
± f 10,71 per pikol kristal, uitkomende op f 11,64 per pikol 
S .H.S , f 10,40 voor H . S . n°. 16 en hooger en f 10,20 voor 
Muscovndos. Voor oogst-1924 waren de prijzen onderscheidenlijk 
f 15,05, f 13,74 en f 13,50. Oogst-1920, waarvan tegen het einde 
des jaars reeds een groot gedeelte verkocht was, belooft onge-
veer 15 % minder te zullen bedragen dan oogst-1925, een gevolg 
van de langdurige droogte in het verslagjaar. De koffiemarkt 
heeft, in tegenstelling met 1924, een weinig bewogen Jaar door-
gemaakt. De prijsschommelingen waren betrekkelijk gering, 
waardoor de speculatie zich niet zoozeer van het product meester 
maakte . De prijzen waren bevredigend; de noteering voor Javu-' 
Eobusta wisselde af van f 65 per pikol bij het begin, tot f 58 per 
pikol op het einde des jaars. De handel in rubber boekte zeer 
gunstige resultaten. De gemiddelde prijs voor standaardkwali-
teit, te Batavia, over het geheele jaar genomen, bedroeg 171,1 

cent per half K.G. , tegen 72,75 cent over 1924. Opmerkelijk is, 
dat door deze waardevermeerdering de Java-suiker haar plaats 
als belangrijkste uitvoerproduct van Nederlandsch-Indië in het 
verslagjaar aan de rubber heeft moeten afstaan. Door de groote 
vóórverkoopen — van oogst-1925 waren in 1924 reeds belangrijke 
hoeveelheden voorverkocht, terwijl enkele maatschappijen zelfs 
contracten voor de beide volgende jaren hadden afgesloten — 
konden de ondernemingen over het algemeen minder van de 
oploopende markt profiteeren dan zij wel hadden gewenscht, 
doch zij maakten niet temin een zeer goed jaar. De ïnlandsche 
rubberprodueenten, die niet vooruit kunnen verkoopen, maakten 
groote winsten. Thee kon tot bevredigende, weinig fluctueerende 
prijzen worden verkocht. Bij het begin van het jaar werd voor 
Oranje Pekoe 97 tot 112 cent per half K.G. betaald; de markt 
sloot einde December op 85 tot 103 cent. De uitvoer naar Rus-
land nam zeer toe. Als gevolg van de langdurige droogte bracht 
de oogst, zoowel op J ava als op Sumatra , minder op dan he t 
jaar tevoren. Voor de Vorstenlandsche tabaksondernemingen was 
1925 zeer gunstig, in verband met de hooge prijzen voor den 
oogst-1924/25 op de Amsterdamsche markt betaald. De ver-
wachtingen omtrent uitlevering en kwaliteit van oogst-1925/26 
zijn, mede in verband met de ongunstige weersgesteldheid, niet 
hoog gespannen. Ook de kwaliteit van den oogst van Deli-tabak 
heeft door dezelfde oorzaak geledon. De overname van kinabast 
door de fabrikanten te Amsterdam had het gewone verloop. De 
speculatie in peper was van geringeren omvang dan tevoren, 
zoodat het product meestal rechtstreeks in handen van expor-
teurs kwam. De prijzen vertoonden, al schommelend, eene groote 
stijging, als gevolg van de lage raming van den nieuwen oogst 
en de toenemende vraag voor uitvoer. Op het einde des jaars 
werd door buitenlandsche koopers herhaaldelijk geklaagd over 
het groote percentage vuil en opzettelijke vervalsching van he t 
product. 

Uit het volgende overzicht blijken de laagste en hoogste 
prijzen van eenige producten op de Batavia-markt gedurende 
1925: 

Laagste prijs: Hoogste prijs: 
Citronella-olie, per K.G f 3,05 f 
Copra (Java-) , per pikol 16,— 
Damar (Pontianak-), per pikol 66,— 
Grondnoten (gepelde, Cheribon-), per 

pikol 15,50 
Huiden (koe-), droge, per pikol 120,— 
Koffie (Robusta-), per pikol 5 3 , — 
Peper (zwarte), per pikol 23 7 / g 

Rubber (stand, crêpe), per i K.G. ... 0 ,86 ' / 2 

Tapiocameel (fabricksmeel), per pikol 6,— 
De volgende statistieken geven vergelijkende cijfers voor den 

uitvoer van Nederlandsch-Indië gedurende 1922/24 naar Neder-
land, Engeland, Duitschland, de Vereenigde Saten van Noord-
Amerika, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland. 

6,10 
18,— 
81,50 

18,50 
170.— 

76,— 
105,— 

2,80 

8 5 / 8 

Uitvoer san Nederlandsch-Indië naar Nederland. 

M
aa

ts
ta

f. 1922. 1923. 1924. 

B e n a m i n g d e r g o e d e r e n . 

M
aa

ts
ta

f. 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 
Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 

Waarde 
(in f 1000). 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waaide 

tin f 1000). 

K.G. 
n 

n 

r> 

1675 
756 

6 477 
904 

305 
658 

5 506 
614 

828 
880 

6 284 
509 

169 
766 

8 209 
815 

1 545 
1 130 
6 35r5 

791 

319 
904 

7810 
1 226 
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Beaaming der goederen. 

1922. 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 10UÜ). 

1923. 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 

1924. 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 

Oopal 
Copra 
Damar 
Kits (mangaan ) 
Foelie 
Gedistilleerd, arak . . . . 

„ spiritus . . . 
Qetabpertja 
Hoeden (bamboe*) . . . . 

„ (andere van Inl. fa-
brikaat) 

Huiden 
Kuneel 
Kaneelkassie (cassia vera) . 
Einabast 
Kinine 
Koffie, gepelde 
Koperpoeder (joodkoper) . . 
Muskaatnoten 
Nagelen 

|aetherische, cit;onel!a-
Olie Jkajoepoeti-

'andere 

Olie. vette 

' 
/ katjangolie 
; kjapperolie 

l ie f palmoli 
Peper, witte 

„ zwarte 
Botting en rottingstokken 
Rijst, gepelde 
Schelpen (paarlemoer•). . 

, (alle andere). . 
Sigaren 
Sigaretten 
Suiker 
Tabak, blad (Delitabak) . 

„ (andere) . . 
Tabak, krosok 

„ gekorven . . . . 
wortels. . . 
meel 

Tapioca* ( paar! . . . . 
(lake . . . . 

\ afval 
Thee, blad-

„ stof-
Tin 
Veevoeder, coprakoeken . . 
Vezels, kapok 

„ alle andere . . . . 
Zaden, oliehoudende (sesam-

zaad) 

K.G. 

L. 
n 

K.G. 
stuks. 

n 

K.G. 

L. 
I 

K.G. 

1 401 
149 257 

347 
2 408 
208 
t>20 
005 

1 

37 
2 131 

1 
338 

4 569 
23 

14 099 
1 

797 

64 
4 
18 
140 

2 993 
2 042 

78 
1621 
3 864 
4 600 

3 

3 
1 

30 845 
11994 
16 688 
17 411 

9 
1215 
3 805 
482 

1202 
30 

11 824 
97 

3 903 
8 008 
3 323 
3 932 

336 
35 822 

242 
385 
279 
260 
153 
1 

3 
2 386 

98 
5 665 
1040 
11645 

4 
713 

196 
7 
07 
49 

1407 
1429 
50 
503 
601 
736 
5 

15 
4 

5 864 
55 476 
15 532 
4 179 

7 
85 
609 
111 
290 
2 

11211 
42 

6 947 
481 

3 522 
1861 

I 105 
126 744 

444 
708 
304 
035 

1 523 
12 
7 

1 
3112 

3 
619 

5137# 
123* 

7 697 

664 
73 
26 
11 
3 

1351 
290 

1965 
3 600 
19 405 

1 
9 683 
14 607 
18 371 
23 989 

533 
2 844 
2 458 
1277 
68 

14 480 
190 

5 276 
6 283 
1 8S4 
5 980 

16 

372 
88 587 

2S2 
84 

410 
248 
305 
20 
2 

3 019 
1 

179 
5 034 
5 543 
5 943 
• 4 
585 
111 
115 
23 
25 

486 
171 
609 
572 

2 920 

1 
2 

2 664 
63 685 
11365 
9 116 

43 
512 
737 
364 
3 

22 879 
196 

12 082 
377 

2411 
2 829 

1 771 
131 306 

814 
6 504 
251 
658 

5 401 
3 
9 

25 
3 685 

1 190 
5 114 
157 

20 807 

975 
34 
37 
6 
6 

774 
1279 
673 

3 044 
4165 
31754 

10 
2 

17 140 
17 899 
16 979 
32 561 

1 
5 479 
4 099 
3 569 
2 385 

15 805 
221 

6 825 
1748 
3 867 
13 756 

1 586 

409 
37 480 

870 
780 
688 
846 
750 
15 
3 

3 
4 535 

357 
5 114 
5 101 
19 222 

1279 
46 
206 
14 
55 

418 
537 
549 

1278 
659 

5 395 

4 508 
91232 
16 979 
13 349 

1 
27 t 
752 
928 
549 

26 552 
266 

19 861 
140 

4 136 
6 995 

813 
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Uitvoer van Nederlandsch-Indlë naar Engeland. 

Benaming der goederen. 

1922. 

I Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waaide 

(in f 1000). 

1923. 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 

1924. 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 

I 
K.O. 

L. 
K.G. 

Arachides 
Cacao 
Caoutchouc, ruw of fabriek* 

matig bereid 
Copal 
Copra 
Daniar 
Gambir 
Hout, ebben* 
Huiden 
Kinabasl 
Kinine 
Koffie, gepelde 
Koperpoeder (joodkoper) • • 
Mais 
Muskaatnoten en nagelen. . 
Olie (aeth., citronella-). . . 

.. vette (klapperolie) . . 
Peper, witte 

„ zwarte . . . . . . . 
Rotting 
Rijst, gepelde 
Suiker 

wortels. . . . 
meel 

Tapioca, j flake  

f paarl 
Thee 
Tin 
Veevoeder, coprakoeken . . 
Vezels, kapok 

Arachides 
Caoutchouc, ruw of fabriek-

matig bereid 
Copal en damar 
Copra 
Getah. alle soorten . . . . 
Koffie, gepelde 
Olie, vette (palmolie) . . . 
Rotting en rottingstokken . 
Schelpen 
Specerij (witte en zwarte 

peper) 
Suiker 
Tin 
Tapioca-meel 
Thee 
Vezels 

Handelingen der Staten-Generaal 

1 153 

7 624 
1023 
3 824 
125 

2 415 
52 
353 
245 
1 

153 
45 
260 
6 

138 

336 
781 

1079 
810 

81456 
3911 
13 343 
4 323 
4 675 

13 885 
5 664 
3 297 
481 

296 

6 475 
246 
918 
120 
966 
5 

284 
304 
49 
150 
225 
26 
7 

421 

215 
242 
173 
130 

15 468 
274 

2 135 
994 

1075 
13 466 
10 082 

198 
510 

2 275 
20 

10 991 
2 249 
8 849 
317 

'1580 
360 
620 
574 

138 
25 

1059 
44 
126 

1410 
945 

1310 
1098 
1 731 

186 756 
5 383 

12 286 
2 896 
4102 

14 815 
2 945 
8 907 
492 

582 
17 

14 713 
596 

2 345 
317 
553 
25 
510 
562 

97 
201 
74 
65 
553 
635 
557 
406 
176 
260 

51358 
431 

2 211 
825 

1231 
23 279 
6 743 
234 
630 

Uitvoer van Nederlandsch-Indië naar Duitschland. 

1 542 
110 

13 412 
1304 
6 418 
320 

1097 
378 
347 
710 

1021 

3 741 
14 
124 

7 038 
876 

4 055 
1939 
3 219 

100 286 
20 077 
14 762 
3 125 
5 076 

22 063 
3 790 
512 
436 

398 
88 

16 216 
345 

1887 
190 
877 
26 
455 
710 

895 

262 
19 

697 
3 800 
716 

1711 
310 
547 

26 362 
1'004 
2 362 
719 

1320 
36 855 
11029 

41 
528 

K.G. 852 145 1232 1212 1925 341 

TJ 2 016 1 713 1055 1317 1 668 1842 
f) 949 270 931 368 1 187 455 
n 38 078 9 139 54 489 14 440 40 737 11542 
v 348 343 BI 15 101 73 
n 53 61 77 56 119 115 
L. 1 1 • ) 1 675 283 

K.G. 3 382 554 4 719 740 11 286 1898 
ff 21 10 46 12 157 50 

ff 663 282 637 198 413 205 
r. 14 647 2 783 360 99 2 696 6S3 
ff 116 906 BS6 1 431 647 1882 
n — — 343 62 8 1 
ff 76 75 317 500 420 705 
n 1844 893 1 445 682 885 477 

ïeneraal. Bijlagen. 192 6—1927. 5. Ned.-Indiö. 2 
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Uitvoer van Nederlandsoh-Indië naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerlka. 

Benaming dor goederen. 1 
1922. 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 

1928. 1924. 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 
Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 

Aardolie, vloeibare brandstof 
Aardolieproducten, paraffine 
Arachides 
Cacao 
Caoutchouc 
Copal 
Copra 
Getah-pertja 

„ andere 
Hoeden, bamboehoeden . . 

„ andere hoeden van 
Inl. fabrikaat 

Huiden 
Kaneelkassie (cassis vera) . 
Koelit bakau en tengar . . 
Koffie, gepelde 
Muskaatnoten 
Nagelen 
Peper, witte en zwarte . . 
Pinangnoten 
Rotting 
Schelpen 
Suiker 
Tapiocameel 
Thee 
Tin 

( kapok . . . . 
Vezels -: alsalhennep . . 

( alle andere. . . 

Aardolie, vloeibare brandstof 
( k e r o s i n e . . . . 

Aardolie- \ b e nzine . . . . 
producten) „. 

f paraffine . . . 
Caoutchouc en getah . . . 
Cacao 
Copra 
Damar 
Hout, ebben-
Huiden 
Kinabast 
Koffie 
Rotting 
Schelpen 
Suiker 
Tapioca-meel 
Thee, blad-
Tin 

!
kapok 
katoen, gezuiverde . 

* katoen, ruwe . . . 
sisalhennep . . . 

L. 
K.G. 

stuks. 

K.G 

1 
2 184 
323 
21 I 

49 859 
3 517 
1 185 

1 638 
367 

5 ii80 
2 070 
1344 

13 412 
533 
23 

8411 

817 
413 

81 018 
4 281 
8 670 
7 905 
9 821 
911 

Uitvoer van 

1 070 
84 
186 

42 057 
844 
284 

1 
437 
110 

511 
3 381 
390 

9 003 
428 
35 

2 851 

131 
497 

4 963 
4 238 
8 532 
8 379 
4 6 Ui 

896 
Nederlandsch-

1 140 34 
1 934 600 
2 283 592 

59 153 73 206 
5 527 1 465 
1 745 463 

1955 510 
179 54 

10 332 930 
1526 3 019 
2 190 035 

8 
6 679 5 401 
532 466 
112 170 

8 471 2 894 
11 2 

1 999 328 
291 417 

8590 987 
39 184 7 053 
4 031 6 369 
8155 7 225 
6 866 8 789 
16 594 7 799 

204 178 
Indië naar Japan. 

4 408 
1972 

5 
67 670 
5 534 
377 
367 
443 
136 

5 023 
1075 
1442 

15 443 
449 
4 

14 194 

1 867 
522 

4 919 
34 976 
2 925 
S56 

7 845 
18 909 

422 

L. 

K.G. 

486 338 34 044 446 220 13 387 373 602 9714 
22 273 5 121 4 507 457 1 193 82 
12 527 8 508 74 11 10 407 1 332 
6 163 3 020 10 526 8 263 8 935 2 734 
142 120 601 938 763 1 080 
364 248 364 582 307 475 
164 111 408 108 357 100 
24 16 110 133 161 184 

3 737 374 2 761 193 5 087 856 
11 4:! 7S 71 29 -, > 

750 980 898 880 932 932 
128 71 235 160. 392 311 
147 24 240 38 134 21 

1 129 512 614 272 894 429 
328 670 61 243 300 559 81 702 331 204 86 284 

8 870 619 2 330 491 2 101 >\HC, 

11 U — 2 4 
!»78 1 741 1 413 3 230 966 2 809 
89 95 186 238 123 126 
322 226 205 183 108 95 

1 261 202 639 147 904 199 
106 50 235 110 85 42 

1 349 
518 

4 
78 077 
1 467 
106 
823 
228 
48 

603 
2 789 
433 

18 984 
599 

6 
6 469 

300 
651 

1 294 
5 596 
4 915 
2 491 f 
9 884 
6 954 
863 
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Uitvoer van Nederlandsch-Indië naar Australië en Nieuw-Zeeland. 

1922. 

Benaming der goederen. 1 Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 

1923. 1924. 

Waarde 
(In f ïooo). 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 
Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f' ïooo' 

Aardolie, vloeibare brandt rtof L. 40 084 2 806 102 923 3 118 165 799 \ 311 
/ kerosine . 

Aardolie- ) b e n z l n e , 
producten j ^ 

( t u i p i n e . . 

• 15 119 3 477 22 0'.»6 2 210 15 389 1 062 / kerosine . 
Aardolie- ) b e n z l n e , 

producten j ^ 
( t u i p i n e . . 

100 405 
933 

28 114 
007 

19 559 
2 590 

2 886 
311 

35 754 
2 520 

\ 576 
290 

aracbides K.G. 345 83 303 76 372 97 
719 612 189 293 2*6 392 

Caiao . . . . . . » 41 
172 

85 
41 

91 
125 

79 
33 

10 
148 

8 » 41 
172 

85 
41 

91 
125 

79 
33 

10 
148 39 

Hoeden, bamboehoeden ' s tuks. 86 11 8 3 15 5 
„ andere hoeden i 

Inl. fabrikaat . . . 
nu 

n 241 22 169 15 99 12 
Koflie, gepelde. . . . K.ü. 756 449 801 545 770 661 
Olie (aeth., citronella-) . „ 9 26 16 70 11 63 
Kotting 

* 
985 
28 

168 
5 

1056 
71 

170 
11 

1 024 
10 

166 
Hijst, gepelde . . * 

985 
28 

168 
5 

1056 
71 

170 
11 

1 024 
10 2 

Specerij (peper) . . . 119 67 92 48 199 159 
.Suiker 2 948 

153 
560 

11 
24 887 

351 
6 844 

28 
13 357 

135 
3 51:! 

Tapioca- ' meel . . . . 

2 948 
153 

560 
11 

24 887 
351 

6 844 
28 

13 357 
135 22 

Tapioca- ' meel . . . . 126 20 66 12 28 4 
/ paarl en flake. 485 112 1348 404 1 835 477 

Thee 

. 

10 898 
3 290 
1 829 

10 291 
3 487 

860 

11 978 
8 113 
2 404 

18S74 
3 985 
1 130 

12 143 
3 186 
2 205 

°0 892 
{ kapok . . . 

\e/,els ' . 
i sisalhennep . . . 

10 898 
3 290 
1 829 

10 291 
3 487 

860 

11 978 
8 113 
2 404 

18S74 
3 985 
1 130 

12 143 
3 186 
2 205 

4 014 
1 102 

Vruchten, versche . . . » 1 281 90 1 173 59 1 i».5 117 
Zaden, olie- (djarakpitten) n 832 166 508 91 505 1 16 

De volgende statistieken geven vergelijkende eijfers voor den 
uitvoer van Java door particulieren gedurende 1923/1925 naar 
Nederland, Engeland, de Vereenigde Staten van Nooird-Amerika, 
Japan, Australië en Nieuw-Zeeland. 

Uitvoer van Java naar Nederland. 

P r u i l u c t o n. Maatstaf. 1938. 1924. 

Aiachides, (spelde sn ongepslde 
• 'aoutehniii-
''i.pra 
Huiden <biiflel- en koej . . . 
Kapok . 
K i i ü i l - . i s r 

Kollic (gepelde en ongepelde). 
Peper, Witte en zwarte. . . . 
suiker, alle soorten 
Tabak, alle soorten 
Tapioca-producten 
Thee (blad) en stoftheo . . . 
TIn 
Vezels», b e h a l v e k a p o k . . . . 

loOO K.fi. 
1000 „ 
1'hiO . 

1000 , 
1000 „ 
1000 , 
101») .. 
llKXl , 
1000 , 
1000 , 
ïooo , 
1000 , 
K«HJ „ 
l f K X I . 

1925.1) 

BB l iw 08 
2818 8 495 4 297 

27 871 BS 178 14 918 
2 401 2 9so 1737 
1 551 8 UO 8 au 
l 988 4 70" 4 743 
3 547 10057 9974 
1 207 2188 1277 

aan 17 132 ïs.'e.i 
:;7 SM 4'.'4411 81870 

717C U 181 10073 
11554 12 418 8 921 
5 270 a BSS 7 392 
B981 7 790 7: W 

Uitvoer van Java naar Engeland. 

P r o d u c t e n. Maatstaf. 1923. 1924. 1936. Il 

Aracbidee, gepelde en ongepeldi 
Caoutchoue 

Copra 

Kapok 

Kinaliast 

Koffie, gepelde en ougopeldc . 

Peper, witte on zwarte . . . 

Suiker, alle soorten 

Tapioca-producten 

Thee (blad) en stofthec . . . 

Tin 

Vezels, behalve kapok . . . 

1000 K.O. 

1000 .. 

1000 , 

IOC» , 

ïooo . 

1000 , 

1000 , 

1000 .. 

1000 .. 

1000 .. 

1000 ., 

1000 . 

i 715 

1 727 

402 

574 

129 

. 5 1 2 j 

B76S 

1494 • 

415 

948 

1 534 8078 
1-0 750 100888 
9B 198 48 894 

12 400 19548 

2 945 3 790 

341 689 

1841 

8177 

880 

650 

888 

2:117 

SB 801 

BB 890 

17 940 

4 429 

1 185 

1) Voorloopige cijfers. 
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Uitvoer van Java naar de Yereenigde Staten 
van Noord-Amerika. 

1' I 0 (1 u C t e il. Maatstaf. 1988. 1024. 

Caoutchouc 
( ' o j . l . l 

Dam. u 
iiiTii-u (buffel* on koe>) 
Kapok 
Koffie, i*peldt ui oogspeld* . . . . 
Paper, witte t-ti nrarta 
Taploca-productan 
The* (btad-) en (toftbee 
Tin 
Ven ! . behalve kapok 

Uitvoer van 

loon K.U. 
Umi „ 

10(10 

1000 
1000 .. 
I00O ,, 
ïooo „ 
1000 „ 
1000 , 
1000 „ 
ïooo „ 

21 470 •27 868 
1 BH 10 
1 171 1388 

BOB 81 
6 8 6 6 7S44 

6868 
4714 

43100 
3 47.1 
:i 1&.-, 
7 BB! 

18901 
0 0(10 

41213 
Ban 

BH 
39ÜK 

BB 683 
102 

160B 
o 

8173 
8 011 
3 400 

164(6 
I DIB 

341 
2040 

Java naar Japan. 

Ti od a c t a n. Maatstaf. 1938. 1024. 1986. 'i 

Knook 
Kinabast 
Olie, (aetlieiischo, citronella-i . . . . 
Suiker 
Taploca-productan 
Tin 
Yniali behalve kapok 

1000 K.(i 
ÏOOO .. 
ÏOOO ,. 
1000 .. 
1000 .. 
1000 .. 
1000 .. 

SOK 
40 

806718 
7 417 
1413 

7K1 

04 4K 

889 450 

88 10 
344 483 440 7H0 

7038 18687 
866 557 
043 442 

Uitvoer van Java naar Australië en Nieuw-Zeeland. 

I ' r o d u c Ie ii. Maatstaf. 1023. 1921. 1921. i) 

Caoutchouc ' ïooo K.I; 
Kapok ïooo , 
Koflie, gepelde en ongepi Ide . . . . I 1000 , 
Peper ! 1000 .. 
Suiker | 1000 „ 
Taploca-producteu 1000 . 
Ibee (blad) en atoftba* 1000 . 
Vaxels, behalve kapok ' 1000 , 

I) Vmirloopige cijfers. 

185 
8118 

800 
91 

24 880 
1704 

11011 
2865 

251 
31K6 

707 
158 

13 357 
8888 

11197 
2137 

944 
8408 

977 
171 
41 

2827 
10 440 
2 BH 

b, Invoerhandel. 

l)c toestand van don invoerhandel was over hel algemeen be-
vredigend gedurende de eerste zes tot acht maanden van het 
jaar; de resultaten in sommige aideelingen waren veel gunstiger 
dan in 1834. Daarentegen vertoonden de laatste maanden eene 
onverwachte en geleidelijk toenemende depressie, tengevolge 
waarvan importeurs niet onbelangrijke verliezen leden, zoodnt de 
behaalde winsten gedeeltelijk werden te niet gedaan. Een der 
voornaamste oorzaken van deze depressie was de buitengewone 
droogte, welke op Java heerschte, waardoor vooral de opbreng-
sten van de Inlandsche landbouwgewassen kleiner waren dan 
gewoonlijk en de koopkracht van de bevolking verminderde. 

In den manufacturenhandel veroorzaakte de gestadig dalende 
katoenprija in het laatste gedeelte van het jaar een onzekere 
vraag, die den omzet in den weg stond en het resultaat van deze 
afdeeling ongunstig beïnvloedde. 

Een gunstige factor voor den invoerhandel was de tijdelijke 
stilstand van de bedevaart naar Mekka, waardoor zeer veel geld 
in het land bleef. 

De markten in de Inlandsche rubbercentra der Buitengewesten 
(Diambi, Palembang, Bandjermasin, Pontianak) kenmerkten 
zich door een levendige vraag en grooten omzet van invoer-
goederen als uitvloeisel van de hooge rubberprijzen; de invoeren 
der voornaamste artikelen geven dan ook in 1925, in vergelijking 
met liet vorige jaar, bijna zonder uitzondering eene belangrijke 
toeneming te zien. 

De invloed van de Japansche concurrentie bij het import -
bedrijf deed zich in toenemende mate gevoelen. Bij verscheidene 
artikelen, in de eerste plaats manufacturen, heeft het Japansche 
fabrikaat in de laatste jaren meer en meer veld gewonnen ten 
koste van het Europeesche. Dat hierin eene bedreiging schuilt, 
o. m. voor de Nederlandsche textielnijverheid, behoeft wel 
nauwelijks te worden vermeld. 

Hieronder volgen vergelijkende cijfers van den invoer in 
Nederlandsch-Indië gedurende 1922/1924 van Nederland, 
Duitschland, de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, Jap.an, 
Australië en Nieuw-Zeeland. 

Invoer in Nederlandsch-Indië uit Nederland. 

Benaming der goederen. 

af
. 1922. 1923. 1924. 

eg 
1 
-, 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 

Hoeveelheid w d f l 

( i n
f

d " l z f ; ü d ' (in f 1000). talien). 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 

Waaide 
(in f 1000) 

Gld. 1 431 — 1222 1 295 
L 2 971 2 545 1 590 1 25'. i 1 384 940 

vaten. 75 512 30 253 12 57 

K.G. 1 056 211 1 418 212 1 3.S5 m 
— 1 458 — 1369 _ 1 526 

u , 876 1 115 667 1 001 602 904 
r> 276 589 81)5 831 317 lill 
n 96 114 169 152 196 161 
rr — 904 — 972 — 880 
•* — 6S9 — 597 —. 685 
H 664 1 015 550 848 612 912 

(ild. — 887 — 390 — 438 
K.G. — 1 106 — 963 1 313 
Gld. — 1 1S5 — 832 1 114 
L. 768 1 315 666 1008 915 1 282 

Aardewerk 
Bier 
Cement in vaten 
Dalc- en wandbedekkin.o (as* 

beatcementplatenofeterniet) 
Drukwerk 

biscuits . . . 
i natuurbpter . . 
< kunstboter . . 

Betwaren j c a c a 0 ( bereide . 
groenten . . . 
kaas 

Filterdoek 
Garens 
Geneesmiddelen 
Jenever 
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M
aa

tst
af

. 1922. 

Hoeveelheid 1 W a a r d o 
(in duizend- , f i m ) 

tallen). 

1923. 19 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 

24. 

Benaming der goederen. 

M
aa

tst
af

. 1922. 

Hoeveelheid 1 W a a r d o 
(in duizend- , f i m ) 

tallen). 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 

19 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 

K leedoren Gld. 1445 1427 _ 1818 
Koper in bladen en platen . KG. 121 111 88 97 126 132 
Koperdraad >» 237 272 384 382 668 654 

Gld. — 2 302 — 2 344 — 2 281 
grosdoosjes. 146 226 355 530 364 509 

Machines* en werktuigen 
(electrische toestellen en 

Gld. 1 705 881 1771 
ld. (voor suikerfabrieken). . n — 8114 — 5 227 — 5 985 
Manufacturen, katoenen,ruwe, 

ongebleekte K.G. 1559 3 327 1 350 2 823 612 1354 
ld., katoenen, gebleekte . . n 9 260 34 093 8 962 31 169 8 415 29 641 
ld., geverfde of gedrukte en 

bontgeweven (sarongs, kains, 
slendangs en hoofddoeken) . )T 665 8 681 713 3 354 600 2 822 

ld., geverfde of gedrukte en 
bontgeweven, n. a. g. . . H 2 562 11 037 2 523 10 475 1487 6 952 

ld., wollen en halfwollen . . B 63 429 58 . 384 54 327 
ld., confectiegoed, alle soorten H 823 2 363 722 2 338 466 1529 
Melk, gecondenseerde . . . » 1705 1 432 2 206 1390 3 091 1916 
ld., gesteriliseerde . . . . L. 1368 682 1314 420 1628 586 
Mest (zwavelzure ammoniak) K.G. 3 560 712 9 927 1 787 13 837 2 352 

Gld. — 1 188 — 1003 — 936 
Olie, vette (lijnolie) . . . . L. 1230 568 1485 716 1607 857 
Papier en papierwerk . . . Gld. — 2 562 — 2 717 — 1957 
Rijwielen, gewone . . . . s tuks . 15 923 10 636 11 636 

K.G. 127 2 089 132 2 173 125 2 058 
Sigaretten n 34 182 31 165 22 117 
Spoorwegmateriaal, rollend . Gld. — 2 804 — 626 — 1093 
Verfwaren T» — 3 037 — 2 171 — 2 955 
IJzer en staal (staven, bla-

den en platen) K.G. 11725 1876 6 066 789 15 323 1992 
ld. (dakbedekkingen goten) . « 1027 271 574 154 635 170 
ld. (buizen en pijpen) . . . n 4 594 1207 4 238 1 105 10 201 2 935 
ld. (ijzer- en staaldraad) . . n 181 45 190 49 884 187 
Zwavelzuur, ruw en gezuiverd n 939 208 376 79 708 120 
Zeep Gld. — 480 — 452 — 478 

Invoer in Nederlandsch-Indië uit Engeland. 

Automobielen 
Bier 
Chemicaliën (caustic soda) . 
ld. (koolzure soda) . . . . 
Dranken, gedistill. (whisky) 
Drukwerk 
Eetwaren (biscuits) . . . . 
ld. (visch) 
Garens, om te weven . . . 
Idem, andere 
Kleederen 
Koper in bladen of platen . 
Kramerij 
Leder en lederwerk . . . . 
Lood. bewerkt en onbewerkt 

s tuks . 0.028 
L. 280 

K.G. 1354 

n 1072 
L. 227 

Gld. — 
K.G. 416 

n 90 
666 

Gld. 
K.G. 
Gld. 

417 

221 
274 
298 
172 
751 
67 
686 
77 

1402 
2 146 
348 
390 
403 
349 
517 

0.016 
240 

1 650 
1370 
205 

375 
106 
276 

221 

84 
235 
363 
192 
688 
94 
563 
78 
585 

2 392 
387 
250 
495 
355 
376 

0.034 
275 

2 625 
1485 
265 

841 
102 
279 

160 

152 
255 
525 
193 
771 
72 

511 
75 

651 
2 422 

313 
169 
401 
344 
3f,3 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1926—1927. 5. Xid.-Indië. 29 
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1 
1922. 1923. 1924. 

Benaming dei goederen. 
# f 1 Hoeveelheid 

(in duizend-
tallen). 

Waarde 
(in f 1000). 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 
Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 

Machines en werktuigen voor 
suikerfabrieken . . . . Gld. 881 598 975 

Manufacturen, katoenen, 
ruwe, ongebleekte. . . . K.G. ' 1548 3 688 1 225 2 932 1 058 2 65<i 

idem, katoenen, gebleekte _ . . 5 739 21 283 4 766 17 237 4 837 17 759 
Idem, katoenen, geverfde of 

gedrukte en bontgeweven n 4 502 26 341 4 171 23 554 4 802 27 162 
Idem, wollen en halfwollen n 81 480 190 735 80 412 
Idem, confectiegoed . . . . n 83 532 135 840 139 924 
Mest (zwavelzure ammoniak) 0 34 672 6 934 44 724 8 050 43 558 7 405 

Gld. — 697 — 778 — 760 
Naaimachines . . . stuks. 14 881 15 1010 11 775 
Olie. vette (lijnolie) . . L. 22 10 26 12 51 26 
Papier en papierwerk Gld. — 549 — 683 — 632 
Rijwielen (gewone) . . s tuks . 4 239 5 308 9 531 
Idem (inotor-) . H 

K.G. 
0.096 

246 
64 

1331 
0.053 

173 
27 

948 
0.211 

133 
130 

Sigaren en sigaretten 
H 

K.G. 
0.096 

246 
64 

1331 
0.053 

173 
27 

948 
0.211 

133 723 
Steenkolen en cokes ton. 53 1611 18 637 18 505 
Verfwaren . . . . Gld. 

K.G. 4 054 

437 

745 6 122 

727 

796 6 883 

648 
IJzer en staal (staven, l 

en p l a t e n ) . . . . 
)laden 

Gld. 

K.G. 4 054 

437 

745 6 122 

727 

796 6 883 895 
Idem (buizen en pijpen ) • • „ 187 54 582 174 721 211 
Idem (dakbedekking en goten) 11480 2 997 10 987 2 975 11648 3 039 

Gld. — 3 647 — 2 858 — 8 709 

Invoer in Nederlandsch-Indië uit Duitschland. 

Automobielen . . . . s tuks. 
Automobielbanden . . ff 

Biei 
Cen 

L. Biei 
Cen ïent in vaten . . . vaten. 

Che 

/ aluin . . . . K.G. 

Che n i j .1 calcium carbid « 
caiien. ) zwavel . . . ff 

f zwavelzuur, ruw , 
Drukwerk Gld. 
Geneesmiddelen . . . ff 

Gloeilampen (peren) . s tuks . 
Qoud- en zilverwerk . Gld. 
Ins t rumenten , muziek- n 

Koperdraad K.G. 
Krarnerii Gld. 
e 
CU 
60 

drijfwerktuigen . n 

electrische n. a. g. n 
^c electrische toestellen . n 

is voor suikerfabrieken . n 

S (machinaal gereedschap) T) 

8 (landbouwwerktuigen) . n 

M
ac

h (handwerk- en am-
bachtsgereedschap) . 

Manufacturen, confectiegoed K.G. 
Messenmakerswerk . . . . Gld. 
Mes 

fa 
t (fosfaten en superfos-

K.G. 

0.121 
25 

5(109 
96 
298 
140 
168 
175 

190 

410 

133 

308 

628 
602 

4 729 
654 
66 
56 
23 
37 
76 

464 
114 
441 
385 
472 

2 013 
1707 
608 
637 

1 440 
179 
432 

662 
519 
493 

43 

0.026 
18 

7 786 
215 
368 
138 
26 
1 

750 

241 

811 

123 
350 

5 941 
1503 

66 
86 
8 

68 
392 
288 
302 
490 
751 

3 081 
1496 
655 
501 
308 
125 
504 

792 
831 
765 

114 

0.015 
20 

0 864 
65 
257 
136 

491 

12 

304 

1 061 

54 
333 

4 279 
312 
41 
25 

104 
571 
172 
204 
381 
11 

3181 
1384 
350 
375 
631 
57 
728 

728 
1007 
570 

127 



229 Hoofdstuk O, afd. VI. 

VERSLAG 1 9 2 G . 

230 

Benaming der goederen. 
e? 
co 

s 

1922. 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 

1923. 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 

1921. 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Wamde 

(in f 1000). 

K.G. 
stuks. 
Gld. 

stuks. 
Gld. 

K.G. 

Gld. 

K.G. 

Aardoliepro-
ducten 

Idem (zwavelzure ammoniak) 
Naaimachines 
Papier en papierwerk . . . 
Reukwerken en schoonheids-

nnddelen 
Rijwielen (gewone en motor-) 
Spoorwegmateriaal, (rollend) 
Uurwerken 
Tr , [ alizarine . . 
Verfwaren, 
natte en aniline . . . 
droge / indigo . . . 
Wijn 
IJzer en staal (staven, bladen 

en platen) 
Idem (buizen en pijpen) . . 
Idem (spoorstaven, lasch- en 

verbindingsplaten voor 
spoorwegen) 

IJzersverk (draadnagels en 
spijkers) 

Zeep 
Invoer 

kerosine. . . 
consistentvet 
smeeroliën . . 

[ asphalt . . . 
Aluminiumwaren 
Automobielen (vrachtvoer-

tuigen) 
Idem (andere) 
Automobielbanden . . . . 
Blik en blikwerk 
Cement 
Eetwaren (visch) 
Electr. toestellen en onder-

deelen 
Hars 
Koper in bladen, geel . . . 
Idem, rood 
Lampen 
Machines en werktuigen 

(drijfwerktuigen) . . . . 
Idem (machinaal gereedschap) 
Idem (handwerk- en am-

bachtsgereedschap) . . . 
Meel 
Wasdoek (imitatieieder) . . 
IJzer en staal (staven, bladen 

en platen) 
Idem (buizen en pijpen) . . 
Idem (spoorstaven, lasch- en 

verbindingsplaten voor 
spoorwegen) 

Ijzerwerk (draadnagels en 
spijkers) Gld. 

IJzer en staal, ijzerwerk en 
staalwerk, alle andere 
soorten n.a.g 

Zink in bladen of platen . . K.G. 

61 
3 

11 

97 
93 
227 

5 730 
2 882 

6 387 

Gld. 

in Nederlandsch-Indië 
L. I 18 388 

12 
210 
959 

324 
710 

153ti 
466 
816 
522 
739 
215 

918 
720 

894 

371 
99R 

3 301 
1 

12 

114 
181 
89 

7 377 
2 339 

6 594 

594 
88 

1 964 

278 
762 
729 
579 
290 
931 
214 

959 
521 

989 

1382 
282 

8 177 
1 

289 
255 
254 

8 303 
5 224 

6 422 

uit de Yereenigde Staten van Noord-Amerika. 

Gld. 

K.G. 93 
n 4 526 
n 754 

Gld. — 
stuks. 0.105 

B 0.779 
n 69 

Gld. — 
J' — 

K.G. i459 

Gld. — 
K.G. 5 895 

K.G. 351 
163 

1319 
898 

30 

20 

5 148 
51 

1493 
83 

221 
2 179 
1739 

25 
29 

1253 

87 
1297 

1 
4 
78 

374 
29 

169 
119 
330 

211 
242 

4 

548 

8(i8 
8 

39 807 
186 

5 977 
1498 

0.034 
2 

69 

1642 

8 628 

168 
264 

533 
2 168 

97 

5 175 
80 

1972 
135 
1 

86 
4 518 
1521 
278 
10 

1225 

71 
1553 

86 

175 
17 

180 
67 
551 

69 
808 

303 

675 
39 

35 988 
218 

7 378 
5 000 

0.140 
2 
98 

1 711 

7 573 
3 

0.490 

318 
242 

459 
23 133 

1 390 
75 

1 205 

511 
444 
917 
30(> 
669 

1204 
632 

1 079 
1323 

899 

1 293 
208 

2 099 
81 

2 287 
450 

1 

298 
4 648 
1652 
265 

5 
1274 

43 
1363 

2 
1 

17 

384 
2!» 

167 
97 
467 

60 
7 114 

17 

694 
32 
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Invoer in Nederlandsch-lndië uit Japan. 

M
aa

ts
ta

f. 1922. 1923. 1924. 

B e n a m i n g d e r g o e d e r e n . 

M
aa

ts
ta

f. 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 

Waarde 
(in f 1000). 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 
Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 

Aardewerk (borden) . . . . dozijn. 839 1426 900 1484 1041 1 791 
ld. (kopjes en schoteltjes). . n 685 904 743 891 1040 1 155 
Automobielbanden . . . . s tuks . 95 1740 76 1043 84 685 

L. 504 424 394 299 426 264 
vaten. 105 712 23 161 133 638 
Gld. — 1034 — 2 029 — 3 112 

ld , andere n — 14 — 7 — 11 
» — 270 — 185 — 257 

Glaswerk (lampeglazen) . . dozijn. 467 373 457 320 431 207 
ld. (stopflesschen) n 84 496 103 600 85 480 
Glas en glaswerk n. a. g. . Gld. — 674 — 604 — 568 
Hout en houtwerk . . . . ïl — 1 137 — 1394 — 1293 

K.G. 1 105 144 2 253 248 2 873 316 
Gld. — 1846 — 2 028 — 2 348 

Kramerij n — 1665 — 1301 — 1640 
Lucifers, gewone houten . . grosdoosjes. 2 981 4 620 1645 2 452 1034 1448 
Manufacturen, katoenen (ru-

we, ongebleekte) . . . . K.G. 5 448 10 688 4 457 7 985 5 780 11966 
Idem, id. (gebleekte) . . . )» 588 1670 648 1523 1039 2 653 
Idem, id. (geverfde of gedrukte 

en bontgeweven) . . . . » 4 594 10 947 5 246 11471 7 982 19010 
Mest (fosfaten en superfos-

W 61 9 820 115 — — 
Id. (zwavelzure ammoniak) . H 5 390 1078 — — — — 
Id. (andere soorten) . . . . n 462 71 — — 25 5 
Mode waren Gld. — 1525 — 1394 — 1761 
Papier en papierwerk . . . » — 477 — 414 i — 389 

stuks. 328 442 328 433 333 400 
K.G. — — — — — — 

Steenkolen en cokes. . . . ton. 54 1504 70 1604 12 270 
Thee K.G. 2 417 3142 2 454 3 191 2 714 6 649 
IJzer en staal, ijzerwerk en 

staalwerk, alle andere 
Gld. — 699 — 903 — 1207 

Invoer in Nederlandsch-lndië uit Australië en Nieuw-Zeeland. 
Bier L. 23 28 11 10 11 10 
Chemicaliën (vloeibare am-

K.G. 21 43 55 87 2 o 

Dak- en wandbedekking (as-
bestcementplaten of eter-

fï 9 2 7 1 16 2 
Eetwaren, biscuits . . . . B 477 787 481 721 566 849 
Idem, natuurboter . . . . n 2 341 4 576 2 881 6 068 2 848 5 478 

vt 39 789 9 947 41718 8 344 45 924 7 807 
T> 320 544 287 510 250 545 

Idem. andere vleeschwaren „ 480 548 516 566 242 313 
Idem. vruchten, versche . . :t 802 385 812 406 515 247 
Idem, vruchten, gedroogde 

en geconserveerde. . . . n 226 189 159 
Idem, vruchten, alle andere 

r» 108 „ ^ _ 102 69 

r» 724 1388 859 1380 841 1392 
Melk L. — 2 482 — 814 — 758 
Mest izwavelzure ammoniak) K.G. 1472 294 254 46 1117 190 

ton. 163 4 574 87 1998 78 1 758 
L. 703 120 1 377 207 1348 189 

Vee (runderen) s tuks . 5 .1019 3 563 0.199 40 
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Een algemeen overzicht van den invoer op Java en Madoera 
\,iii de voornaamste invoerartikelen uit Nederland, Engeland, 
Japan , de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, Australië en 
Nieuw-Zeeland geven de volgende statistieken. 

Invoer uit Nederland. 

Benaming <!er goedorer.. 

Aardewerk (exel. stoenen) . . 
Biscuits 
Cement 

1 aluin . . . . 
Chemicaliën < calcium carbid. 

' caustic soda. . 
IJzer en staal 
Jenever (afgetapt) 
Manufacturen 

!
gecondenseerde . . . 
gesteriliseerde . . . . 

Olie, l(jn-
Papier (schrijf, en couranten) 
Sigaretten 
Zeep, alle soorten 

1000 doz. 
1000 K.G. 
1000 vaten 
1000 K.O. 
1000 , 
1000 „ 
1000 „ 
1000 L. 
1000 Gld. 
1000 K.G. 
1000 L. 
1000 , 
1000 Gld. 
1000 K.G. 
1000 Gld. 

1923. 1924. 
f 

171 100 
524 418 
24 8 

• 76 33 
294 201 
39 68 

5225 13 007 
485 653 

37 619 34 308 
1717 2147 

931 1257 
1134 1260 

440 303 
14 10 

264 312 

Invoer uit Engeland. 

Benaming der goederen. 

Aardewerk (excl. stoenen) . . . 
Biscuits 

/ aluin 
Chemicaliën J calcium carbid. . 

( caustic soda. . . 
Garons van katoon, om te weven 
Idem van katoon, andere soorten 
IJzer en staal 
Koper in bladen 
Manufacturen 

!
gecondenseerde 
gesteriliseeide 

Papier (schryf- en couranten.) . . 
Steenkolen 
Zeep, alle soorten 

Maats'af. 

1000 doz. 
1000 K.G. 
1000 , 
1000 „ 
1000 „ 
1000 „ 
1000 Gld. 
1000 K.G. 
1000 , 
1000 Gld. 
1000 K.G. 
1000 L. 
1000 Gld. 

ton 
1000 Gld. 

1923. 1924. 

312 303 
— 64 
- 3 

1211 1882 
178 169 

1142 1034 
9539 8 277 

217 155 
37 803 40878 

683 214 
52 — 
41 35 

11667 3000 
1315 1728 

94 
677 
24 
101 
935 
35 

8135 
687 

40938 
1279 
978 

1473 
336 
12 
236 

1925.1) 

1 
346 
109 
8 

1883 
72 

1240 
10284 

142 
55075 

320 

9 467 
1944 

1) Voorloopigo cijfers. 

Invoer uit Japan. 

Benaming der goederen. Maatstaf. 192,'i. 1924. LOB. 1) 

Aardowerk (excl. steenon) . . 

Bier, ander dan s t o u t . . . . 

Garens van katoen.oin te weven 
Glaswerk, lampeglazen . . . 
Katjang kedelo (sojaboonon) . 

1000 dozyn 
1000 stuks 
1000 h. 
1000 vaten 
1000 K.G. 
1000 dozyn 
1000 K.G. 
1000 grosdoesjes 
1000 Gld. 
1000 stuks 

ton 
1000 K.G. 

1 563 
69 

326 
22 

749 
419 

2253 
1376 

20 235 
284 

09713 
2454 

1944 
73 

&!2 
130 

1170 
373 

2873 
805 

32454 
294 

12005 
2 714 

:; OH 
128 
331 
310 

1293 
853 

1786 
726 

1000 dozyn 
1000 stuks 
1000 h. 
1000 vaten 
1000 K.G. 
1000 dozyn 
1000 K.G. 
1000 grosdoesjes 
1000 Gld. 
1000 stuks 

ton 
1000 K.G. 

1 563 
69 

326 
22 

749 
419 

2253 
1376 

20 235 
284 

09713 
2454 

1944 
73 

&!2 
130 

1170 
373 

2873 
805 

32454 
294 

12005 
2 714 

40109 
375 

8 982 
3181 

Invoer uit de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 

B e n a m i n g d e r g o e d e r e n . 

Aardolieproducten (kerosine) 
Idem (smeeroliön) 
Automobielen (vrnchtvoertuigen, trac-

torsl 
Idem (andere soorten) 
Automobiel banden 
Automobiel-onderdeclen 
Blik in bladen 

calcium carbid 
istic soda 

( calcii 
| causl Chemicaliën 

Manufacturen 
1 gecondenseerde. . . 
/ gesteriliseerde . . . 

Mest (zwavelzuur-ammoniak) 
Rijwielen, gewone . . . . 
Vleesch, geconserveerd. . . 
Visch, geconservcorde . . . 

Maatstaf. 1923. 1924. 

1000 L. 
1000 K.G. 

stuks 

1000 stuks 
1000 Gld. 
1000 K.G. 
1000 „ 
1000 , 
1000 Gld. 
1000 K.G. 
1000 L. 
1000 K.G. 

stuks 
1000 K.G. 
1000 „ 

68 213 29669 
5824 7 217 

5 39 
1500 1433 

65 96 
744 903 
810 738 
50 — 

1348 1220 
120 92 
436 476 
91 17 

20055 42 845 
180 54 
88 147 

1309 1342 

Invoer uit Australië en Nieuw-Zeeland. 

Benaming der goederen. Maatstaf. 1923. 1924. 

Biscuits 
Boter (natuur) in blikken . . . . 
Meel (tarwe) 

( gecondenseerde 
M e l k ) gesteriliseerde 
Mest izwavelzuur-ammoniak) . . . 
Steenkolen 
Teer (kool-) 
Vee (runderen) 
Vleesch, geconserveerd (hammen) . 
Vruchten, versche 
IJzor on staal (staven en platen). . 
Zeep (ruwe waschzeep) 

1000 K.G. 
1000 „ 
1000 , 
1000 , 
1000 L. 
1000 K.G. 

ton 
1000 L. 

s tuks 
1000 K.G. 
1000 Gld. 
1000 K.G. 
1000 Gld. 

1925.1) 

27 969 
5 624 

138 
2 499 

111 
1078 

1521 
462 
353 

10 
43656 

76 
51 

1633 

1926.'.) 

254 373 
2351 2312 

28 2i» 31233 
12,39 927 

254 1117 
81864 70879 

1313 1319 
2 814 186 

asc 218 

au 240 

26 2.') 

2 349 
28 203 

907 

1017 
68832 

216 
2 378 

206 
271 

37 

§ 2. NIJVERHEID. 

Nijverheid in het algemeen. Afgezien van eenige verbetering 
in enkele bedrijven, was de toestand van de Nederlandseh-
Indische nijverheid over het geheel nog steeds niet gunstig. Dit 
geldt zoowel voor het mcerendeel der onder Europeesche leiding 
staande, op Westersehen grondslag ingerichte bedrijven, als voor 
de specifiek Inlandsche nijverheid, van welke laatste met name 
de batiknijverheid en deze in het bijzonder in de Vorstenlanden 
met groote moeilijkheden had te kampen. Een ambtelijk onder-
zoek naar de oorzaken van dezen achteruitgang wordt ingesteld. 

Arbeidsrnoeilijkheden van ernstigen aard kwamen alleen in de 
metaalnijverheid voor, waar zij culmineerden in eene algemeene 
staking, welke einde 1925 te Soerabaja, waar de metaalnijver-
heid haar hoofdzetel heeft, werd geproclameerd. 

Onder de nieuw opgerichte bedrijven moet melding gemaakt 
worden van de exploitatie van het natuurlijke zwavelvoorkomen 
Van den Kawah Poetih in de residentie Midden Priangan, waar-
aan eene inrichting voor het raffineeren van de zwavel verbon-
den is. Eene nieuwe triplexkistenfabriek, welke in Zuid-Sumatra 
zal worden gevestigd, is in aanbouw. 

De uitkomsten van het proefbedrijf, dat de economische moge-
lijkheid van de winning van hars en terpentijn uit Pinus Mer-
kusii beoogt na te gaan, waren gunstig. 

Met intrekking van het voorloopig reglement voor den Indi-
tchen Centralen Aanschaffingsdienst, is bij G. 13. 3 Sept. 1925 
n°. 33 (Bb. n°. 10857) een reglement voor de centrale aanschat-
fing van Lands goederen vastgesteld. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1926—1927. 5. Ned.-Indië. 30 
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De instructie voor het hoofd van den Indisehen Centralen Aan-
lohaffingtdienst is vastgesteld bij G. B . 7 Febr. 1926 n°. 17 
(Hl», n". 10988). 

Dr commissie voor de fabrieksnijverheid (zie Verslag 1015, 
kol. 229) is 2 Jul i 1926 ontbonden (G. B . 10 Jun i 1926 n°. l x ) . 

Bouwmaterialen. Door uitbreiding van de capaciteit der 
porllandcement fabriek te Indaroeng werd eene belangrijke toe-
neming van de productie bij lageren kostprijs per eenheid be-
werkstelligd. De productie kon geheel geplaatst worden, doch de 
prijzen waren weinig winstgevend, tengevolge van de felle oon-
ourrentie voornamelijk van Japanschc cement. Te Singapore en 
in de Sf rails konden voor Indische cement betere prijzen 
bedongen worden dan op Java, hetgeen, in verband met de 
omstandigheid da t de schepen welke Japansehe cement aan-
voeren, alle Singapore moesten passeeren, zonder dat van de 
gunstige markt aldaar bleek te worden geprofiteerd, aan opzet-
telijke dumping deed denken. In de twee laatste maanden van 
het jaar vermeerderde de vraag naar cement, hetgeen eenige 
verbetering van <le prijzen ten gevolge had. 

De toestand van de tras-exploitatie-maatschappijen was niet 
gunstig. Een der grootste producenten moest tot een belangrijke 
prijsverlaging overgaan. De hooge vrachttarieven zijn voor den 
afzet van dit artikel een belangrijk beletsel; door de particuliere 
spoor- en tramwegmaatsehappijen werd hieraan tegemoet ge-
komen door het toestaan van eene belangrijke vraehtreduetie. 

De verwerking van natuursteen breidde zich op bevredigende 
wijze uit, terwijl door de, in vergelijking met de voorafgegane 
jaren van betrekkei ijken stilstand, eenigszins grootere Ievendig-
heid in de bouwbedrijven, naar steenen en pannen een grootere 
vraag ontstond. De prijzen ondergingen niet temin geen verbete-
ring, terwijl die van het Inlandsche produkt over he t algemeen 
zelfs nog daalden. 

Hoedenvlechterij. De toestand was voor dezen voor export 
werkenden tak van Inlandsche nijverheid, voor zoover de ver-
vaardiging van bamboehoeden aangaat, als gevolg van den 
verminderden uitvoer bij lagere prijzen, minder gunstig. Niet 
onbelangrijk daarentegen vermeerderde de aanmaak van pan-
danhoeden. 

Metaalnijverheid. Ie t s gunstiger, vergeleken met de vooraf-
gegane jaren, waren de uitkomsten in deze bedrijven, voorname-
lijk tengevolge van grootere opdrachten ten behoeve van de 
suikerindustrie, waarbij een streven merkbaar was om in grooter 
mate dan vroeger bestellingen op meer belangrijke objecten 
binnenslands te plaatsen. Voor rekening van het Land waren de 
opdrachten echter nog steeds schaarsch, terwijl eveneens weinig 
invloed werd ondervonden van de gunstige conjunctuur in de 
rubber- en theecultures. 

Groote concurrentie, zoowel onderling als van huitenlandsche 
zijde, was oorzaak, dat ondanks de vermeerdering van opdrach-
ten, de uitvoering daarvan weinig winstgevend was. De prijzen 
van de grondstoffen bewogen zich in dalende lijn, zoodat deze 
aan het einde van het . jaar nagenoeg het niveau van vóór den 
oorlog bereikten. 

Papierfabrikatie. De papierfabriek kon het geheele jaar op 
volle capaciteit werken, als gevolg waarvan ook de opkoop van 
rijstslroo, dat als grondstof wordt gebezigd, veel grooter was dan 
in het vorige jaar. Concurrentie werd nog steeds ondervonden 
van den invoer van papier uit landen met gedepreeieerde valuta i 
(o. a. België). Niettemin had dit een weinig merkbaren invloed 
op de prijzen, omdat de mogelijkheid van eene directe levering 
door de afnemers als een voordeel wordt erkend. 

Scheepsbouw. Eene verhoogde bedrijvigheid viel tegen het 
einde van het jaar in deze nijverheid te constateeren. De prijzen 
welke konden worden bedongen waren echter nog steeds onbe-
vredigend, zoodat de finaneieele resultaten allerminst gunstig 

waren. De vooruitzichten zijn geleidelijk beter geworden, doch 
nog niet van dien aard, dat eene belangrijke compensatie voor de 
voorafgegane verlie'sjaren kan worden verwacht. 

Sigaren- en sigarettenfabrikatlo. De uitkomsten vin deze 
bedrijven waren bevredigend; product ie 'en verkoop bewogen 
zich in een stijgende lijn. De aanvoeren van grondstoffen waren 
voldoende; de prijzen echter welke voor Sumatra-tabak moesten 
worden betaald waren hoog, zoodat de fabrieken welke dit artikel 
verwerken, om niet tot verhooging van prijzen over te gaan, zich 
met een geringe winst moesten tevreden stellen. 

Een reeds in het vorige jaar zich in Indië gevestigd hebbend 
concern opende te Cheribon eene sigarettenfabriek van zeer 
groote capaciteit, waarvan de afzet gelijken tred hield met de 
sterk toenemende productie. 

Pogingen om aan de zeer groote behoefte aan pakkisten voor 
de verzending der sigaretten te voldoen, door gebruik van 
inheemsche houtsoorten, leden schipbreuk doordat geschikt hout 
niet in voldoende mate en tegen voldoend lagen prijs kon worden 
betrokken. 

Spiritusfabrikatie. De afzet van Java-alcohol vermoerdenle 
in niet onbelangrijke mate, voornamelijk door den toenemenden 
uitvoer naar «China, welke het vorig jaar belangrijk was terug-
geloopen. In het bijzonder nam de uitvoer naar Noord-Chma 
toe ; die naar Zuid-China vond ernstige belemmering van de daar 
heerschende onlusten. In den loop van het jaar werd in Noord-
China nadeel ondervonden van eene actie tegen het gebruik van 
buitenlandschen alcohol, waarbij als voorwendsel werd aange-
voerd, da t deze voor de gezondheid schadelijke bestanddeelen 
zou bevat ten; zelfs werd een verbod uitgevaardigd om, voor de 
bereiding van dranken, van buitenlandschen alcohol gebruik te 
maken. Eene sterke concurrentie werd ondervonden van den 
toenemenden alcohol-invoer in China uit Manila en Pormosa. 

Ook naar andere buitenlandsche afzetgebieden vermeerderde 
de afzet, met uitzondering van Europa waarheen als gevolg van 
de hooge transportkosten niet met winst kon worden geleverd. 

De voorziening van grondstoffen ondervond moeilijkheden 
wegens de groote aankoopen van melasse voor rekening van de 
Pure Cane Molasscs Company, door welke maatschappij dit 
produkt op groote schaal werd uitgevoerd; eene verhooging van 
de melasse-prijzen was daarvan het gevolg, terwijl de benoo-
digde hoeveelheden niet steeds zonder moeite verkrijgbaar waren. 

Triplexkistenfabrikatie. De geheele productie van de binnen. 
landsche fabrieken kon gemakkelijk worden geplaatst ; deze 
hooge producties hadden een gunstigen invloed op den kostprijs 
van het fabrikaat, De verkoopprijzen leden echter onder de ver-
scherpte concurrentie van Engelsch triplex, terwijl eveneens de 
toenemende invoer van Pinsch triplex merkbaar werd. 

Eene nieuwe fabriek was in aanbouw, waartegenover echter 
staat , dat eerlang een der op Java gevestigde fabrieken haar 
bedrijf zal moeten staken, omdat de beschikbare hoeveelheden 
wildhout binnenkort verbruikt zullen zijn. 

Verffabrikatie. De financieele uitkomsten in deze bedrüven 
waren niet bevredigend, voornamelijk als gevolg van de zware 
concurrentie die van buitenlandsche verfsoorten werd onder-
vonden, welke verf vaak tegen prijzen die niet meer reëel kunnen 
worden genoemd, in den handel werd gebracht. 

Weverij. De mechanische weverij te Jogiakarta, welke voor-
namelijk filterdoek voor de suikerindustrie leverde, kon de con-
currentie met ingevoerde weefsels niet volhouden en moest haar 
bedrijf staken. 

De weverij te Padang breidde haar bedrijf eenigszins uit; deze 
weverij, die uitsluitend weefsels voor de Tnlandsche markt ver-
vaardigt, kon op bevredigende uitkomsten wijzen. Een bezwaar 
was de op groote schaal plaats hebbende invoer van Britsch-
Indiache sarongs. 
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§ 3. TENTOONSTELLINGEN. 

Van 28 Augustus t / m 9 September 1025 hield het pasar-
gambir-comité een jaarmarkt op het Koningsplein te Welte-
vreden. Behalve buiten Nederlandsch-Indië vervaardigde voor-
werpen, werden artikelen van inheemsehe nijverheid en pro-
ducten van landbouw en veeteelt tentoongesteld. 

De vereeniging ,,Nederlandseh-Indische J a a r b e u r s " te Ban-
doeng heeft gedurende het tijdvak 20 Juni t / m 5 Jul i 1925 
de zesde jaarbeurs en -markt gehouden. 

In de afdeeling Soekaboemi (West-PriangMn) werd van 5 t / m 
13 September 1925 eene tentoonstelling gehouden. Zoowel op 
het gebied van landbouw, als van nijverheid en veeteelt is de 
inzending bevredigend geweest. De afzonderlijk gehouden vee-, 
bloemen- en groentententoonstelling mag eveneens een sueces 
worden genoemd. 

Door de Cheribonsche Jaarmarktvereeniging werd in October 
1925 een pasar-malem georganiseerd. Bovendien werd er ook 
eene honden- en paardententoonstelling gehouden. 

De Pekalongansehe jaarmarktvereeniging heeft van 29 Augus-
tus t / m 7 September 1925 te Pekalongan en van 3 t / m 12 
October 1925 te Tegal eene jaarmarkttentoonstelling gehouden. 

Te Poerwokerto (res. Banjoemas) werd eene vee- en nijver-
heidstentoonstelling gehouden. 

Van 30 Augustus t / m 13 September 1925 werd te Pat i (res. 
Semarang) eene tentoonstelling gehouden van producten van 
Inlandsche landbouw en nijverheid, uitsluitend afkomstig uit de 
afdeeling zelf. Deze tentoonstelling viel samen met de, in den-
zelfden tijd te Semarang gehouden pasar-malem. Behalve 
artikelen van inheemschen oorsprong, werden ook producten van 
Inlandsche nijverheid uit verschillende gewesten tentoongesteld, 
terwijl daarnevens pluimvee, bloemen en vruchten werden 
geëxposeerd. 

In October 1925 werd ter af/leelingshoofdplaats Toeban (res. 
Rembang) een pasar-malem gehouden, waaraan eene vee-ten-
toonstelling was verbonden. 

Van 24 t / m 30 September 1025 werd te Jogjakarta eene 
nijverheidstentoonstelling georganiseerd, welke als volkomen 
geslaagd mag worden beschouwd. Behalve voortbrengselen van 
weefkunst, batiknijverheid, touwslagerij, vlechtnijverheid, hout-
snijkunst, aardewerknijverheid en katjangoliebereiding, werden 
ook de resultaten van het ambachtsonderwijs en het blindenwerk 
ter bezichtiging gesteld. Te Wonosari (afd. Goenoengkidoel) werd 
22 en 23 Augustus 1925 de eerste tentoonstelling van producten 
van Inlandsche nijverheid gehouden, welke zeer de aandacht 

trok. Tegelijkertijd werd de derde paardententoonstelling gehou-
den, waarop voor het eerst ook de beste runderen, bokken en 
geiten werden voorgebracht. 

Door de pasar-malem-vereeniging werd van lfi t / m 25 October 
1925 te Kediri eene vee- en landbouwtentoonstelling gehouden, 
met daarnaast eenige inzendingen van Inlandsche en Europee-
sche nijverheid. He t feit, dat de tentoonstelling gehouden werd 
kort na de jaarmarkt te Soerabaja, heeft er toe bijgedragen, dat 
ook inzendingen van de Buitengewesten aanwezig waren. Ge-
lijktijdig met de jaarlijksche paaar-malem werd te Toeloenga-
goeng eene veetentoonstelling georganiseerd. 

Door de Soerabajasche jaarmarktvereeniging werd van 26 Sep-
tember t / m 11 October 1925 de elfde jaarmarkt gehouden. Ook 
thans bleek zij weder een groot succes te zijn. 

In Mei 1925 werd te Malang (res. Pasoeroean) eene bloernen-, 
groentcn- en vruchtententoonstelling gehouden; voor de beste 
inzendingen waren geldprijzen uitgeloofd. De veetentoonstelling 
te Bangil, uitgaande van de vereeniging „Mardirodjokojo", werd 
op 21 en 22 Maart 1925 gehouden. 

Te Kabandjahé (onderafd. de Karolanden, afd. Simeloengoen 
en de Karolanden, gouv. Oostkust van Sumatra) werd, in ver-
band met het bezoek van den Gouverneur-Generaal aan de 
Hoogvlakte, van 11 t / m lfi September 1925 eene tentoonstel-
ling gehouden van vee, pluimvee, lnnd- en tuinbouw, bloemen, 
Karosche kunst en nijverheid en oudheden. 

Gedurende de rendagen van de Padangsche Wedloopsocieteit 
werd te Padang van 15 Juli t /m 8 Augustus 1925 een pasar-
malem gehouden. Inzendingen van kunst en nijverheid wenden 
ontvangen van Pekalongan, Tasikmalaja, Palembang en Atjeh, 
terwijl ook Siloenkangsehe weefsels, goud- en zilverwerken van 
Kotagedang en koperwerk van Soengai Poear werden tentoon-
gesteld. 

Te Sibrek (onderafd. Seulimeum, afd. Groot-Atjeh) werd van 
7 t / m 9 Jul i 1925 eene vee-tentoonstelling gehouden. 

Tijdens de najaarsraees had te Makassar eene tentoonstelling 
plaats van voorwerpen van Inlandsche kunst en nijverheid en 
Westersche importartikelen. 

In September 1925 heeft de sportclub „Vooru i t " te Manado 
eene jaarmarkt-tentoonstell ing gehouden van Inlandsche nijver-
heid; voorts werd van 24 December 1925 tot 10 Januari 1926 
te Gorontalo een pasar-malem gehouden, waar ook vele inzen-
dingen van Inlandsche nijverheid werden tentoongesteld. 

§ 5. IJKWEZEN. 

Behalve het hoofd van den dienst, waren in 1925 werkzaam 
3 hoofdijkers, 2 ijkers 1ste klasse, 3 ijkers, 1 ambtenaar ter 
beschikking en 12 herijkers; begin 1926 zijn uit Nederland nog 
5 ijkers uitgezonden. 

Bij G. Bn. 16 Dec. 1925 n". 54 (I. S. n°. 646), 5 Jan . 1926 
n°. 81 (I. S. n°. 6) en 29 Mei 1926 n°. 50 (I. S. n°. 208) is het 
ijkeebied uitgebreid. 

De voorschriften ter uitvoering van de bij de ijkordonnantie 
vastgestelde bepalingen op den ijk en herijk van maten, gewich-
ten in weegwerktuigen in Nederlandsch-Indië (I. S. 1023 n°. 58) 
zijn aangevuld bij G. B . 11 Maart 1026 n". 1 (I . S. n». 102). 

De instructie voor het personeel van den dienst van het 
IJkwezen in Nederlandsch-Indië is nader gewijzigd bij G. Bn. 
12 Juni 1025 n°. 46 (Bb. n°. 10808) en 27 Nov. 1925 n°. 32 
(Bh. n°. 1002fi). 

Moest in 1024 van de 133 726 aangeboden voorwerpen + R ".; 
worden afgekeurd, in 1925 bleek de toestand reeds zooveel ver-
beterd, dat slechts 0 °/ behoefde te worden geweigerd; in het 
geheel werden in 1925 188 700 voorwerpen onderzocht. Van de 
aangeboden gewichten moest 20 °', worden gejusteerd. Ook dit 
jaar werd meer dan in het vorige gebruik gemaakt van do 
gelegenheid om groote weegtoestellen plaatselijk door ambte-

naren van het ijkwezen te doen onderzoeken. De vermeerdering 
van het aantal aangeboden voorwerpen en van het bedrag der 
ontvangen ijkgelden werd eensdeels veroorzaakt door de uit-
breiding van het onder toezicht vallende gebied, anderdeels 
door den invloed van de steeds strenger wordende visiteering, 
doch voornamelijk als gevolg van het sluiten met lngiing van 
1 Januar i 1026 van den termijn waarin niet-metrieke maten en 
gewichten benevens weegwerktuigen voorzien van niet-metrieke 
verdeelingen nog konden worden geijkt. Daar deze voorwerpen 
namelijk nog tot 1 Januari 1034 jaarlijks herijkt kunnen worden 
en de vraag naar kati-gewichten en weegwerktuigen met kati-
verdeeling zich de eerste jaren nog zal blijven voordoen, hebben 
verschillende importeurs groote hoeveelheden van deze soorten 
laten ijken. Vielen hieronder oorspronkelijk ook de tji- en hoen-
gewichten en weegwerktuigen met deze verdeelingen, eind 
December 1025 werd bepaald, dat voor deze soorten tot een 
nader te bepalen datum eene uitzondering zou worden gemaakt. 
Dit is geschied, omdat de aanwezige voorraad reeds geijkte ge-
wichten en weegwerktuigen van deze soort op 1 Januari 1926 
nog te klein bleek te zijn en de overgang naar het metrieke 
stelsel all gevolg daarvan voor de Chineeschc receptuur te snel 
in zijn werk zou gaan. 
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Overzicht van het aantal onderzochte voorwerpen In 1924 en 1928. 

M e t r i e k e v o o r w e r p e n . Niet m o t r eke voorwerpen. 
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10 187 154 350 3558 405 1025 2114 34 369 - 18142 50 06 1816 30 451 | H 1 Soirabaja . . . . 
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GOUVERNEMENTSBEDRIJVEN. 

I. POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONDIENST. 

§ 1. ALGEMEEN OVERZICHT. 

Einde 1925 bestond het personeel bij den post-, telegraaf" en 
telefoondienst (zoowel dat in vasten als dat in tijdelijken dienst) 
uit 9714 ambtenaren en beambten, van wie 4460 tot het hooger 
en middelbaar en 5254 tot het lager personeel behoorden. Einde 
1924 bedroeg dit aantal 10 106, zoodat eene vermindering van 
392 ambtenaren en beambten valt te eonstateeren. 

In Indië slaagde 1 controleur 2de categorie, die zich buiten 
den leergang om had bekwaamd, voor het hoogere rangsexamen. 

De 4 leerlingen van het 2de studiejaar (1924) van de 1ste 
afdcoüng der, ieder! opgeheven, Leidscne post school, wien werd 
vergund in Mei 1925 herexamen te doen, slaagden allen. 

In den loop van 1925 werden uit Nederland uitgezonden 33 
controleurs 2de klasse en 19 controleurs 3de categorie, die 
onderscheidenlijk de 1ste en 2de aCdeeling van de voormelde 
school hadden gevolgd. 

Bij O. B . 7 Pebr. 1925 n°. 36 (Bb. n°. 11 073) is een examen 
ingesteld ter verkrijging van het getuigschrift 1ste en 2de klasse 
voor radiotelegrafist. 

Het op 28 Augustus 1924 te Stockholm gesloten, ook voor 
Xetlcrliindsch-Indië onderteekonde postverdrag, is in Indië be-
kend gemaakt door plaatsing in I . S. 1925 n°. 509. Dit geschiedde 
eveneens met de op dien da tum te Stockholm gesloten overeen-

komsten betreffende de brieven en de doosjes met aangegeven 
waarde (I . S. 1925 n°. 510), de postpakketten (I . S. 1925 n°. 
511), den postwisseldicnst (I . S. 1925 n°. 512) en de invordering 
van gelden op quitantiën en handelspapier (I. S. 1925 n°. 513). 

De bedrijfsrekeningen van den post-, telegraaf" en telefoon-
dienst over 1923, 1924 en 1925 wijzen de volgende cijfers a a n : 

1923.') 1924.1 1925.2) 

Bfdrjjfsuitgaven 
Opbrengsten 

f 33 006 620 
27 517 700 

f 30 100 262 
29 031324 

f 29 457 626 
30148 588 

Nadeelige saldi . . . 

Kapitaalsuitgaven . . . . 
Boekwaarde der bezittingen 

— f5 488 920 

2 851473 
58859 091 

— f1068 938 

1 H9 528 
54 178 542 

+ f 690 9 (2 

403 925 
50 293 488 

1) Bijgewerkte cijfers. 
2) Voorloopige cijfers. 
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§ 2. KANTOREN. 

Ili i aantal post- en telegraafkantoren bedroeg einde 1025 130. 
In dit aantal zijn Diet begrepen 10 bijpostkantoren. He t aantal 
hulppostkantoren vermeerderde van 403 tot 407. 

Voor den telegraafdienst waren opengesteld 139 telcgraaf-

kantoren, 8 bijkantoren, 17 radiotelegrafisehe stations en 109 
hulptelegraafkan toren. 

liet aantal telefoonkantoren, dat einde 1924 294 bedroeg, 
steeg in het verslagjaar tot 305. 

§ 3. BRIEVEN- EN PAKKETPOST. 

Reglementen en bepalingen. Bi] Ord. van 30 Bept. 1925 
(I . S. n°. 514) — gewijzigd bij Ord. van 0 April 1920 ( I . S. 
n°. 186), in verband met de invoering van het nieuwe bestuurs-
stelsel — kwam een nieuw reglement voor den postdienst in 
Nederlandsch-Indië tot stand. Nieuwe algemeene bepalingen 
ter uitvoering van dat reglement zijn vastgesteld bij G. B . 
80 Bept. 1925 n°. 1 (I . S. n°. 510), gewijzigd bij G. Bn. 12 Nov. 
1928 n". 27 (I . S. n°. 580) en 6 April 1920 n°. 2" (I . S. n°. 138). 

Bij Ord. van 30 Sept. 1925 (T. S. n°. 515) kwam een nieuw 
reglement voor den pakketpostdienst in Nederlandsch-Indië tot 
stand. Nieuwe algemeene bepalingen ter uitvoering van dat 
reglement zijn vastgesteld bij G. B . van denzelfden da tum 
n°. 1 (1. S. n°. 517). 

Nieuwe algemeene bepalingen betreffende het buitenlandsch 
post verkeer van Nederlandsch-Indië zijn vastgesteld bij G. B . 
30 Sept. 1925 n°. 2 (I . S. n°. 518). 

Bij G. B . 30 Sept. 1925 n°. 3 (I . S. n°. 519) kwamen nieuwe 
algemeene bepalingen betreffende het buitenlandsch pakket-
postverkeer van Nederlandsch-Indië tot stand. 

De op 1 MRart 1926 in werking getreden overeenkomst, waar-
bij door het hoofd van den post-, telegraaf" en telefoondienst in 
overleg met den Postmaster General der Vereenigde Staten van 

Amerika te Washington een reehtstreeksehe postwisseldienst 
tuaaohen de Vereenigde Staten van Amerika en Nederlandsch-
Indië is geregeld, is bij G. B . 25 Maart 1926 n°. 20 (I. S. n°. 
121) goedgekeurd. Hiermede is de verzending van postwissela 
in het verkeer tusschen de Vereenigde Staten en Nederl.indseh-
Indië, door bemiddeling van Nederland, vervallen. 

De wijziging van de overeenkomst, waarbij door het hoofd 
van den post-, telegraaf" en telefoondienst met den Pos tmas ter 
General van de Btraita Sett lements te Singapore de recht-
Btreekache pakketpostdienst tusschen de Straits Set t lements en 
Nederlandsch-Indië is geregeld, is bij G. B . 17 April 1926 n°. 5 
(I. S. n°. 153) goedgekeurd. 

Bij G. B . 10 Juli 1925 n°. 26 - ( J . C. n°. 57) zijn eenige fran-
keerzegels, portzegels, briefkaarten en verhuiskaarten buiten 
oirdoop gesteld. 

Bij G. B . 5 Febr. 1926 n°. 25 (I . S. n°. 53) zijn nieuwe be-
palingen vastgesteld betreffende het beheer en het debiet van 
het gezegeld papier en van de plakzegels, de stempeling van 
gezegeld papier en daarmede in verband staande onderwerpen. 

Binnenlandsch en buitenlandsch verkeer. De statistieken 
voor 1923, 1924 en 1925 zijn opgenomen in de volgende s taten. 

A. Binnenlandsch verkeer. 

Jaar. 
0 m s c h ï ij v i n g. 

1923. 1924. 1925. 

In 1924 meer 
of minder 

dan in 1923. 

In 1925 meer 
of minder 

dan in 1924. 

Aantal gewone brieven 
„ briefkaarten 
„ gewone portvrije s tukken. . . 
„ drukw rken 
„ nieuwsbladen 
„ monsters 
„ documenten 
„ expresse s tukken 
„ gewone aangeteekende stukken 
„ geadviseerde portvrije s tukken 
„ aangeteekende port rij e s tukken 
„ brieven met aangegeven gelds-

waaide !• . 
Bedrag der aangegeven geldswaarde . 
Aantal portvrije stukken met aange-

gevcii geldswaarde 
Bediag der aangegeven geldswaarde . 
Aantal aangeteekende stukken m e t ver• 

rekening 
Bediag der verrekening 
Aantal berichten van ontvangst van aan-

geteekende stukken 
Aantal postwissela 
Bedrag d«r postwissels 
Aan al i ostquitantiön 
Bedrag der postquitaiuien 
Aant i l posibons 
B. drag der postbons 
Aantal postpakketten 

18 562 765 
8 657051 
8 290 990 
8 902 199 

] 6 526 689 
185 081 
313 612 

42 848 
1 786 863 
1 362 855 

69 164 

215 525 
71 626 467 

6 504 
2 33DI >55 

194986 
9 197 648 

18 468 
1 726 6 18 

86468 664 
515 155 

8 669 666 
698 

4 664 
748 044 

18 428 215 
8 042 645 
8 403 616 
8 587 137 

16 302 884 
172 757 
308 087 

42 952 
1 698 877 
1 416 266 

73 856 

222 076 
76 709661 

9 704 
6 574 900 

151 030 
9121529 

13 872 
1847 812 

Ss 352 726 
401 785 

6918984 
528 

2817 
699 000 

20 186 387 
8 365 214 
9 032 166 
9 204 2ti0 
17 751 539 

200 746 
325 234 
51 493 

1 "35 258 
1 487 054 

63 383 

222 144 
f 80 754 193 

17 «69 
f 40 67ti 722 

170 644 
f 12848919 

12 156 
2043 690 

99672 147 
41*882 

7 292 669 
450 

2 909 
7S2 952 

Handelingen der Btaten-Generaal. Bijlagen 1926—1927. 5. Ked.-Indiê. 

— 134 550 
— 614 406 
+ 1126 6 
— 315 062 
— 223 S05 
— 12 324 
— 5 525 
+ 104 

— 87 986 
0 +53 410 

+ 4 692 

+ 6551 
f + 5 083 194 

+ 8 200 
f -4_ 4 244 845 

— 43 906 
f — 7 4 119 

— 4 596 
+ 121 164 

f + 1 8S9 162 
— 113 370 

f — 1656 581 
— 170 

f — 1 717 
— 49 014 

+ 1758 172 
+ 322 569 
+ 628 550 
+ 617 123 

+ 1 448 655 
+ 27 989 
+ 17 147 
+ 8 511 
+ 36 381 
+ 70 789 
— 10473 

+ 68 
f + 4 041532 

+ 7 065 
f + 34 101 822 

+ 1961 l 
f +82208U0 

— 1 716 
+ 195 878 

f+11 210 721 
+ 16 507 

f +878686 
— 78 

f + 92 
+ 88952 

81 



VERSLAG 1 9 2 6 . 

24 8 Hoofdstuk P, afd. I. 244 

B. Bultenlandsch verkeer. 

Omschr i jv ing . 
Jaar. 

1923. 1924. 1925. 

in 1924 meer 
of minder 

dan in 1923. 

In 1925 meer 
of minder 

dan in 1924. 

k verzonden 
Aantal gewone brieven \ { ontvangen 

. , _ \ verzonden . briefkaarten '. f ontvangen 
, , , ( verzonden 

. drukwerken \ 
{ ontvangen 

!
verzonden 
ontvangen 

\ verzonden 
. documenten ] 

( ontvangen 
\ verzonden 

„ dienststukken { 
f ontvangen 

Aantal gewone aangeteekende i verzonden 
stukken ^ ontvangen 

Aantal brieven en doosjes met ( verzonden 
aangegeven geldswaarde . . . f ontvangen 

Bedrag der aangegeven geldswaarde ( verzonden 
to f , a n c s j ontvangen 

Aantal aangeteekende stukken met \ verzonden 
verrekening \ ontvangen 

_ , , , . . , , ( verzonden Bedrag der verrekening in guldens < ( ontvangen 
Berichten van ontvangst van aan- \ verzonden 

geteekende stukken | ontvangen 
I verzonden Aantal postwissels j ( ontvangen 

_ . . i verzonden Bedrag der postwissels < ( ontvangen 
Aantal ontvangen postquitantién 
Bedrag der ontvangen postquitantién . . . . 

( verzonden 
Aantal postpakketten ] 

( ontvangen 

2 048 217 
3 416 413 
857 435 
418 860 
583 050 

6 458 595 
64 038 
101 322 
12 194 
34 333 
7 202 
10 998 
519 917 
467 467 
23 991 
7 124 

13 109 597 
4 515 684 

133 
18 806 
2 304 

262 574 
10 044 
9 564 
95 293 
10154 

f 4 809112 
f 484 401 

12 236 
f 448 623 

73 326 
167 105 

2 679 547 
3 270 904 
357 474 
344 331 
670 163 

6 664 970 
73 554 
141 635 
14 586 
26 559 
9 607 
9 399 

521 697 
452 192 
22 685 
7 592 

11081025 
6 312 212 

187 
17 212 
2193 

258 308 
9 948. 
12 727 
98 753 
10 790 

f 4 674 172 
f 473 362 

12 058 
408 608 
67 984 
169 894 

2 802 839 
3 568 045 
271 947 
378 404 
760 591 

6 790 719 
108 563 
208 026 
38 766 
25 545 
16 991 
9 997 

514 826 
502 723 
20 631 
8 242 

8 414 690 
9 474 430 

65 
17 316 

574 
226 060 
11206 
13 403 
111 076 
13 080 

f 5 167 348 
f 660 470 

11 731 
391 228 
65 718 
1S9 362 

-|- 31 330 
— 145 509 

+ 39 
— 74 529 
+ 87 113 
+ 206 375 
+ 9516 
+ 40 313 
+ 2 392 
— 7774 
+ 2 405 
— 1 599 
+ 1780 
— 15 275 
— 1306 
+ 468 

— 2 028 572 
+ 1 796 528 

+ 54 
— 1594 
— 111 

— 4 266 
— 96 

+ 3163 
+ 3 460 
+ 636 

' — 134 940 
— 11039 

— 178 
— 40 015 
— 5 342 
+ 2 789 

+ 123 292 
+ 297 141 
— 85 527 
+ 34 073 
+ 90 428 
+ 125 749 
+ 35 009 
+ 66 391 
+ 24 180 
— 1014 
+ 7 384 
+ 598 

— 6 871 
+ 50 531 
— 2 054 
+ 650 

— 2 666 335 
+ 3162 218 

— 122 
+ 104 

— 1619 
— 32 248 
+ 1258 
+ 076 

+ 12 323 
+ 2 290 

+ 493 176 
+187 108 

— 327 
— 1 7 380 
— 2 266 
+ 19 468 

§ 4. GOUVERNEMENTS TELEGRAAFDIENST. 

Het reglement voor den gouverncments telegraafdienst in 
Nederlandsch-Indie (I. S. 1907 n°. 67) is nader gewijzigd en 
aangevuld bij G. B. 13 April 1926 n°. 12 (I. S. n°. 150). 

A. Draadtchgrafic. 

Lijn- en draadlengte. De lengte van de bovengrondsche tele-
graaflijnen verminderde van 11002 K.M. in 1924 tot 10 798 
K.M. in 1925, terwijl de lengte der draden verminderde van 
31 518 K.M. in 1924 tot 31 046 K.M. in 1925. De vermindering 
van de lira- en draadlengten was lat gevolg van het in 
kabels onderbrengen van de route Noordwijk—Halte Dieren-
tuin te Weltevreden, het overgeven aan den telefoondienst van 
hel traject Kedjambon—Proepoek en het verlaten van de lijn 
Batavia—Tandjoengpriok, waarvoor Benige aders in den tele-
foonkabel beschikbaar werden gesteld. 

De lijnlengte der zeekabels dient teruggebracht te worden 
van 12 149 tot 12 132 K.M., tengevolge van het niet opnemen 
in de lijnlengte van eenige kabels die ten rechte ecne reserve-

verbinding vormen. De draadlengte vermeerderde van 12 149 
tot 12 168 K.M., door het leggen van een reservekabel in de 
Baritoe-rivier voor de verbinding Bandjermasin—Sitoebondo. 

De lijnlengte van de overige kabe'ls en óndergrondsche ver-
bindingen dient, om dezelfde reden als hiervóór bij de zeekabels 
vermeld, teruggebracht te worden van 121 tot 117 K.M. Ten-
gevolge van de kabellegging te Weltevreden vermeerderde de 
draadlengte van 1168 K.M. in 1924 tot 1212 K.M. in 1925. 

Zeekabelnet. Op de gouverneznentstelegraafkabela kwamen 
in den loop van 1925 17 storingen voor, welke alle met behulp 
van het kabelsehip Zuiderkruis werden opgeheven. 

Bovendien werden door dit schip nog de volgende werkzaam-
beden verricht: te Ternate werd de kabel in de nieuwe kabel-
hut ingevoerd; de kabels in de telefoonverbinding Moena— 
Boeton—Celcbes werden onderzocht; door de Panei-rivier werd 
een nieuwe kabel gelegd ter vervanging van een gestoorden 
kabel; ter verhooging van de bedrijfszekerheid van de verbin-
ding Tandjoengpandan—Pontianak werden in de Parit twee 



245 Hoofdstuk P, afd. I. 

VERSLAG 1 ! > 2 « . 

246 

kabeltje! gelegd tussehen kabelhuis en kokerpaal te Soengei-
knkiip; ter bevordering van' de bedrijfszekerheid der verbinding 
Soerabaja—Bandjerrnasin werd in de Baritoe-rivier een reserve-
kabel gelegd naast de reeds gedeeltelijk verteerde rivierkabel en 
van het kabelhuis te Moesang-Ketjil af 4(5 mijl van den zeekabel 
vernieuwd; te Balikpapan en Kalianda werden nieuw gebouwde 
kabelhuizen in gebruik genomen; storingen werden opgeheven 
op één van de telefoonkabels door de Klabat-baai, behoorende 
aan de Bangka-tinwinning en op den telefoonkabel van den 
Dienst der Volksgezondheid tusschen Batavia en het eiland 
Onrust. 

Op de kabels van Eastern Extension Australia and China 
Telegraph Company kwamen, voor zoover zij in de wateren van 
onzen archipel liggen, in 1925 10 storingen voor. 

De kabels Manado—Yap en-Pontianak—Saigon bleven buiten 
gebruik. 

Landlijn-verbindingen. Einde 1925 waren 278 Morae-, 64 
recorder- en 7 sneltelegraaftoestellen in gebruik, benevens 4 
automatische Wheatstone-seingevers en 240 telefoontoestellen. 

He t telegrafisch verkeer Weltevreden—Soerabaja, Welte-
vreden—Batavia en Weltevreden—Semarang werd met snel-
telegraaftoestellen onderhouden, terwijl te Bandoeng eveneens 
een systeem in gebruik gesteld werd voor het afwerken van de 
Malabar-correspondentie met Weltevreden. 

B . Radiotclegrafie. 

Voor het binnenlandsch verkeer waren aangewezen de radio-
stations te Sitoebondo, Koepang, Ambon, Tomohon, Banda, 
Dobo, Manokwari, Merauke, Boeton, Bima, Waingapoe, Ende, 
Bengknlis en Medan, benevens het militair station te Taroena, 
terwijl in gevallen van storing ook enkele malen het kust-
station te Sabang aan dit verkeer deelnam. 

He t buitenlandsch verkeer werd gevoerd door het Malabar-
station met Nederland, Amerika — naar Amerika rechtstreeks 
en terug over Cavite (Philippijnen) — en Saigon. Tevens namen 

tijdens de hentel l ing van den Malabar-zender in September en 
October 1920, alsook zoo noodig op andere tijden aan hel buiten* 
landich verkeer deel de kortegolf-zender van bel laboratorium 
van den radiodienst te Bandoeng en de opnieuw bedrijfagereed 
gemaakte machinezender te Tjililin. 

Door het Malabar-station werden verder dagelijkl tijdseinen 
gegeven en peraberichten uitgezonden voor schepen en stations 
binnen den Archipel. 

He t radiostation Malabar is met ingang van 1 December 1925 
mede aangewezen voor de uitseining van telegrammen bestemd 
voor schepen, welke zich op grooten afstand in zee bevinden, 
terwijl de kusttaks van dat station voor die telegrammen is 
vastgesteld (G. B . 4 Nov. 1925 n°. 15 in I . S. n°. 569). 

Daarenboven werden ook door de stations te Sitoebondo, Am-
bon, Koepang en Sabang dagelijks persberichten uitgezonden en 
werd door de marine-stations te Manggarai en Soerabaja dage-
lijks een tijdsein gegeven. 

De radiotelefonie-stations te Soerabaja en Makassar werden 
in Februari 1925 aan den telefoondienst overgegeven, teneinde 
de bedrijfsproeven aan te vangen. 

He t kustverkeer werd onderhouden door de radiostations te 
Ambon, Koepang, Sabang, Medan en Semarang alsmede door 
de militaire stations te Manggarai, Soerabaja, Tjilatjap en Ta-
roena en de stations van de Bataafsche Petroleummaatschappij 
te Balikpapan en Tarakan. 

Vaste particuliere zendstations waren gedurende het verslag-
jaar in exploitatie te Balikpapan, Tarakan en Boela (van de 
Bataafsche Petroleummaatschappij) en te Beraoe (van de 
Steenkolenmaatschappij , . P a r a p a t t a n " ) . 

Verder werden enkele zend- en ontvang-vergunningen aan 
particulieren verleend. 

C. Verkeer en opbrengst. 

Een vergelijkend overzicht van het telegraafverkeer over de 
jaren 1923, 1924 en 1925 volgt hieronder. 

1923. 1924. 1925. 
Vermeerdering of verminder ing: 

in 1925. in 1924. 

Binnenlandsch verkeer . 

Ontvangsten f 
Aantal betaalde telegrammen 
Gezamenlijk woordental 
Gemiddeld woordental 
Aantal regeeringstelegrammen 
Gezamenlijk woordental 
Gemiddeld woordental 
Opbrengst der regeeringstelegrammen, be-

rekend als betaalde telegrammen . . . . 

Buitenlandsch verkeer, 

Aantal verzonden telegrammen . 
Gezamenlijk woordental . . . . 
Gemiddeld woordental 
Aantal ontvangen telegrammen . 
Gezamenlijk woordental . . . . 
Gemiddeld woordental 

2 998 206 
1 176 063 

13 283 253 
11.29 

107 683 
2 649 140 

24.6 

788 117 

340 175 
3 895 454 

11 45 
359 769 

4 049 486 
li.28 

2 746 933 
1 128 368 

12 295 755 
10.9 

105 561 
2 541 188 

24.07 

763 325 

367 165 
3 964 800 

10.8 
396 523 

4 176 858 
10.53 

f 2 894 385 
1 174 931 

12 317 264 
10.5 

120 853 
3 061458 

25.33 

f 922 585 

407 023 ') 
4 2(i7 893!) 

10.49 
454 609 2) 

4 541 874 *) 
9.99 

f +147 452 
-f 46 563 
+ 21 509 

— 0.4 
+ 15 292 
+ 520 270 

+ 1.26 

f +159 260 

+ 39 858 
+ 303 093 

— 0.31 
+ 58 086 
+ 365 016 

— 0.54 

+ 5.37o/0 
+ 4.13 „ 
+ 0.18, 
- 3.70 , 
+ 14.49, 
+ 20.47 „ 
+ 5.23 , 

+ 20.86 , 

+10.85 „ 
f7.64, 
— 2.90 , 
+14 65 .. 
+ 8.74 .. 
— 5.13. 

-8.4 o/0 
• 4.06 „ 
-7.43„ 
8.46, 
. 9. „ 
•4.07, 
•2.2 , 

8.15. 

+ 7.93„ 
+ 1.8 , 
— 5.68 ., 
+ 10.2 ., 
+ 8.15, 
- 6 . 5 . 

1) Waarvan 6fi 958 telegrammen (met 872132 woorden) radiografisch door 
het radiostation Malabar overgebracht. 

2) Alsvoren 54 38G (644 739). 
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liet aandeel der Nederlandsch-Indische telegraaf-administratie 
in de opbrengst van bel buitenlandsch verkeer beliep over 1925 
voor de transit-telegrammen f 258 170 en voor de overige tele-

grammen ( 2 8 1 2 466 (waarvan 11042 022 uit het Malabar. 
radioverkeer), tegen onderaobeidenlijk f 217 452 en f 1 068 212 
(waarvan f 745 314 uit hot Malabar-radioverkeer) in 11)24. 

§ 5. GOUVERNEMENTS TELEFOONDIENST. 

Lokale en distr ictsnetten en interlokale dienst . Gegevens 
betreffende den telefoondienst zijn opgenomen in hei volgende 
staatje. 

/, )k ik 'ii i/'strii-tsintti n. 
Ondergrondache kabaHangta (In K.M.I 
BovangTondaoha HtnlanfU (In K.M.i 
Totale (eleidtngslsngta (in K.M.) 
Total* drs idlangt* tin K.M.) 

192a 1984, 
1986, 

(Voort. 
• IjlVlM). 

Opbrengst abonnementen f6637 060 

990 
19640 

n 7 non 
194800 

1 067 
20 133 

134 136 
916969 

f 6683 tS8 

1127 
19891 

196X81 
888908 

f 6888990 

1928. 192». 

Interlokale dienst. 
Bovengrondse ho lijnluiigte (in K.M.) 
Bovengrondaoha gataldinfalangU (In K.M.) 
Aantal interlokal* gesprokkon 
Opbrengst interlokale g e s p r e k k e n . . . . 

:; 688 
16699 

1486 799 
f 2 8000;i0 

3674 
16084 

1 540069 

1996. 
(Voorl. 
c(|fertn. 

3 795 
16136 

1 707 740 
f 8646188 I' 2 024 443 

§ 6. PARTICULIERE TELEGP.AAF- EN TELEFOONKANTOREN. 

l i d aantal particuliere telegraaf* en telefoonkantoren bedroeg einde 1925 138, tegen 140 op het einde van 1924. 

§ 7. PARTICULIERE TELEFOONVERBINDINGEN. 

Communale telefoonverbindingen. He t aantal concessies | foonverbindingen voor eigen gebruik bedroeg eind 1925 45, 
voor communale netten bleef één (van de Deli-Spoorwegmaat- j tegen 42 op het eind von 1924. 
schappij). Wegens aan den Lande te betalen cijns was hiervoor verschuU 

I digd f 3202, tegen f 3112 in 1924. 
Telefoonverbindingen voor eigen gebruik. H e t aantal tele-

§ 8. POSTSPAARBANK IN NEDERLANDSCH-INDIE. 

Bij K. 15. 28 Jun i 1925 n°. 230 (I . S. n°. 482) is bepaald, 
dat de gelden der postspaarbank ook kunnen worden belegd in 
schuldbrieven van hypotheekbanken, wier naam voorkomt op 
een door den Gouverneur-Generaal vast te stellen lijst, zoo-
na de in geldleeningen onder eerste hypothecair verband van 
onroerende goederen in Nederlandsch-Indië, waarvan het ge-
zamenlijk bedrag een daartoe door den Gouverneur-Generaal te 
bepalen som niet te boven gaat. 

Bij G. B. 28 Nov. 1025 n°. 18 (Bb. n°. 10924) is de regeling 
van net sparen door landsdienaren door middel van inhouding op 
hunne t raktementen, enz/, hel z.g. automatisch sparen (15b 
n°. 7655), toepasselijk verklaard op personen, in dienst van zelf-
besturen en andere publiekrechtelijke of particuliere lichamen. 

Op 81 December 1025 werd door 188 postkantoren, 8 bijpost-
kantoren, 401 hulppostkantoren en 73 pandhuizen deelgenomen 
aan den diensi der postspaarbank. 

Het aantal spaarbankboekjes bedroeg einde 1925 208 497 
(waarvan 78 117 boekjes van Europeesene inleggers, 173 880 
boekjes van [nlandsche inleggers en 10 494 boekjes van 
Vreemde Oosterlingen). Op 81 Decembet 1021 waren deze ruin-
tallen onderscheidenlijk 258 160, 77 357, 165 411 en 15 392, 
zoodat een vooruitgang te constateeren valt van 10 337 boekjes 
(7Ö0 boekjes van Europeesche inleggers, 8175 hoekjes van 
[nlandsche inleggers en 1102 boekjes van Vreemde Ooster* 
lingen). 

bet aantal spaarbankboekjes op 31 December 1925 be-
hoorden 6288 boekjes van inleggen, die gebruik maken van de 
gelegenheid tot sparen door middel van inhoudingen op trak-
tementen, enz., waarvan 569 boekjes van Europeanen, 5688 
boekjes van Inlanders en 16 boekjes van Vreemde Oosterlingen. 

Mede zijn onder hel aantal spaarbankboekjes begrepen 1209 
boekjes, uitgereil t door de gouvernementa (landhuizen in de ge-
westen Rembang, Boerabaja en Madoera (50 boekjes van Euro-

peanen, 1186 boekjes van Inlanders en 27 boekjes van Vreemde 
Oosterlingen). 

Het aantal spaarbankboekjes, uitgereikt — krachtens de 
regeling, getroffen bij G. B . 4 Juni 1920 n°. 55 (Bb. n°. 
9532) — ten name van gevangenen, bedroeg einde 1925 6151 
(waarvan 04 boekjes van Europeanen, 5071 boekjes van lnlan-
ders en 416 boekjes van Vreemde Oosterlingen). 

In 1925 werden gedaan 209 002 inlagen op de postkantoren, 
bij- en hulppostkantoren (alsmede 3801 inlagen ten name van 
gevangenen, welke tot een aantal van 88 inlagen begrepen zijn 
onder hel aantal van 209 002 inlagen), 908 inlagen op gouver-
nementS pandhuizen en 54 542 inlagen "door middel van inhou-
dingen op traktementen, enz. van landsdienaren en gepension-
neerden, te samen 208 225 (tegen 246 203 in 1924). Het aantal 
terugbetalingen bedroeg in 1925 bij de postkantoren, bij- en 
hulppostkantoren 160 009 en bij de gouvernements pandhuizen 
634, terwijl in 962 gevallen het tegoed der inleggers werd over-
gedragen op de Rijkspostspaarbank in Nederland. He t aantal 
inleggers, wier tegoed van de Rijkspostspaarbank werd over-
genomen, bedroeg in 1925 286. 

Het tegoed der inleggen op 31 December 1925 bedroeg 
f 18 065 900, tegen f 18 060 300. op 31 December 1924. 

In het tegoed per 31 December 1925 deelden de Europeesche 
inleggers voor f 12 845 700, de Inlandsehe inleggen voor 
f 6 255 900 en de Vreemde Oosterlingen voor f 804 300. of 
achtereenvolgens voor 08 %, 28 % en 4 °/a van het gezamenlijk 
tegoed (in 1924 70 %, 20 % en 4 %). Het tegoed der Euro-
peesche inleggen verminderde in 1925 met f 306 500 en dat der 
[nlandsche inleggen en der Vreemde Oosterlingen vermeerderde 
met f 490 900 en f 121 200. 

In 1924 verminderde het tegoed der Europeesche inleggers 
met f 71)0 500. terwijl dat der Inlandsehe inleggen en der 
Vreemde Oosterlingen vermeerderde met f 157 300 en f 98 800. 
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Op .'il December 192/5 was belegd (nominaal) in Staatsschuld 
(Nederlandache en [ndiaehe) f 9 468 500, £ 28 000 en $ 199 000 
en in andere effecten I' 0 9:s2 600. 

Het in Nederland op prolongatie uitgezette bedrag wai op 
81 December 1026 f 841 800, tegen f 416 800 einde 1924. In 
Indië was voorts belegd in beleeningen op effecten f 68 450, ter-
wijl de saldi der postspaarbank bedroegen in 's Landa kas 
f 084 861, in de kassen van den pandhuisdionst f 38 292, op de 
giro-rekening bij de Javasche Bank f 84,81 en op de kassiers-
rekening bij de Nederlandscb-Indische Escompto-Maatsohappij 
te Weltevreden f 10 000. 

De eornmissie van onderzoek inzake de spoor- en tramweg-
toestanden te Jogjakarta (zie Verslag 1920, kol. 321) is ontbon-
den (G. B . 21 Mei 1920 n°. 27). 

Bil G. B . 12 Jun i 1926 n°. 3x (I . S. n°. 224) is eene nieuwe 
regeling van den verzoeningsraad voor de spoor- en tramwegen 
op Java en Madoera vastgesteld. 

Bij K. B . 17 Juni 1926 n°. 52 (I. S. n°. 334) zijn algemeene 
regelen vastgesteld betreffende den aanleg en de exploitatie van 
spoor- en tramwegen, bestemd voor algemeen verkeer in Neder-
landseh-Indië. 

A. STAATSSPOOB- E N T K A M W E G E N . 

1°. JAVA. 

a. Verkenning, opneming en aanleg. 

b. Uitbreidingswerken. 

Voortgegaan werd met de uitvoering van de werken tot ver-
betering van de spoorwegtoestanden te Batavia en Soerabaja. 
Te Batavia kwamen de volgende werken gereed : de ombouw van 
het oude emplacement Tandjocngpriok tot rangeer- en goederen-
emplacement, met inbegrip van den aanleg van een aantal nieuwe 
sporen nabij het nieuwe personen-emplacement; de verbouwing 
van het oude stationsgebouw te Pasar Senen tot goederenloods, 
alsmede de uitbreiding van de bestaande goederenloods; de aan-
leg van eene verbinding tusschen het nieuwe station Tandjoeng-
priok en de tweede binnenhaven, ten behoeve van het doorvoeren 
der mailtreinen tot op de kade vóór de mailbooten. Onderhanden 
bleef het verdubbelen van de sporen tusschen Kemajoran en 
Batavia-Noord en tusschen Weltevreden en Sawahbesar. Aan-
gevangen werd met den aanleg van een nieuw personen-emplace-
nient op het terrein van het voormalige station Batavia-Zuid. 

Te Soerabaja kwamen gereed : de aanleg van de sporen en 
verdere inrichtingen, welke verband houden met de verplaatsing 
van den kolenaanvoer naar de Genua-kade; de aanleg van sporen 
op do Hollandkade; de bouw van de viaduct Kawatan. Onder-

De bedrijl'srokening over 1925 toont aan een voordeeüg saldo 
van f' 303 000 (vorig jaar f 826 000). Met inbegrip van dat voor-
deelig saldo en de behaalde uitlotingawinsten en winsten bij ver-
koop van obligatiën is bet reaervefonda op 81 December 1925 
gestegen tot 1' 2 309 000. Daartegenover slaat een boekverliea op 
de fondsen-beleggingen wegens nadeelig versVhil tusseben aan-
koopkoersen en beurskoersen op 31 December 1925 van f 545 000. 

Verdere bijzonderheden worden vermeld in het jaarverslag van 
de postspaarbank over 1925. 

handen bleven de volgende werken: de aanleg van de grooten-
deels hooge enkelsporige verbindingslijn tusschen Sidotopo en 
Kal imas; do bouw van de overbrugging der Kal imas; de aanleg 
van eene gewijzigde aansluiting met de Nederlandsch-Indische 
Spoorwegmaatschappij, inclusief de aanleg van een nieuw over-
gave-emplacement; de uitbreiding van het emplacement*Soera-
baja-Goebeng en de lijnverdubbeling van dat station tot Soera-
baja-Kotta. 

In 1925 werd voor de werken te Batj*yia f 896 300 en voor die 
te Soerabaja f 1 061 000 uitgegeven. 

c. Electrificatie. 

Van de contactleidingen werd het lijngedeelte Meester-
Cornelis—Manggarai in bedrijf genomen. De electrificatie van 
het baanvak Batavia—Antjol kwam eind 1925 nagenoeg gereed, 
terwijl die van het baanvak Manggarai—Weltevreden nog onder-
handen is. Een aanvang werd gemaakt met de montage van eene 
hoogspanningsleiding van Antjol naar Tandjoengpriok ten be-
hoeve van de verlichting van dat emplacement en van de sta-
tionsgebouwen. 

Ten behoeve van de electrificatie werd tot en met 1925 een 
bedrag van + f 4 700 000 verwerkt. 

In 1925 bedroeg het energieverbruik ten behoeve van de elec-
trische tractie 888 000 Kilo-Watt-uur. 

d. Constructie en bruggenbouw. 

Met het verrichten van herberekeningen van ijzeren bruggen 
in verschillende lijnen, welke — in verband met het voornemen 
om zwaardere traktie daarop toe te laten — versterkt dienen te 
worden, werd voortgegaan. Als zoodanig zijn te noemen de 
lijnen Bangil—Malang, Malang—Blitar, Solo—Soerabaja, de 
ceintuurbaan in en om Batavia, Padalarang—Soekaboemi en 
Padalarang—Poerwakarta. 

Verder werden type-teekeningen van nieuwe ijzeren bruggen, 
plannen.voor de montage van groote bruggen en kapconstructies 
voor locomotief" en andere loodsen ontworpen. 

De betonafdeeling ontwierp in hoofdzaak de versterkingen van 
ijzeren bruggen van 2 t / m 6 M. wijdte door middel van gewapend 
beton-constructies. 

De afdeeling Bovenbouw van den weg ging voort met het 
ontwerpen van wissels, kruisingen, laschverbindingen en dwang-
railconstructies, terwijl begonnen werd met een ontwerp draai-
schijf van 23 M. middellijn. 

De bouwkundige afdeeling vervaardigde plannen voor uitbrei* 
ding der magazijnen te Bandoeng en Madioen, zoomede ontwer-
pen voor verbouwingen en uitbreidingen van stations, gebouwen 
en werkplaatsen. 

Voor andere Landsdiensten werden ontwerpen gemaakt of 
adviezen verstrekt (montage-hal Andir, gewapend bet on/.eefhuis 
Oembilin, e. a.) . 

Met alle spoor- en tramwegdiensten van Java , welke de 
spoorwijdte van 1,067 M. bezitten, werd met behulp van de 
z.g. normalisatie-commissie eene regeling getroffen, welke in 
concept ter nadere bespreking gereed kwam en welke de tech-
nische grondslagen bevat, waarop in den vervolge de overgang 
van wagens op de bruggen en den bovenbouw van den weg op 
Java zal zijn gebaseerd. 

II. SPOOR- EN TRAMWEGEN. 

Met den aanleg van de normaalspoor-tramlijnen Garoet— 
Tjikadjang en Loemadjang—Kentjong kon nog niet worden be-
gonnen. 

De studie van eene tramverbinding in de afdeeling Djember 
(res. Bcsoeki) tusschen Mangli en Amboeloe werd beëindigd. 
De uit het rentabiliteitsonderzoek verkregen resultaten waren 
zoodanig, da t voorloopig van het maken van een vóór-ontwerp 
werd afgezien. 

H e t opmaken van een vóór-ontwerp voor eene verbinding van 
Kalisetail naar Gambiran (res. Besoeki) werd ter hand genomen 
en beëindigd. 

Begonnen werd met het maken van een ontwerp voor eene 
verbinding van de halte Kebasen van de in exploitatie zijnde 
lijn Cheribon—Kroja naar het + 20 K.M. ten Westen daarvan 
ge'egen Wangon (res. Banjoemas). 

H e t opmaken van een ontwerp ten behoeve van de verbinding 
Tasikmalaja—Soekanegara (Oost Priangan) bleef onderhanden. 

De aanleg van de tramlijn Djatibarang—Karangampel, lang 
+ 20 K.M., kwam gereed; de lijn is 1 Mei 1926 voor het publiek 
verkeer opengesteld. De aanlegrekening sloot einde 1925 met een 
bedrag van f 633 665. 
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e. Bedrijf en uitkomsten van het vervoer. 

Lengte in bedrijf. De lengte van de lijnen met normaal 
spoor beoosten Solo en bevvesten Jogjakarta bedraagt respee-
tievrlijk 1105 en 1384 K.M., waarvan onderscheidenlijk 34 en 
141,5 K.M. dubbelspoor; de lengte der tramlijnen van 0,60 M. 
spoorwijdte bedraagt respectievelijk 41 en 79 K.M. 

Tarieven. De tariefcommissie (zie Verslag 1924, kol. 221) 
vervolgde hare werkzaamheden ten opzichte van uniformeering 
van du bepalingen op het vervoer en van de benamingen der 
artikelen van den klassifieatiestaat, waarbij geregeld samen-
werking plaats vond met de door de bestuurders-commissie van 
Nederlandsch-Indische spoor- en tramwegmaatschappijen inge-
stelde tarievencommissie. 

Vervoersmiddelen. Bij het einde van 1925 bestond het rol-
lend materieel op Java uit 042 stoomlocomotieven, 4 electrische 
locomotieven (waaronder 2 aecumulatoren-locomotieven), 15 
electrische motorrijtuigen, 2080 personen-, restauratic- en post-
rijtuigen (waaronder 15 personen-aanhangwagens voor electrische 
motorrijtuigen) en 15 242 goederenwagens, tegen 640 stoom-
locomotieven, 2057 rijtuigen en 15 386 goederenwagens op het 
einde van 1924. 

Tn 1025 werden verbruikt 327 954 ton steenkolen en 43 195 
ton brandhout, tegen onderscheidenlijk 307 339 en 40 299 ton 
in 1924. Tevens werd nog verbruikt 1 122 849 K.G. residu, tegen 
1 022 567 K.G. in 1924. 

Personeel. Bij het bedrijf op Java waren einde 1925 in dienst 
3290 ambtenaren en beambten met een maximum bezoldiging 
van f 135 's maands of meer en 22 128 beambten met een 
maximum bezoldiging van minder dan f 135 's maands . 

In de werkplaatsen te Bandoeng, Manggarai, Poerworedjo, 
Madioen, Soerabaja-Goebeng en Djember waren, ongerekend 
de leerlingen en koelies, gemiddeld per dag te zamen werkzaam 
5335 werklieden. 

Bij den algemeenen bouwdienst waren einde 1925 468 ambte-
nnren en beambten werkzaam. 

Uitkomsten van het vervoer. De ontvangsten van de spoor-
wegen op Java, met inbegrip van de met normaalspoor aange-
legde stoomtramlijnen, bedroegen in 1925 f 63 634 780 of 
f 4 242 243 meer dan in 1924. De opbrengst van het reizigers-
vervoer bedroeg in 1925 f 21 132 324, tegen f 2 0 977 780 in 
1924, derhalve + 0,7 % meer. De ontvangsten wegens het ijl-
en vrachtgooderenvervoer bedroeden in 1925 f 37 400 751, tegen 
f 32 913 555 in 1924, dus ruim 13°/, meer. 

Do smalspnortramwegon op Java (0,60 M. spoorbreedte) 
brachten over 1925 f 705 164 op, tegen f 652 420 in 1924, zijnde 
ruim 8 % meer. 

Het saldo van alle spoor- en tramwegen op Java bedroeg in 
1925 f 18 391 438 en in 1924 f 15 376 648, dus in 1925 f 3 014 790 
of + 20°^ meer. 

De bepalingen betreffende de zelfkosten van het vervoer langs 
de Btaatsspoor- en tramwegen op Java zijn nader gewijzigd bij 
G. B. 18 Dec. 1925 n°. 30 (Bb. n°. 10941). 

2°. BuiTKN'GKWESTEX. 

a. Verkenning, opneming en aanleg. 

Aan de verbinding Oosthaven (Oostelijk van Teloekbetoeng)— 
Pnlcmbang, lang ruim 400 K.M.. werd geregeld voortgewerkt. 
Het lijngedeelte Tjemnaka—Negararatoe, lang 21 K.M., werd 
16 Juni 1925 voor het goederenvervoer en da t tusschen Batoe-
radja en Martapoera, lang + 33 K.M., 16 November d. a. v. voor 
het algemeen vorkeer opengesteld, waardoor de totale lengte 
van de in Zuid-Sumatr.i in exploitatie zijnde lijnen steeg tot 
439 K.M., waarvan 329 K.M. in do residentie Palombang en 
110 K.M. in de Eampoeng^eho Districten. De aanlegrekening 
wees einde 1925 een bedrag van f 5 8 500 000 aan. 

/>. Uitbreidingswerken. 

Te Palembang kwamen do onderhanden zijnde werken, be-
halve de aanmaak van de twee voor do kranen bestemde pon-
te ns, gereed. Uitgegeven word in 1025 ± f355 500. 
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c. Constructie en bruggenbouw. 

De montage van de Komering-brug bij Martapoera op Sumatra 
(3 overspanningen van 60 M.) kwam gereed. 

Voor de lijnen op Sumatra werd + f 29 000 uitgegeven. 

d. Bedrijf en uitkomsten van het vervoer. 

Vervoersmiddelen. He t locomotief" en voertuigpark van den 
dienst der spoor- en tramwegen ter S u m a t r a ' l Westkust bestond 
einde 1925 uit 89 locomotieven (waarvan 51 tandrad), 127 
rijtuigen en bagagewagens en 1083 goederenwagons, mot inbe-
grip van de 24 wagens der Nederlandsch-Indisolie Portland* 
oei i ion t-.Ma:d schappij. 

In Zuid-Sumatra bestond hot rollend materieel einde 1025 
uit 45 locomotieven, 80 rijtuigen on bagagewagens en 747 goede-
renwagens. 

He t rollend materieel dor Atjeh-tram bestond einde 1925 uit 
62 locomotieven, 156 rijtuigen en 1195 goederenwagens. 

He t rollend materieel der s taatstramwegen in Zuid-Celebes 
bestond einde 1925 uit 7 locomotieven, 17 rijtuigen en bagage-
wagens en 104 goederenwagens. 

Personeel. Bij den dienst der staatsspoor- en tramwegen ter 
Sumat ra ' s Westkust waren eind 1925 2506, bij de Ztiid-Suniatra-
staatstramwegen 1383, bij de Atjeh-tram 1414 en bij 'de staats-
tramwegen in Zuid-Celebes 111 ambtenaren en beambten in 
dienst. 

In de werkplaatsen te Padang, Palembang, Sigli en Makassar 
waren per dag gemiddeld 1322 werklieden werkzaam. 

Uitkomsten van het vervoer. De ontvangsten van de spoor-
en tramwegen ter Sumatra ' s Westkust bedroegen in 1925 
f 4 729 169, tegen f 5 289 760 in 1924, dus ruim 10 % minder. 

Van de Zuid-Sumatra-tramlijnen bedroegen de ontvangsten in 
1925 f 3 388 022, tegen f 2 660 781 in 1924, dus ruim 27 % 
meer. 

De inkomsten van de Zuid-Celebes-tranilijn bedroegen in 
1925 f 139 748, tegen f 144 746 in 1924, dus ruim 3 % minder. 

De Atjeh-tram bracht f 1996 000 op, tegen f 1857 211 in 
1924, dus ruim 7?, % meer. 

De gouvernements ijsfabriek te Koetaradja produceerde in 1925 
334 066 K.G. ijs, tegen 280 722 K.G. in 1924. De ontvangsten 
bedroegen f 31 675 en de uitgaven f 21 718. 

B . L A N D S A U T O M O B 1 E L D I E N S T E N . 

Java. Einde 1925 werden in de residentie C'heribon 51 K.M. 
met 15 voertuigen on in do residentie Preanger Regentschappen 
107 K.M. mot 15 voortuigen geëxploiteerd. 

De opbrengst van beide bedrijven in 1925 was als volg! : 
rher ibon f P<7 033 (tegen I' 117 749 in 192 1) en Preanger Regent-
schappen f 120 718 (togen f 102 493 in 1924). 

Sumatra. Einde 1925 waren in exploitatie in de residentie 
Palombang 87-1 K.M. mot 53 voertuigen, in de residentie Ben-
koelen 514 K.M. m"t* 44 voortuigen en ter Sumatra ' s Westkust 
845 K.M. met 43 voortuigen. 

De opbrengst bedroeg in Palombang f 251 459 (tegen f 24 I 701 
in 192!). Benkoelen f 3 2 0 755 (tegen f 2 8 5 986 in 1921) en 
Sumatra ' s Westkust f 465 581 (tegen f 398 741 in 192!). 

De kustvnartdienst Ier Sumat ra ' s Westkust bracht f 83 173 
op, tegen f 84 928 in 1921. 

C. PARTTCULTERE SPOOR- E X T R A M W E G E N . 

l°. SPOOBWBOBK. 

Lengte in exploitatie. De lengte dor spoorwegen van de 
Nederlandsch-Indische en van de Deli-Spoorwegmaatschappij 
bedroeg einde 1925 onderscheidenlijk 212 en 271 K.M. 

2°. TlUMWKGEW 

Se ma rang—Cheribon-Stoomtratnmaatechappg. Met ingang 
van 1 Juli 1925 werd door de Maatschappij eene nieuwe dienst-
regeling ingevoerd, in aansluiting aan de nieuwe dienstregeling 
op-de Westerlijnen ^er staatsspoor* en tramwegen. 
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Madoera Stoomtrammaatschappij. Met ingang van 15 Juli 
192.5 werd door de Maatschappij eene nieuwe dienstregeling van 
den loop der treinen en de vaarbeurten tussehen Kamal en 
Soerabnja v. v., ingevoerd. 

Panocrocan Stoomtrammaatachappij. Met ingang van 9 Sep-
tember 1925 werd door de Maatschappij eene nieuwe dienst-
regeling van den loop der treinen ingevoerd. 

Statistieke gegevens betreffende den omvang van het bedrijf 
der particuliere spoor- en tramwegmaatsehappijen zijn opge-
nomen in bijlage Z. 

D. V E R V O E R K A B E L S . 

Bij G. B . 1 Juli 1925 n°. 22 is aan de Cultuurmaatschappij 

Melambong vergunning verleend voor den aanleg en het gebruik 
gedurende 60 jaren van een ver voerkabel ten behoeve van de in 
de afdeeling Bojolali der residentie Soerakarta gelegen onder-
neming Melambong. Dergelijke vergunningen werden verleend: 
bij G. B . 11 Aug. 1925 n°. 4 aan K. L. Neumann, ten behoeve 
van de in de afdeeling Sragen der residentie Soerakarta gelegen 
en aan het Mangkoenegaranache Rijk toebehoorende vezelonder-
neming Modjo Gedang; bij G. B . 14 Aug. 1925 n°. 21 aan 
A. Durr, ten behoeve van de in de afdeeling Blitar der resi-
dentie Kediri gelegen koffieonderneming Njoenjoer; bij G. B . 
9 Oct. 1925 n°. 18 aan de cultuurmaatschappij Pasir Angin ten 
behoeve van hare in de afdeeling Buitenzorg van de provincie 

"West-Java gelegen thee-onderneming Pasir Angin; bij G. B . 
24 Nov. 1925 n°. 21 aan de Landbouwmaatsehappij Soekamadjoe 
ten behoeve van hare in West-Priangan (prov. West-Java) 
gelegen landbouwonderneming Soekamadjoe. 

III. MIJNBOUW. 

1. DIENST VAN DEN MIJNBOUW, DIENST DER MIJNVERORDENINGEN, OPSPORINGSDIENST EN 
DIENST VAN HET GRONDPEILWEZEN. 

Wetgeving. Bij G. B . 26 Juni 1925 n°. 3 ( I . S. n". 301) 
is de reserveering voor opsporingen en ontginningen van gouver-
nementswege met betrekking tot goud, kwikertsen, platina en 
diamant van een terrein in de afdeeling Singkawang der 
residentie Westerafdeeling van Borneo (zie I . S. 1922 n". 548) 
opgeheven. 

Bij G. B . 19 Aug. 1925 n° 36 is de reserveering voor opspo-
ringen en ontginningen van gouvernementswege met betrekking 
tot koper, nikkel, chroom, platina, osmium en iridium voor wat 
betreft het tot de residentie Timor en Onderhoorigheden be-
hoorend eiland Timor (zie I. S. 1921 n°. 75) opgeheven, terwijl 
bij dezelfde gelegenheid voor het doen van opsporingen en ont-
ginningen van gouvernementswege met betrekking tot koper, 
ijzer, zwavel, goud en zilver een terrein is gereserveerd, gelegen 
op het eiland Timor der residentie Timor en Onderhoorigheden. 

Bij G. B . 13 Nov. 1925 n°. 20 is de reserveering voor opspo-
ringen en ontginningen van gouvernementswege met betrekking 
tot koper, nikkel, chroom, platina, osmium en iridium, voor wat 
betreft de tot de residentie Timor en Onderhoorigheden be-
hoorende eilanden (zie I. S. 1921 n°. 75) opgeheven. 

Bij Ord. van 13 Febr. 1926 (I . S. n°. 60) zijn de strafbepa-
lingen, opgenomen in de art t . 594 en 595 der mijnordonnantie 
(I. S. 1906 n°. 434), gewijzigd. 

Personeel. E inde Juni 1925 bestond het hooger en lager 
technisch personeel van den dienst van den mijnbouw uit 
respectievelijk 66 en 148 ambtenaren, van wie 5 en 2 bij het 
hoofdkantoor, 6 en 4 bij den dienst der mijnverordeningen, 25 
en 19 bij den opsporingsdienst, 2 en 11 bij den dienst van het 
grondpeilwezen, 15 on 39 bij het bedrijf der Bangka-tinwinning, 
5 en 33 bij de Oembilin-steenkolenmijnen, 2 en 13 bij de Poelau 
Laoet-mijnen, 3 en 20 bij de Boekit Asem-steenkolenmijnen en 
3 en 7 bij de goud- en zilvermijnen in Benkoelcn, terwijl er 5 
en 6 met verlof waren. 

Geschriften. Van het Jaarboek van het mijnwezen in Neder-
landsch-Indië verschenen van den jaargang 1924 het algemeen 
gedeelte, e n ' h e t deel Verhandelingen met bijbehoorende atlas 
en van den jaargang 1921 de atlas behoorende bij het deel Ver-
handelingen. Van het deel Verhandelingen van den jaargang 
1925 werd het gedeelte betreffende, de opsporingen naar delf-
stoffen op het eiland Timor voorloopig als overdruk uitgegeven. 
Ook kwam het door wijlen dr. ir. R. D. M. Verbeek samenge-
stelde Register op het Jaarboek van het mijnwezen in Neder* 
landsch-lndië gereed. 

Y:m de „Verslagen en mededeelingen betreffende Indische 
delfstoffen en hare toepassingen" verschenen de nummers 18 
en 19. van de „Vulkanologische (en seismologische) mede-
deelingen" de nummers 7 en 8 en van de ..Wetenschappelijke 
mededeelingen" nummer 3. 

Herdrukken van het „Vademecum voor hef personeel van het 

mijnwezen" over „Geologie" en „Afzettingen van nuttige dolf-
stoffen" zagen het licht. 

Mijnbouwkundige, geologische en paleontologische onder-
zoekingen van Gouvernementswege. H e t onderzoek naar aard-
olie in Inderagiri (res. Riouw en Onderhoorigheden) werd 
voortgezet. He gevonden anticlinalen werden nauwkeuriger 
opgenomen; vier a vijf plooien bleken geologisch van goede 
s tructuur te zijn, ofschoon olie-indicaties in het gehecle terrein 
niet schijnen voor te komen. 

In de Westerafdeeling van Borneo werd het stroom-goud-
onderzoek langs de groot e rivierdalen stopgezet, nadat gebleken 
was, dat de uitkomsten over het algemeen onbevredigend waren. 
Ook eenige in vast gesteente voorkomende edelmctaalafzettingen 
bleken na de exploratie van te geringe waarde te zijn. De verdere 
geologische verkenning van aangrenzende deelen van Borneo 
wordt echter voortgezet. 

In de Zuider. en Oosterafdeeling van Borneo werden geolo-
gische onderzoekingen in de onderafdeelingen Pasir, Tanah-
boemboe, Balikpapan en Boeloengan voortgezet. De proef-
boringen naar aardolie op het eiland Boenjoe en de ondiepe band-
boringen voor de bepaling „van de geologische structuur werden 
in het laatst van 1925 voorloopig gestaakt, in verband met de 
indiening van een wetsontwerp nopens het inbrengen van dit 
veelbelovende terrein in de Ncderlandsch-Tndisehe Aardolie-
Maatschappij . 

De onderzoekingen in het gouvernement Cclebes en Onder-
hoorigheden, met name op de eilanden Boeten en Moena en 
voor een deel op het daartegenover liggende Zuidoostelijke 
schiereiland, hadden geregeld voortgang. 

Op Java werden kleine onderzoekingen van gcologisclien en 
ertskundigen aard verricht in Zuid-Bantam, waar eenige gOud-
zilverertsgangen werden ontdekt. 

In de residentie Benkoelen werd, met het oog op de toekomst 
van het bedrijf dei' Lands goud- en zilvermijnen, de exploratie 
rondom het geleed van Tainbang Sawah hervat. 

Plet systematisch waarnemen van de vulkanische verschijn-
selen, meer in het bijzonder op vulkanen van Java, werd onaf-
gebroken voortgezet. 

Aan verst billende diensten en aan particulieren werden 
adviezen verstrekt, o. a. over de grondgesteldheid voor het 
bouwen van waterreservoirs, over de mogelijkheid van water-
voorziening door artesisch en bronwater, over aardst huivingen 
langs spoorbanen en wegen, over gesteenten en kleisoorten voor 
industrieele doeleinden, enz. 

In het geologisch kabinet werden de tijdens verschillende 
onderzoekingen bijeengebrachte collecties van gesteenten op 
hun fossiel inhoud, en de daarvoor in aanmerking komende 
monsters petrografisch en mineralogisch onderzocht, terwijl in 
het scheikundig laboratorium van den dienst van den mijnbouw 
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zoowel voor dien dienst /.elf als voor rekening van particulieren 
chemische en metallurgische onderzoekingen werden verricht. 

Diepe grondpeilingen. Gedurende het tijdvak 1 Juli 1925 
tot einde .Juni 1020 werden van de drie op eerstgenoemden daturn 
in gang zijnde artesische boringen er twee beëindigd, terwijl het 
werk van één op dien datum in voorbereiding zijnde boring, 
wegens dringende werkzaamheden elders, tijdelijk werd ge-
staakt . Van de acht nieuw ter hand genomen en in voorbereiding 
zijnde boringen kwamen er drie gereed. De voltooide boringen 
waren aldus over verschillende gewesten verdeeld: Pekalongan 
1, Besoeki 2, Madioon 1 en Oostkust van Sumatra 1. 

Tinwinning op Bangka. De tinproductie bedroeg gedurende 
het bedrijfsjaar 1925/1926 330 317 pikol, bij eene gemiddelde 
sterkte van 18 004 man, tegen 317 224 pikol met 19 722 man 
in 1924/1925. J)o kosten van het tin in de pakhuizen op Bangka 
kwamen volgens de cornmercieele boekhouding op f 51,61 per 
pikol, tegen f54,33 in 1924/1925. 

Stcenkolenontginningen nabij Sawahloento fOembilin-mijnen), 
te Stagen (Poe'au Laoet) en te Tand|oeng (b'i IVIofiara«nim). 
De productie der Oembilin-mijnen bedroeg in 1925 109 070 ton 
stukkolen, 340 373 ton gemengde kolen, 42 833 ton gruiskolen 
en 47 052 ton fijnkolen, of te zinnen 539 328 ton (waaronder 
24 735 ton voor eigen gebruik te Sawahloento). Voor 1924 waren 
deze cijfers respectievelijk 606 423 ton en 24 372 ton. 

Van de afgeleverde 499 312 ton kolen zijn aan particulieren 
verkocht 279 570 ton, waarvan 42 299 ton fijnkolcn aan de 
Nederlandsch-Indische Portland-Cement-Maatschappij te Inda-
roeng en 237 271 ton verscheept uit Emmahaven . Aan bunker-
kolen werd aldaar afgenomen 108 960 ton door de s t o o m * 
vaartmaatschappijen „Rot terdamsche Lloyd", „Neder land" en 
„Koninklijke Paketvaar tmaatschappi j" , terwijl door andere 
schepen 4564 ton werd ingenomen. Aan den Sumatra-s taats-
spoorweg werd 47 323 ton en aan de overige gouvernements-
diensten 172 419 ton kolen en gruis verstrekt. Do sterkte aan 
dwangarbeiders daalde van 2973 op het einde van 1924 tot 1927 
op het einde van 1925; het aantal contractanten daalde van 
5138 tot 4442. 

Van de 840 mannelijke contractanten, wier verband eindigde, ' 
gingen 756 een nieuwe overeenkomst aan en bleven 12 als vrije 
arbeiders bij de ontginning werkzaam. Bovendien gingen 32 
gewezen contractanten, die vroeger als vrije arbeiders gebleven 
waren, en 37 wegens strafezpiratie ontslagen dwangarbeiders een 
hercontract aan. 

Ongerekend den voor aanleg gevorderden arbeid zijn in 1925 
door dwangarbeiders, contractanten en vrije arbeiders tezamen 
verricht 2 077 010 dagdiensten, waardoor 539 328 ton kolen werd 
verkregen, tegen 2 297 058 dagdiensten en 600 423 ton kolen in 
1924. De productie per hoofd en per dag bedroeg 260 K.G., 
tegen 270 K.G. in het vorige jaar. Berekend over het aantal 
dagdiensten ten laste van werkzaamheden in de mijnen en bij 
de Opvulling, het vervoer en de verlading, was de hoofdelijke 
dagproductie 114 K.G., tegen 402 K.G. in 1924. 

De zelfkosten per ton kolen in den spoorwagen te Sawah-
loento beliepen, met inbegrip van het aandeel der afschrijvingen 
en der rente f 9,27, tegen f8 ,07 over het voorafgegane jaar. 

Voor werken van aanleg en uitbreiding is in 1925 uitgegeven 
f 1 009 178, waarmede het eindcijfer der aanlegrekening ver-
meerderde. Daai- ven deze rekening f 009 207 is afgeschreven, 
staat de waarde van het kolenetablissement te Sawahloento 
einde 1925 te boek voor f 11 080 558, tegen f 10 740 587 op eind 
192!. 

De productie van de steenkolenmijnen te Stagen (Poelau 
Laoet) bedroeg in 1925 110 089 ton, waarvan 83 036 ton grof-
cn "2 458 ton fijnkolcn. l iet eigen verbruik bedroeg onderschei-
denlijs -'-U en II 880 ton. De zelfkosten der kolen bedroegen 
f 14,54 en geladen in de schepen f 15,79 per ton grof. Van de te 
Stagen (hor 124 schepen ingenomen 110 642 ton zijn geleverd 
aan Landsdiensten 482 ton bunkerkolen en 69 789 ton lading-
kolen, en aan particulieren 14 647 ton bunker- en 25 724 ton 
ladingkolen. 

Gedurende hetzelfde tijdvak zijn, op don voet van de Ord. 
van 10 Aug. 1912 (I . S. n". 430), 9 vergunningen verleend tot 
het doen boren van 19 artesische put ten en 6 vergunningen tot 
het verrichten van herstellingen en schoonspoelingen aan 41 
bestaande artesische put ten. 

Keloedwerken. Met do verdere aftapping van het meer werd 
geregeld voortgegaan door afhevelen op steeds lager gelegen 
niveau's. 

In 1925 is het meerniveau met 27,97 M. verlaagd. De zicht-
bare waterinhoud van het meer verminderde in dien tijd van 
15 840 000 M3. tot 4 460 000 M3. 

Van de 203 ontslagen mannelijke contractanten, wier contract 
afliep, bleven 203 op een mondelinge overeenkomst (als vrije 
arbeider) bij het bedrijf werkzaam. Zij, die geen hercontract 
sloten, keerden voor het grootste ged,eelte naar Java terug. De 
meesten der ontslagen vrouwelijke contractanten bleven op de 
onderneming. Einde 1925 waren 716 contractanten aanwezig, 
tegen 491 op het einde van 1924. H e t aantal werkkrachten werd 
gedurende 1925 aangevuld met 294 dwangarbeiders. Wegens 
afloop van straftijd, afkeuring, afschrijving na afwezigheid van 
langer dan 1 jaar, overlijden en om andere redenen, is het aan-
tal dwangarbeiders verminderd met 525; einde 1925 waren nog 
aanwezig 897 dwangarbeiders. 

Bij het eigenlijke mijnwerk onder den grond zijn door contract-
arbeiders en vrije lieden 129 283 dagdiensten en door dwang-
arbeiders 222 768 dagdiensten verricht. 

De productie per hoofd en per dag bedroeg 238 K.G. , tegen 
301 K.G. in het vorig jaar. 

De productie der Boekit Asam-steenkolcnmijnen te Tandjoeng 
bij Moearaenim (Palembang) heeft in 1925 bedragen 245 638 ton 
in 333 werkdagen, waarvan 109 352 ton Lematang-marinekolen, 
73 172 ton gruiskolen en 3114 ton briketkool, tegen 235 204 ton 
in 330.5 werkdagen in 1924. De dagelijksche productie bedroeg 
in 1925 gemiddeld 738 ton, tegen 771,6 ton in 1924. 

Gemiddeld waren gedurende 1925 te werk gesteld 1373 
Javaansche contractanten on 308 vrije lieden. 

De gemiddelde hoofdelijke productie per dag heeft in 1925 be-
dragen 653 K.G., gerekend over alle werkkrachten bij de mijnont-
ginning en voorbereiding en 405 K.G. gerekend over alle werk-
krachten bij het bedrijf, met uitzondering van die bij de aanleg* ' 
werken (tegen respectievelijk 727 K.G. en 503 K.G. in 1924). 

De winningskosten bedroegen + f 1 220 000 of per ton f 5,12, 
tegen f 4,98 (verbeterde opgaaf) in 1924. De verzendings-, 
opslag- en afleveringskosten tot en met Kertapati bedroegen 
f 902 554, of per ton netto afgeleverd f 4,99, tegen f 5,40 in 1924. 

De opbrengst der afgeleverde kolen, inclusief de zeevracht, 
bedroeg f 3 194 797'over 195 548 ton, of per ton f 16,34, tegen 
f 15,94 in 1924. 

Aan particulieren is verkocht 142 712 ton, terwijl aan gou-
vernementsdiensten en bedrijven is geleverd 52 836 ton, tegen 
129 730 en 73 894 ton in 1924. 

Brikettenfabrikage. Gedurende 1925 zijn in de briketten-
fabriek 22 644 ton briketten vervaardigd, waarvan 17 405 ton 
aan de staatsspoorwegen, 3240 ton aan andore gouvernements-
diensten en 229 ton aan partculieren geleverd werden. 

De opbrengst van de afgeleverde briketten, met inbegrip van 
de aan ecnige particuliere afnemen verkochte, bedroeg f 483 902 
•n de bedrijfskosten (zonder afschrijving en rente) bedroegen 

f 437 308. 

Goud- en zilvermijnen in Benko*'en. Gedurende 102"> werd 
28 854 ton droogerts verwerkt tot 27 503 K.G. bullion, bevat-
'ende 320,845 K.G. goud en 20 433,300 K.G. zilver (tegen 
25 173 ton erts in 1024. waaruit verkregen werd 10 775.8 K.G. 
bullion, beva t tend ' 258,523 K.G. goud en 18 860,406 K.G. 
zilver). 

De ontginning te Lebong Simpang werd stopgezet, omdat de 
bestaande ertsverwerkingsinstallatie, welke gebouwd was voor 

3 2. GOUVERNEMENTS-ONTGINNINGEN. 
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z.g. freeniilling ore (erts, waaruit he t edelmetaal door amal-
ffameemo gewonnen wordt), niet met voordeel werkte. In ver-
band niet den aard van bet beschikbare erts, wordt eone uit-
breiding van de installatie met eene cyanide-afdeeling uver-

Gedureode het op 31 Mei 1925 afgeloopen werkjaar 1924/ 
1925 heeft do tinproduetie der Gemeenschappelijke Mijnbouw-
maatscJiappij Billiton bedragen 178 072 pikol (in 1923/1924 
194 233 pikol). Hiervan is verkocht te Singapore 62 275 en te 
Londen 115 797 pikol, te zamen 178 072 pikol, met eene op-
brengst van f 32 763 343 of gemiddeld f 183,99 per pikol (in 
1923/1924 f 165,54). Do opbrengst werd verkregen (volgens de 
gemiddeld aanwezige sterkte) door 16 147 mijnwerkers. De 

H e t aantal van Regeeringswege verleende mijnconcessiën 
vermeerderde gedurende het tijdvak 1 Jul i 1925—1 Juli 1926 
me t 1, namelijk de concessie Manoek (res. Amboina) voor de 
winning van guano op het eiland Manoek. 

De mijnconcessiën Kali Teloe en Kesihan (res. Madioen) zijn 
bij G. B . 10 Nov. 1925 nos. 1 en 2 op verzoek ingetrokken, 
terwijl de mijnconcessie Abei (res. Suma t ra ' s Westkust) krach-
tens het bepaalde bij art. 38 der Indische mijnwet is ingetrok-
ken bij G. B . 15 Dec. 1925 n°. 23. 

Met toepassing van het derde lid van art. 35 der Indische 
Mijnwet, is de door het wd. Hoofd van den Dienst der Mijn-
verordeningen voor de mijnconcessie „Goenoeng Koepang I " 
van de to Batavia gevestigde N. V. Steenkolenmaatschappij 
„Mar t apoe ra" voor het jaar 1925 vastgestelde cijns ten bedrage 
van f 3006,08 verminderd tot f 751,52, zijnde 1% van de bruto- ' 
opbrengst. 

Voor de winning van de niet in ar t . 1 de r Indische mijnwet 
genoemde delfstoffen werden 12 vergunningen verleend, en wel : 
9 voor bauxiet op het eiland Bin tan (res. Eiouw en Onder-
hoorigheden), 1 voor klei in de residentie Benkoelen en 2 voor 
kalksteen in de residentiën Kediri en Besoeki. Een 14-tal derge-
lijke vergunningen werden ingetrokken (G. Bn . 19 Aug. 1925 
n°. 70, 15 Oct. 1925 n°. 30, 11 Dec. 1925 n°. 23, 19 Dec. 1925 
n°. 1, 29 Dec. 1925 n°. 4a, 2 Mei 1926 n°. 15 en 20 Mei 1926 
n°. 8), terwijl 1 door het Inlandsehe Zelfbestuur van Loewoe 
(Celebes en Onderhoorigheden) verleende vergunning op ver-
zoek van den vergunninghouder werd ingetrokken. 

H e t aantal aannemingseontracten voor de winning en verwer-
king van delfstoffen vermeerderde met 1, en wel voor de ont-
ginning van goud, zilver, lood, zink, koper, ijzer en zwavel 
binnen een terrein, gelegen in de residentie West-Priangan van 
de provincie West-Java, terwijl 1 aannemingscontract voor de 
ontginning van asphalt op het eiland Boeton (gouv. Cclebes en 
Onderhoorigheden), bestaande uit 3 terreinen, werd uitgebreid 
met 1 terrein. 

He t in December 1920 tusschen het Gouvernement van Neder-
landsch-Indië en de naamlooze vennootschap „Jodiumfabriek 
Gedangan" gesloten contract voor de winning van jodium en 
de verbindingen daarvan in een in de residentie Semarang ge-
legen terrein, is met ingang van 1 Jun i 1926 ontbonden. 

Op 30 Jun i 1926 waren van kracht .215 door de Ilegeering 
verleende mijnconcessiën, 163 vergunningen tot winning en 
44 door Inlandsehe Zelfbesturen verleende en door het Gouver-
nement goedgekeurde mijnconcessiën. 

In behandeling waren 9 aanvragen voor mijnconcessie en 
17 aanvragen om vergunning tot winning. 

Op genoemd tijdstip waren mede van kracht 7 aanncmings-
contractcn voor de winning en verwerking van delfstoffen, 
namelijk 2 voor asphalt (Celebes en Onderhoorigheden en Cheri-
bon), 2 voor kolen (Rembang en West-Pr iangan) , 1 voor aardolie 
(Semarang), 1 voor zwavel (Midden-Priangan) en 1 voor goud, 
zilver, lood, zink, koper, ijzer en zwavel (West-Priangan). 

Met betrekking tot do op 30 Juni 1926 van kracht zijnde mijn-
conecssiën en vergunningen tot winning wordt het volgende 
medegedeeld. 

wogen, indien het resultaat van de voortgezette exploratie be-
vredigend uitvalt. 

Binde 1925 bedroeg het aantal arbeiders 1365 (1262 te Tam-
bang Sawah, 65 te Lebong Simpang en 22 te Tes). 

algemecne gezondheidstoestand was gunstig. H e t aantal der 
in de ziekeninrichtingen, opgenomen zieken bedroeg 3243, 
tegen 3183 in 1923/1924. De sterfte in de mijnen en de ziekcn-
inriehtingen te zamen bedroeg 95 man of 5,88 °/oo' tegen 4,84 °/00 
in het voorafgegane jaar. De door de maatschappij behaalde 
winst over het boekjaar 1925 beliep f 17 499 470, tegen 
f 15 030 407 over 1924/1925. 

Tin. De Singkep-Tinmaatschappij verkreeg gedurende het 
boekjaar 1924/1925 11 219 Straits-pikol tin (13 695 pikol in 
1923/1924), waaronder 5240 pikol afkomstig van de ontginning 
van den zeebodem. De gemiddelde sterkte aan werkvolk 
(Chi neezen) bedroeg 639 man, van wie gemiddeld aanwezig 
waren voor het werk in de groeven 423 man (in 1923/1924 
onderscheidenlijk 592 en 416 man) . He t tin werd weder t e 
Singapore verkocht. De opbrengst beliep f 1 947 805, terwijl een 
algemeene middenprijs werd verkregen van $ 125,98 per Straits-
pikol (60,47 K.G.), overeenkomende met f 177,35 per Neder-
landsch-Indische pikol (in 1923/1924 f 161,97). De winst- en 
verliesrekening der maatschappij wees over 1924/1925 een voor-
deelig saldo aan van f 423 333, tegen f 464 445 over 1923/1924. 

Steen- en bruinkolen. H e t aantal der voor de winning van 
kolen verleende concessiën, met inbegrip der door het Zelf-
bestuur verleende concessiën, bleef 58. 

De Oost-Borneo Maatschappij won 165 792 ton kolen, tegen 
171 775 ton in 1924. De Steenkolenmaatschappij Pa rapa tan 
produceerde 151 685 ton kolen, tegen 100 067 ton in 1924. Op 
de concessiën Loa Boekit en Toeajan werden respectievelijk 
34 937 en 3506 ton kolen gewonnen, tegen 19 340 en 3667 ton m 
1924, en op de concessie Goenoeng Batoe Besar 73 072 ton, 
tegen 63 084 ton in 1924. De Martapoera Steenkolenmaatschappij 
won op haar concessie Goenoeng Koepang I 27 185 ton, tegen 
26 737 ton in 1924, terwijl de aan de Handeh , Land- en Mijn-
bouwmaatschappij Menoekan (voorheen Teweh) toebehoorende 
terreinen 9430 ton kolen leverden, tegen 10 297 ton in 1924. De 
geheele productie der particuliere ontginningen in de Zuider- en 
Oosterafdeeling van Borneo bedroeg 465 607 ton, tegen 394 967 
ton in 1924. 

In de residentie Sumat ra ' s Westkust werd op de concessie 
Boekit Doerian 120 ton kolen geproduceerd, tegen 175 ton in 
1924. 

Petroleum. H e t aantal van kracht zijnde concessiën ver-
meerderde niet. 

De raffinaderij to Tjepoe (Rembang) verwerkte het ruwe pro-
duct der volgende concessiën, gelegen in de residentie R e m b a n g : 
Bunjoebang, Djepon, Genoenoeng, Panolan en Tinawoen (onder-
scheidenlijk 118, 20 999, 747, 81 697 en 71 312 ton) . 

In de verwerkingsinrichting te Wonokromo (res. Soerabaja) 
werden onderscheidenlijk verwerkt 6735, 32 339, 19 401, 130 en 
195 ton ruwe olie, afkomstig van de in deze residentie gelegen 
concessiën Lidah Koeion, Made, Twaalf dessa's , Metatoe en 
Djabakota. 

De in de residentie Soerabaja gelegen concessie Petiknn van 
de Oriental Petroleum Company produceerde, evenals he t 
vorige jaar, 50 ton ruwe olie. 

Op de in de residentie Semarang gelegen concessie Klantoeng 
Sodjomerto, toebehoorende aan de Algemeene Petroleum Com-
pagnie te Amsterdam, werd 250 ton ruwe olie gewonnen, tegen 
231 ton in 1924. De eveneens in Semarang gelegen concessie 
Bapo der Gaboes Petroleummaatschappij leverde 791 ton ruwe 
olie, tegen 15 ton in 1924. 

§ 3. GEMENGD B E D R I J F . 

8 i. PARTICULIERE ONTGINNINGEN. 
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De aan de Nederlandsehe Koloniale Petroleummaatschappij 
toebeboorende en in de residentie Rembang gelegen oonoewiën 
Petali en Tremboel leverden 6960 en 2802 ton ruwe olie, tegen 
5065 en 3280 ton in 1924. 

Op de door haar in de residentie Palembang bewerkte con-
oesslèn Arahan, Babat I, Bandjaraari, Boeban-Boeroeng, 
Kloeang, Lematang, Moeara Knitn, Ramok, Boeban Djerigi, 
BumpaT, Tandjoeng Loentar, Tandjoeng Loentar-Oost, \Vest- 
Benabing, Kenawang, Karang Ringin en Berau won de Bataaf-
sehe Petroleummaatschappij onderscheidenlijk 4257, 25 701 
299.'i, 68 128, 87 380, 1001, 99 368, , 14 037, L70 880, 5083, 
28, 807, 487, 8150, 1759 en 3117 ton ruwe olie, die verwerkt 
werd in de zuiveringsfabriek te Pladjoe. De Nederlandsehe 
Koloniale Petroleummaatschappij verkreeg van bare in hetzelfde 
gewest gelegen eoneessiën Talang Akar en Loeboek Batoe res-
peotievelijk 160 en 415 ton ruwe olie. 

In het gouvernement Oostkust van Sumatra won de Bataaf* 
iohe Petroleummaatschappij op bare eoneessiën Aroebaai, Boe-
kit Sintang, Telaga Said, Boekit Mas en Boeloe Telang onder-
•oheidenlijk 09 014, 275, 3021, 21 en 0018 ton ruwe olie, tegen 
71 409, 307, 3739, 25 en 0988 ton in 1924. 

In het gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden won de 
Bataafsche Petroleummaatschappij op hare concessie Oost-
Peudawa 590 ton ruwe olie, tegen 788 ion in 1924. De concessie 
Peureula der Perlak Petroleummaatschappij produceerde ('9 809 
ton, tegen 81 219 ton in 1924 en de concessie Zuid-Perlak 4200 
ton ruwe olie, tegen 4917 ton in 1924. 

In de residentie Zuider- en Oost era fdeeling van Borneo ver-
kreeg de Bataafsche Petroleummaatschappij van hare op Borneo 
gelegen eoneessiën Louisc, Moeara, Nonny, Semberah, Mathilde 
en Oeloe Karang Moemoes onderscheidenlijk 604 048, 212 171, 
410 217, 1709, 150 en 6724 ton ruwe olie en van hare op het 
eiland Tarakan gelegen eoneessiën Tarakan I t/m V 928 307 
ton, tegen 951 269 ton in 1924. 

In de residentie Amboina werd van de concessie-terreinen 
Boela en Nief (Ceram) door de Bataafsche Petroleummaat-
schappij 42 981 ton ruwe olie verkregen, tegen 47 722 ton in 
1924. 

Goud en zilver. H e t aantal op ultimo Juni 1925 van kracht 
zijnde eoneessiën voor de winning van goud en zilver vermin-

derde gedurende bet tijdvak 1 Juli 1925—30 Jun i 1926 met 
twee, zoodat op dat (ijdstip 71 eoneessiën van kracht waren. 

In de residentie Benkoelen verkregen de Mijnbouwmaatsohap-
pijen Redjang Lebong en Bimau onderscheidenlijk 1281,025 en 
1413,140 K.G. goud en 7797,902 en 15 439,807 K.G. zilver. 

In de residentie Sumatra ' s Westkust won de Mijnbouw-
maatsohappii Aequator 500,809 K.G. goud en 16 671,882 K.G. 
z i lveren de Kinandam-Sumatra Mijnbouw maatschappij op hare 
concessie Salida 113,329 K.G. goud en 7618,920 K.G. zilver. 

In de residentie Maiiado verkreeg de concessie Paleleh 
187,998 K.G. goud en 171,141 K.G. zilver. 

Di> Exploratie, en exploitatie-maatschappij Bolaftng Mongon-
dou won op hare concessies Goeroepahi en Mintoe 257,052 K.G. 
goud en 214,773 K. G. zilver. 

Diamant. He t aantal eoneessiën voor de winning van diamanl 
bleef acht. Tot nu toe leverden deze eoneessiën geen diamanten. 

Andere delfstoffen, l i e t aantal voor de winning van andere 
delfstoffen verleende eoneessiën verminderde met drie, terwijl 
één concessie werd verleend voor guano. 

Tn de residentie Jogjakarta verkreeg de Algemeene Industri* 
eele Mijnbouw, en Exploitatie-maatschappij op hare eoneessiën 
Kliripan, Pcngoeng en Pengasih T en I I 10 997 ton bruinsteen 
(mangaanerts), tegen 8483 ton in 1924. 

Het aantal vergunningen tot het winnen van niet-gereser-
veerde delfstoffen vermeerderde in het tijdvak 1 Jul i 1925 tot 
30 Juni 1926 met 12 en verminderde met 14, zoodat bij het 
einde van dat tijdvak 164 vergunningen van kracht waren. 

In de residentie Semarang won de Moeria-tras-exploitatie-
maatschappij 18 251 ton ruwe tras, tegen 5120 ton in 1924. 

In de residentie Pasoeroean won de naamlooze vennootschap 
Gembong en Bentar 2200 M3 . kalksteen. Door de Poegersche 
Marmerkalkbrandorij werd uit hare ontginningen te Poegerkoelon 
(res. Besoeki) 24 208 pikol ongebluschte e n ' 16 424 pikol ge-
bluschte kalk geproduceerd, tegen 6301 pikol ongebluschte en 
19 559 pikol gebluschte kalk in 1924. 

De naamlooze vennootschap voorheen Gross en Buning won 
in de residentie Cheribon 150 M>. kalksteen, tegen 200 M3. in 
1924. 

§ 5. INLANDSCHE ONTGINNINGEN. 

In Tapanoeli werd goud gewasschen in Mandailing en Natal . 
In de West eraf deel ing van Borneo werden door de Chineesche 

en Inlandsche bevolking op kleine schaal goud en diamanten 
gewasschen. 

In de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo wer-
den gedurende 1925 in Martapoera en Pleihari respectievelijk 
655 en 121 karaat diamant in de graverijen gewonnen, ter 
waarde van f 51 429 en f 356, tegen 307i en 41 karaat , ter 
waarde van f 19 597 en f 3180 in 1924. In het district Riam 
Kiwa (afd. Bandjermasin) werd 541 ton steenkolen gewonnen, 

tegen 517 ton in 1924. In Moearatewe (Doesoenlanden) pro-
duceerden de Inlandsche ontginningen 6208 ton steenkolen, 
tegen + 18 000 ton in 1924. In de onderafdeeling West-Koetei 
(afd. Samarinda) werden kolen gewonnen uit de Inlandsche ont-
ginningen Loa Teboe, Djambajan, Seliusing en I . imbonang; de 
productie bedroeg 20 134 ton, tegen 34 532 ton in 1924. 

Een viertal geregistreerde groeven in Lematang-hilir (res. 
Palembang) leverden 1060 ton steenkolen, tegen 9276 ton in 
1924. 

IV. ZOUT. 
Overal in het regiegebied wordt het zout voor de consumptie 

in verpakten vorm verhandeld. 
Het verbruik van zout voor de consumptie was in 1925 op 

Java (ii Madoera 1 743 898,23 pikol en in de Buitengewesten 
417(131.00 pikol, tegen onderscheidenlijk 1707 425,10 en 
896 213,31 pikol in 1924. 

Op Java en Madoera is het verbruik dus gedaald met 1,33 % , 
tegenover eene stijging in 1924 van 1.96 %. Deze daling moet 
o.m. worden toegeschreven aan de aanhoudende droogte ge-
durende de laatste maanden van 1925. Behalve dat daardoor de 
clandestiene aanmaak gemakkelijker werd, had de klimatolo-
gische gesteldheid ook in sommige streken een ongunstigen 
invloed op den stand der landbouwgewassen en de daarmede 
verband houdende koopkracht van de bevolking. Bijkomende 
factoren zijn verder: eene toename van het verbruik van ge-

zouten visch, eene afneming van de sojabereiding en eene 
afneming van de zeevisehvangst. 

In de Buitengewesten is het zoutdebiet gestegen met 5,31 %, 
tegen eene daling in 1934 met 3,09 %. Hier moet de oorzaak ten 
deele worden gezocht in de aanhoudende droogte, welke de 
rivier- en meerenvischvangst begunstigde, waardoor het con-
serveeringsmiddel zout een grooter gebruik vond. 

De verbruikscijfers betreffende het consumptiezout van het 
monopoliegebied waren in 1925 2 160 929,83 pikol, tegen 
2 163 638,41 pikol in 1924, alzoo eene daling van 0,11 % , tegen 
eene stijging in 1924 van 1 %. 

Voor eene vergelijking van de uitkomsten van het debiet per 
gewest wordt verwezen naar bijlage AA, sub I ; een overzicht 
van den verkoop en de opbrensgt van het zout is opgenomen 
sub 11 van bijlage A A. 

file:///Vest-
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De regeling van do wijze waarop en de voorwaarden waaronder 
aan de provincie West-Java hot vervoer en de verkoop van het 
zout binnon haar gebied worden overgedragen, kwam tot stand 
bij Ord. van 80 Deo. 1025 (I. S. n". 088). 

De vermindering van de boeveelheid door particuliere ver» 
koopers gekocht zout en de daarmede gepaard gaande vermin-
doring van de aan particuliere verkoopera uitgekeerde vergoeding, 
houdt verband met het opheffen van verschillende particuliere 
vcrkoopplaatsen. 

Do verkoop van zout togen verminderde prijzen voor nijver-
heidsdoeleinden bracht in 1925 f 50 588 op, tegen f 54 405 in 
1924. De verstrekking van het zout voor nijverlieidsdoeleinden 
geschiedde voor Wcst-.Jnvu en Midden-Java uit de strandpak-
huizen te Tandjoengpriok, Cheribon, Semarang en Tjilatjap en 
voor Oost-Java rechtstreeks uit Madoera. 

Gedurende 1925 werd van Singapore te Bagansiapiapi 
3 090 078 K.G. buitenlandsch zout aangebracht, tegen 4 759 058 
K.G. in 1924. 

In 1925 werd aan de vischinzoutingsctablissementen (met 
uitzondering van het Bagansiapiapi-bedrijf) 6 408 575 K.G. 
visch bereid, waarvoor 1 850 538 K.G. zout werd verstrekt, ter-

• 

De regeling van het bedrijf der Landsdrukkerij (I . S. 1919 
H°. 783) is nader gewijzigd bij G. B . 15 Dec. 1925 n°. 18 (I . S. 
n°. 644). 

Door de Landsdrukkerij zijn in 1925 van modellen ten dienste 
van verschillende landsadministratiën en van boekwerken in het 
geheel 141 843 768 afdrukken geleverd. 

De ontvangsten der inrichting bedroegen over genoemd tijdvak 
f 1 143 048; de bedrijfsuitgaven (met inbegrip van die in Neder-

Watcrkrachtkadaster (stelselmatig onderzoek van water-
krachten) . In verband met de nog steeds noodzakelijke bezuini-
ging op 's Lands uitgaven kon ook dit jaar nog niet worden over-
gegaan tot eene hervatt ing van het algemeen onderzoek. De aan-
vulling van het waterkrachtkadaster geschiedde dus slechts door 
he t registreeren van incidenteel bij de behandeling van \vater- 
krachtaanvragen verkregen gegevens. 

Hydrometrische waarnemingen. Ho t aantal eigen waar-
nemingsposten bedroeg einde 1925 op Java , Sumatra en Celebes 
onderscheidenlijk 58, 4 en 10, waarvan 37, 3 en 4 posten met 
zelfregistreerende instrumenten zijn toegerust. 

H e t aantal verrichte afvoermetingen bedroeg op Java 215 
(waarvan 11 langs chemischen weg). 

Voorbereiding van Staatswatcrkrachtwerken en clcctricitcits-
voorzicningen. Energievoorziening in Wcst-Java. Met het oog 
op de voorgenomen hervatt ing van den bouw van het kracht-
werk Kratjak aan de Tjianten — welke inmiddels einde 1925 
plaats vond — werden aanvullende ontwerpen opgemaakt. Voor 
de te bouwen hoogspanningsleiding Kratjak—Buitenzorg werd 
eene volledige opneming verricht. 

De electriciteitsvergunningen voor Soekaboemi en voor een 
deel van de voormalige afdceling Soekaboemi werden verleend 
aan het Gemeenschappelijk Electriciteitsbedrijf Bandoeng en 

wijl aan de etal l is .umenten, waar slechts licentiehouders zout 
betrekken, bovendien 1 066 400 K.G. los zout werd verkocht. 

In verband met het steeds duurder worden van goenizakken, 
.word omgezien naar een goedkoop'er verpakkingsmiddel voor het 
los zout. Genomen proeven wezen de goede bruikbaarheid aan 
van e.g, agelzakken, welke van inheemsoh maaksel zijn. 

Voor de uitkomsten van den zoutaanmaak op Madoera wordt 
verwezen naar bijlage A A, sub III, en het afzonderlijk gedrukte 
jaarverslag. 

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

In verband met eene nadere wijziging van de administratieve 
inde (ding der residentie Soerakarla, zijn do bepalingen betref-
fende den aanmaak, den verkoop en het vervoer van zout uit de 
zoutwaterwellen in de voormalige afdeeling Grobogan der resi-
dentie Semarang on in de afdeeling Bojolali der residentie 
Soerakarta nader gewijzigd bij Ord. van 2 Dec. 1925 (I. S. 
n°. 012). 

land gedaan, ad f 21 594 voor aanschaffing van materialen) 
beliepen f 802 051 en de kapitaalsuitgaven f 20 942. 

Bij G. B . 24 Pebr. 1920 n°. 9 (Bb. n°. 11001) is eene perma-
nente commissie van advies inzake drukkerij-aangelegenheden 
van den Lande ingesteld, ter verkrijging van volledige en voort-
durende samenwerking en overleg tusschen de drukkerijen van 
de Landsdrukkerij , den Topografisohen Dienst en het Bureau 
voor de volkslectuur. 

Omstreken (G. E . B . E . O.), hetwelk stroom zal betrekken uit 
het Staatswaterkrachtbedrijf. Voor het in verband hiermede te 
bouwen onderstation bij Lemboersitoe werd een ontwerp met 
kosten-begrooting opgemaakt. De stroomlevering zal voorloopig 
plaats hebben volgens de voorwaarden van het voor de Ban-
doengsche Hoogvlakte geldende contract. 

In verband met de plannen tot oprichting van eene gouverne-
ments-theefabriek op de Pengalengansche hoogvlakte werd een 
onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid om water uit het 
stroomgebied van de Tjilaki naar dat van de Tjisangkoej af te 
leiden. Hoewel de technische uitvoerbaarheid werd vastgesteld, 
kon niet tot uitvoering van dit plan worden geadviseerd. 

Energievoorziening in Midden-Java. Voor de uitbreiding van 
de aan de Algemoone Xederlaudsch-Indische Electrieiteitsmaat-
schappij toebehoorende centrale Soesoekan aan de Kali Toen-
t.-mg, waarbij gebruik' zal worden gemaakt van een reservoir voor 
topbelasting, werd een ontwerp gemaakt. 

Met het oog op de te verwachten vermeerdering van do 
energiebehoefte, werd tevens de benutt ing van de Rawah Pening 
als jaarreservoir weder in studie genomen. 

Voor eenige kracht werken in de stroomgebieden van de Kali 
Berajoe en van de Kali Progo werden begrootingen samenge-
Bteld. 

V. LANDSDRUKKERIJ. 

VI. TRANSPORTWEZEN. 
Voor de uitkomsten over 1925 van de onder het Depar tement 

van Gouvernementsbedrijven staande vervoersdiensten zie men 
het jaarverslag van den dienst der zoutregie. 

Voor de op 1 Januar i 1926 in werking zijnde aannemingsover-
eenkomsten voor het vervoer van landsreizigers, voortbrengselen, 
goederen, enz. wordt verwezen naar bijlage B B . 

VII . DIENST VOOR WATERKRACHT EN ELECTRICITEIT. 
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Energievoorziening in Oottt-Java. Ingevolge G. D. 8 Sept. 
1026 n". 29 is op 1!) November 1925 door den Directeur van Gou-
vernementsbedrijven voor en namens den Gouverneur-Generaal, 
all vertegenwoordigende Nederlandsch-Indië, met de naamlooxe, 
vennootschap Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteit 
Maatschappij (A. N. I E . M.) oene overeenkomst aangegaan tot 
oprichting van eene gemengde naamlooze vennootschap Neder-
1 inlsi li-lnilischc Waterkracht Exploitatie Maatschappij (N. I . 
\\ . E. M.) met als doe! de exploitatie van de waterkrachten van 
de Kali Konto, De plaatselijke voorbereiding van den aanleg 
van het krachtwerk Mendalan door het bij de nieuwe ven-
nootschap gedetacheerde personeel van den Dienst voor Water-
kracht en Ëlectriciteil is 1 December 1925 aangevangen. 

Voor de door vele belanghebbenden wenschelijk geachte 
energievoorziening van een deel der residentie Besoeki werd een 
vooronderzoek ingesteld naar de mogelijkheid van een kracht-
werk aan de Kali 1'etoeng. 

Douw van Staatswaterkrachtwerken. In den loop van het 
vierde kwartaal van 1925 werd met de voortzetting van de aun-
legwerkzaamheden van het waterkrachtwerk Kratjak aan de 
Tjianten (2 x 5500 Kilo-Watt) begonnen. 

He t in December 1924 in bedrijf genomen water-
krachtwerk Oebroeg aan de Tjitjatih (2 x 5400 + 2 x 200 
Kilo-Watt) onderging nog verschillende kleine afwerkingen en 
verbeteringen. Een aanvang werd gemaakt met den bouw van 
de, in verband met de stroomlevering aan het G. E . B . E. O. 
benoodigde uitbreiding van den schakelaanleg (voor 30 000 en 
0000 Volt). 

8taat8waterkraohtwerken in bedrijf. De centrale van het 
waterkrachtwerk Oebroeg aan de Tjitjatih (2 x 5100 + 
2 x 200 Kilo-Watt) liep gedurende het eerste kwartaal 1925 
uitsluitend ten behoeve van het proefbedrijf van de e'ectrificatie 
der staatsspoorwegen. Op 6 April 1925 werd het verkeer op de 
electrische staatsspoorwegen officieel voor het publiek geopend 
met eene beperkte dienstregeling, terwijl in Jul i d. a. v. een 
intensiever verkeer werd ingesteld. Doordat slechts het lijn-
gedeelte Meester Cornelis—Tandjoengpriok gereed gekomen en 
in bedrijf gesteld is, bleef het gebruik van clectrischen 
arbeid door den dienst der staatsspoorwegen ver beneden de 
vroeger gekoesterde verwachtingen. In de onderstations Meester 
Cornelis en Antjol tezamen zijn in 1925 2 433 154 KiIo-Watt-
uren afgenomen. 

Begin Juni 1925 nam de stroomlevering aan de Nederlandsch-
Indische Gasmaatschappij uit het onderstation Weltevreden een 
aanvang. Van begin Juni tot eind December 1925 werden aan die 
maatschappij 5 270 150 Kilo-Watt-uren geleverd; de maximum-
bclasting bedroeg + 4000 Kilo-Watt. 

Tweemaal moest de Oebroeg-centrale wegens reparatie-werk-
zaamheden worden stopgezet, gedurende welken tijd de calori-
sche centrale van de Nederlandsch-Indische Gasmaatschappij 
inviel. 

De stroomlevering aan het G. E . B . E . O. te Buitenzorg en 
aan de thee-onderneming Tjiboengoer (afd. Soekaboemi) nam 
in Juli 1925 en die aan het G. E . B . E. O. te Soekaboemi in 
October 1925 een aanvang. Aan deze afnemers werden in het 
verslagjaar + 160 000 Kilo-Watt-uren geleverd. 

I n 't geheel werd in de centrale opgewekt 8 598 910 Kilo-
Wat t-uur. 

De waterkracht werken Bengkok en Dago aan de Tjikapoen-
doeng (3 x 1050 en 1 x 700 Kilo-Watt) leverden 10 817 950 
Kilo-Watt-uren af. De maximale belasting van beide werken 
te zamen bedroeg 3650 Kilo-Watt. 

Het waterkrachtwerk Plengan aan de Tjisaroewa (3 x 1050 
Kilo-Watt) was voortdurend in bedrijf. Opgewekt werd 
6 959 700 Kilo-Watt-uur. De maximale belasting bedroeg 3000 
Kilo-Watt. Aan het s tuwmeer Sitoe Tjileuntja werd 5 022 165 
M3 . Buppletiewater onttrokken. 

Het waterkrachtwerk Lamadjan aan de Tjisangkoei (2 x 6400 
Kilo-Watt) is in April 1925 definitief in bedrijf gesteld. Opge-
wekt werd 7 417 800 Kilo-Watt-uren. De maximale belasting 
bedroeg 4200 Kilo-Watt. 

Krachtwrrkcn, welke niet medewerking van den dienst voor 
waterkracht en electriciteit zijn tot stand gekomen, doch hij 
andere diensten in beheer zijn. H e t waterkrachtwerk Giringan in 

P, afd. VII. 864 

het Tjatoerdal nabij Madioen (2 x 700 Kilo-Watt) wordt geheel 
door de staatsspoorwegen beheerd. De bedrijfsresultaten waren 
gunstig. De jaarproduotie bedroeg 1 824 615 Kilo-Watt-uren. 

Het waterkrachtwerk Tais aan de ket rletahoen in Benkoelen 
(2 x 700 Kilo-Watt) wordt beheerd door de gouvemements 
goud- en EÜvermijnen. De bedrijfsresultaten waren zeer gunstig. 
Opgewekt werd 8 818 740 Kilo-Watt-uren. 

Concessies en vergunningen tot het gebruik van waterkracht. 
De particuliere belangstelling voor waterkracht bleef in hoofd-
zaak beperkt tot kleinere krachten ten behoeve van de landbouw-
industrie. Er werden 6 nieuwe aanvragen voor vergunningen op 
langen termijn ontvangen; 9 aanvragen (waarvan 1 voor voor-
keur) werden definitief door de liegeering ingewilligd, terwijl 
5 concessies kwamen te vervallen. Einde 1925 waren 41 con-
cessies en 3 rechten van voorkeur van kracht. Een overzicht 
hiervan is opgenomen in deel I van den liegeeringsalmanak voor 
Xederlandsch-lndië van 1926 (blz. 402—407). 

He t aantal in 1925 ontvangen aanvragen voor vergunningen 
tot wederopzeggens bedroeg 77, welke — op één uitzondering 
na — met gunstig advies werden doorgezonden. Voor kracht-
opwekking werden 33 vergunningen verleend, terwijl 38 ver-
gunningen, waarvan geen gebruik werd gemaakt, door intrekking 
kwamen te vervallen. 

Vergunningen voor den aanleg en het gebruik van electrische 
geleidingen. Gedurende het verslagjaar werden 10 vergun-
ningen verleend voor den aanleg en het gebruik van leidingen 
voor het overbrengen en verdeelen van electrischen arbeid ten 
behoeve van een bedrijf tot algemeene stroomdistributie, terwijl 
4 dergelijke vergunningen vervallen verklaard en 4 gewijzigd 
werden, van 9 de aanvaarding werd aangeteekend en van 1 de 
overdracht werd goedgekeurd. De ingevolge 9 dergelijke ver-
gunningen gebouwde leidingen werden in gebruik gesteld. Voor 
den aanleg van electrische leidingen voor eigen gebruik werden 
verleend 14, ingetrokken 4, vervallen verklaard 1, gewijzigd 4 
en aanvaard 13 vergunningen, terwijl van 3 vergunningen de 
overdracht werd goedgekeurd; de ingevolge 14 dergelijke ver-
gunningen gebouwde leidingen werden in gebruik gesteld. 

Van één vergunning voor electrische leidingen, welke hoofd-
zakelijk dienen voor eigen gebruik van den vergunninghouder, 
doch tevens voor stroomlevering aan derden, werd de aanvaar-
ding aangeteekend en werden de leidingen in gebruik gesteld. 

Een overzicht van de in Augustus 1925 van kracht zijnde 
electriciteitsvergunningen voor algemeen gebruik is te vinden 
op blz. 408—415 van deel I van den liegeeringsalmanak voor 
Nederlandsch-Indië van 1926. 

Einde 1925 waren 116 vergunningen voor eigen gebruik van 
kracht. 

Voorlichting op waterkracht' en electriciteitsgchied. Voor-
lichting op elcctriciteitsgebied werd verstrekt aan gouver-
nements-dienstcn, gewesten, gemeenten en particulieren. O.a. 
werd een hoogspanningslijn van Batavia naar Tangerang opge-
nomen en ontworpen. 

Van de talrijke verstrekte voorlichtingen op waterkracht-
gebied verdient eene afzonderlijke vermelding het ontwerp 
voor de verbouwing van de drukleiding van een particulier 
krachtwerk. 

Ten einde te komen tot eene betere straatverlichting in Neder-
landseh-Indië, werden met medewerking van verschillende 
firma's, van het gemeentebestuur van Bandoeng en van het 
G .E .B .E .O . , straatverlichtingsproeven genomen, zoowel in het 
laboratorium als op straat. Na afloop werd hieromtrent een 
verslag samengesteld, hetwelk aan verschillende belanghebben-
den is toegezonden. 

Ten einde de hoogste en de laagste temperatuur te kunnen 
bepalen, welke geleiders van electrische leidingen in Neder-
landsch-Indië kunnen aannemen, werden in het centraal elec-
trisch laboratorium eenige reeksen proeven genomen, waarvan 
de resul taten in een verslag zijn samengevat. 

Een overzicht van de in Nederlandsch-Indië voorkomende 
lucht- en grondtemperaturen en hun wetmatig verloop werd 
opgesteld en gepubliceerd. 

De Minister van Koloniën, 

J . C. K O N I N G S B E R G E R . 


